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O MSX

DO FUTURO KIT PARA DRIVE DDX

composto de gabinete metá-

lico, fonte dealimentação, interfa-

ce DDX, cabopara dois "drives", ma-

nual e sistema operacional (DOS).

A DDX MODEM PARA MICROS MSX

Transmite e recebe em 1200/75, 300/300,

1200/1200, BELL e CCITI'. Discagem automática

pelo teclado do micromputador. Monitoração

de linha, rediscagem automática no caso de

ocupado, atendimento automático. contém

software embutido para terminal genérico, ví-

gêoEãgxto (MSX 1 e MSX 2). Homologado pela

L .

CONH os

.MAISR CENTES

.LANÇAMENTOS

KIT DDX PUJS 1.1

Este Kit faz com que o usuário es~

coiha entreo modo 'PLUS' e '1.1', fa-

zendo seu micro ficar compativel

comtodos oslogos e utilitáriosdo

mercado No modo Plus, o micro

possui mais 64K de Ram, totalizan-

do 128k

 

KIT DDX MSX 2.0

o Kit MSX 2 faz com que o micro,

entre outras vantagens, tenha

maior resolução, maior velocidade EXPANSOR DE SLOTS DDX MEGA RAM DISK

demanipuiação de gráficos, um

relógio real com bateria para

' quando o micro estiver desligado,

80coiuna§ programáveis, 128!( de

Ram de Video 256 cores simultâ-

neas etc

Este aparelho expande cada "SLOT" do micro

MSX em 4 'SLDTS' independentes, possibili-

tando ao usuário utilizar até 8 “SLUTS' simuiv

taneamente ao Inves de 2 originalmente

Esta placa é urna expansão de memória corn

o sistema operacional DDX DOS residente e é

apresentada em 3 modelos diferentes: DDX

256, 512 e 768 Kbvtes Portanto, eia funciona

como se fosse uma drive normal para o

computador.

Para quem gosta somente de logos, é reco«

mendável a Mega Game DDX 256 Kbvtes sem

o DDX Dos residente

41/17/05 Digital Design Eletrônica Ltda.
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REVENDEDORES DDX

sÃo PAULosP(um: Amicampu:
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A DIGI TAL DESIGN é uma empresa de capital genuina-

mente nacional, voltada à industrialização e comercia-

lização de periféricos para a linha MSX.

Atuando no mercado hámais de três anos, o que prova

a seriedade com que a empresa encara o mercado de

MSX, a DIG/'ML DESIGN desenvolveu, e vem desenvol-

vendo, vários periféricospara 0 micro-computadorpes-

soa/ mais vendido do Brasil.

____.

Entre os periféricos desenvolvidos estão: o KITDE DRI-

VE DDX, o CARTÃO 80 COLUNAS DDX, a MEGA RAM

DISK 256 e o KIT DDX 2.0, uma placa que transforma

o MSX 1.0 e 1.1 em MSX2.0com 512 cores, relógio, 128 _ -

Kbytes de VRAM e 80 colunas embutido.

LANÇAMENTOS __

~ O EXPANSOR DESLOTS DDX, as MEGA RAM MEMORY

MAPPERDISK 512 e ,768 Kbytes e os MODENS DDXes-

tão disponíveis nas nossas revendas.

    

DDX: ORIGINAL: 4

TECNOLOGIA DE PONTA DED/CADA A SEUMSX: IRRESISTI-

VEL ATÉ PARA SER COP/ADO... EXPERIMENTE! AFINAL,

TRATA-SE DE UM PRODUTO COM ESTA MARCA DE

QUALIDADE:

(141,017
design

Digital Design Eletrônica Ltda.
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PHD l(I l Informática e Editora Ltda

Preço

GRAPHOS III - editor gráfico ..................... ..Crs 5.400,00 M

GRAPHOS PRO - editor gráfico pmñasional .....CrS 12.800,00

MÓDULO TELAS - editor de telas ............... ..Cri 8.000,00

MÓDULO LETRAS - editor de letras/Shapes ....CrS 8.000,00 ~

MÓDULO PRINTER - tabelas e impressor ....Crs 8.000,00 A .superprçmoçao GRAPHOS ”l

Alfabetos 1 -banco de letras ....Crs 1.800,00 00""""3- Vela como VOCê POde P3"

Telas1 - banoo de telas ....CrS 1.800,00 ticipar dela:

303W“ ' ba“°° de 091"as '-~-Cl51-8°°r°° 1)- Retire a etiqueta do disco original

PRO K". um _ adm de uma ________ u _ GRAPHOS Ill e anexe-a ao seu pedido.

PRO KIT scanner - capturador de figuras .. . 0 GRAPHOS PRO Passa'á a CLI-gta'

PRO KIT ñIes - gerenciador de discos .. . então CIS 7.400,00, 0 que equivale ao

::g E" - utilitário Pgmódulos ç' - desconto de um GRAPHOS Ill.
mm - omrata or especra . . .

.PRO KIT topview -editor de animações ...Crs 5.600,00 2)' se WCê/á tem 0 GHAPHOS PRO

e quer atualizar sua biblioteca, você

EDITOIÂ :MÁ- editor de adventures ......... .. ....CrS 9.800,00 pode pedir o conjunto dos3 módulos

AMAZ NI - o mais famoso adventure Crs 3.800,00 - _ _

SERRA PELADA - a mais divertida aventura . cia 3.800,00 por 0671200200 (CCS. 24 m”. 1 GRA.

Digital BOOK 1 - o livro eletrônico ........... .. ....Crs 3.500,00 PHOS PRO* ESÓ UTI/'3m enquete 0"'

› ' ginal do PRO.

* :atenção: Os programas da série ?no KIT e os adventures são compativeis com o padrão MSX Masatenção, esta promoção só va-

aao drive por portas linierfaoes Microsol, TPX, DMXe Expandl. &Ião fm desse padião - '

e portanio não fundonaiâo perfeitamente nas seguintes interfaces: 00x 2,0, SHARP, LEOPARD le'á Pa'a 05 USUáFIOS de PmdUÍOS 0"'

e EXP““ “DPWS- ginaís PRO KIT e até o dia 15/05/91.

5% Preço P

U PRO KITMpIins-editordefamesAssambIer... ...1.758.700,00 C

D Gui/?Zizi Iva GOLFO -jogo deme . Crs 5.000,00

U AM IIIIA - adventure texto ....... .. Crs 3.800,00 -

U SERRA PELADA -advemure texto ....Crs 3.800,00 Estamos prepa'aÍIdo uma Séne (.16
programas que funcronam de forma In-

Arriioia Os programas da PHDmm PCsão coman rom micmsXT/AT, 512 Kbyms tegrada. Você irá conhece-los através

lnu'rmlde RAM, placa gráfica CGA e monitor monocromám da
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COMO FAZER SEU PEDIDO:

Marque os programas que deseja receber em sua casa e preencha o cupom abaixo.

Anexo um choque nominal à PRO KIT Informática e Editora Ltda, no valor tom! do pedido,

a envie para a Caim Pam! 108.046, Cep 24120, Niterói - RJ.

Seu pedido será pronmments atendido.

  

Sim, desejo receber os produtos as- N°me:

sinaiados, pelos quais pagarei a _

quantia de Crâ __ Endereçm

em cheque nominal à PRO KIT In- _

formática e Editora Ltda. C'dade:

  

Cheque n” cep:
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ANO X N° 103 CAPA: CLAUDIO COSTA

Ao leitor

As vendas de programas de computador, que até então vinham tendo um

desempenho razoável, em vista dos sucessivos choques na economia, de-

sabaram vertiginosamenle nos últimos quatro meses. Em conversas infor-

mais, quase iodo mundo que atua nesse setor lamentou o péssimo inicio

de ano.

Some-se a isso as tradicionais questões relativas ao preço dos programas

e a pirataria de software e teremos então um retran bem acabado de como

se encontra o mercado nesse momento.

Mas, apesar das nuvens negras no horizonte, o setor começa a se pre-

parar para o evento que, em relação ao mercado de software, tende a se ior-

nar muito mais importante que a própria feira de informática. Esie aconte-

cimento é a FENASOFl' - Feira Internacional do Software, que se realiza de

23 a 26 de abril em São Paulo, no parque do Ibirapuera.

Este será o momento de conferir efetivamente se, passado o carnaval, o

ano de 1991 'irá realmente começar para os produtores de programas de

computador.

Nesta edição publicamos um pacoião de utilitários para PC, criados pelo

nosso colaborador Luiz Eduardo. É uma excelente oportunidade para o leitor

aprofundar seus conhecimentos acerca desse micro. Vale a pena conferir.

    

Rena/o Degiovani
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Jander Bispo Moreira .............................. .. 48
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Tecnologia americano

chego oo Brosrl

A Esca Indústria e Comércio firmou

acordo com a empresa americana AccuRay

para produzir no Brasil o sistema AccuRay

1180 de controle de qualidade na indústria

papeleira.

Para proteger o equipamento contra os

agentes corrosivos típicos das condições

ambientais brasileiras a Esca irá utilizar os

sistemas de descontaminaçào de subfor-

necedores nacionais

O produto nacionalizado será vendido

sob encomenda e dentro da necessidades

dos fabricantes de papel.

A Esca também oferecerá suporte téc-

nico para equipamentos e software a todos

os usuários do sistema AccuRay 1180.

Placa VGA com l

Mber opera com 256

cores

A Datanav Engenharia, empresa de fa-

bricação de placas e monitores de alta re-

solução está lançando a placa NAV VGA/8

com memória de vídeo de 1 Mbyte

Esta Capacidade de memória permite a

apresentação de 256 cores simultâneas na

resolução 1024x763 Tal característica é es

pecialmente importante para o uso em apli-

cativos de CAD tridimensionais, modela-

mento de sólido e 'rendering' onde o uso de

sombreamento (“shading') é fundamental

para que se possa gerar imagens realisti-

cas dos objetos ou ambientes.

Placas de alta resolução com capacidade

igual ou superior a 1Mbyte de memória e

arquitetura convencional se situam numa

faixa de custo relativamente elevado A placa

NAV VGA/8. graças ao alto grau de inte-

gração de seus componentes, está sendo

oferecida no mercado brasileiro a um preço

 

EES40:MATRICIAL PARA USO PROFISSIONAL

EE540 o novo moiriciol do Elgin

A partir de março a Elgin Eletrônica co-

loca no mercado a EE540, a nova impres-

sora matricial da empresa.

indicada para grande volume de impres

são em função de sua velocidade (mais de

800 cps em tabulação) e Robu'stez com ele

vado mmf, a EE540 apresenta alimentação

de papel frontal e por baixo.

pode ser programada via software ou via

painel de operações

A empresa está desenvolvendo uma ou-

tra versão da EE540 com impressão a cores

 

muito próximo ao das placas VGA tradicio

nais que utilizam até 512 Kbytes de me

mória.

A NAV VGA/8, quando utilizada com o mo-

nitor Multi-Sino da Datanav. permite a inte

gração de estações de trabalho de baixo

custo baseadas em PC com qualidade de

imagem equivalente às sofisticadas e caras

Workstations gráficas.,

Essa nom placa pode operar em todos

os novos modelos VGA, estendidos. deñni-

dos pela VESA (Vídeo Eletronics Standard

Mscciation), incluindo resoluções 640x480,

800x600. 1024x768 com a apresentação

de 16 ou 256 cores simultâneas em todas

as resoluções Adicionalmente ela é capaz

de emularo padrão IBM 8514/A permitindo

compatibilidade com praticamentetodos os

softwares grañcos disponíveis no mercado

internacional.
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Despachamos Para indo o Brasil

 

PC-XT, AT, 386, 486

IMPRESSORAS (TODAS)

ESTABILIZADORES/NO-BREAK

o TERMINAIS DE VIDEO/

MONITORES

 

o SOFTWARES ADMINISTRA-

TIVOS, BANCO DE DADOS,

PLANILHAS, EDITORES DE

TEXTO, DOS, XENlX, UNIX,

SOFT. HOTEL

o PDV

 

o GABINETES, FONTES, DRI-

o SUPRIMENTOS

o MANUTENÇÃO MONITORES,

VES

IMPRESSORAS, ETC.

   
Trav. do Comércio N.° 6 - Sobrado - CEP 20.010 -'Rio de Janeiro - RJ - Tels.: (021) 224-4410 - 231-1524

  



   

MS PC, o Novo SERVIÇO MICRO SISTEMAS

A revista MICRO SISTEMAS apresenta o seu super serviço: o MS PC.

Com ele o leitor não precisará mais perder horas digitando os programas publicados na

ievista. O MS PC foi planejado justamente para evitar desperdício

de tempo. Mas não é só isso que tem no MS PC, veja só as novidades que estarão

presentes nas suas diversas edições:

 

SOFTWARE: Neste sela você encontrará informações sobre os produtos

que estão em lançamento; as novidades do mercado; dicas sobre

programas famosos; demos e shareware.

  

   

  

   

  

 

   

 

  

  

  

LIVROS: Você irá construir, a cada edição, um cadastro de livros técnicos.

Todos os lançamentos das editoras estarão catalogadas de forma

a se pesquisar assuntos e autores com facilidade.

 

LISTAGENS: Este selo indica quais listagens, de programas publicados

na MS, estão presentes na edição. São programas

para as mais variadas aplicações e funções.

    

MICRO BUG: Você receberá, nas edições do MS PC, módulos operacionais

para o MICRO BUG versão PC. Em conjunto com matérias

específicas publicadas na MS, o MICRO BUG será a mais

potente ferramenta de pesquisa e manipulação de seu micro.

COMORECEBEROMSPCEMSUA CASA:me

múulàAnEDHUMSA-anbshrbmwàs-grm

Riodohrcbn-RJ-CEPvaolardaMãmm

Informosounomcsroondoroçodafomralaglvolparuqua

nhommbmwnuhoMSPCurúsnvüdaem

MãlltpaMoMKbymwmpaMcomPCXMTe

plaagrúñmCGAmonocmmótiu.

 

0 MS PC É PRODUZIDO PELA PRO KIT INFORMÁTICA E DISTRIBUIDO PELA ATI EDITORA S.A.

  



 

   

 

Novo concepção de

vendas por

computador

A Tex Informática oferece ao mercado

uma maneira prática e eficiente do consu-

midor adquirir software, hardware e supri-

mentos

Pelo sistema de vídeomxto você pode,

com seu microterminai, utilizando uma se

nha pessoal e intransferível, comprar via

COMPEL, Compras Eletrônicas, qualquer

equipamento ou software.

Está técnica de administração doméstica

e comercial já há muito é utilizada nos pa-

íses do primeiro mundo.

Foloiudo, o programa

de tradução de lexios

A PAC Programas Alternativos para Com-

putador, lança o Falatudo, vocabulário mul-

tilinguístico para computador.

Uma ferramenta ideal para todos os pro

fissionais, o programa apresenta cerca de

30 mil palavras 5 mil para cada idioma; 30

combinações entre as seis linguas - portu-

guês, inglês, fracês. espanhol, italiano e

alemão - com consulta simultânea para to

dos os idiomas

Opera com processadores de textos. re-

sidente em memória, com gramática básica

da lingua portuguesa com ortografia sintaxe

e regência.

 

VerX, mois soluções no

ombienle IBM

A VerX Desenvolvimento Empresarial

chega ao mercado com um compromisso:

facilitar a vida do usuãrio de informática,

.gb ›.

W V

DECSMTION 5000 DIG/ML

DECsloiion,

equipomenlo de último

geração

A Elebra Computadores já comercializa

a DECstation 5000, estação de trabalho Di-

gital, cuja importação independe de anu-

ência previa do Depin - o Departamento de

Informática (da Secretaria de Ciencia e Tec-

nologia) que substituiu a Secretaria Espe-

cial de Informática.

A DECstation 5000 é um equipamento

da última geração de tecnologia Risc

(Reduced Instrution Set Code), e apresenta

excelente relação preço/performance. M es

tações de trabalho, como a DECstation

5000, têm a imagem, no Brasil, de equipa-

mento para indústria, quando, na verdade,

possuem características adequadas tam-

bém a outros segmentos, como por exem-

plo a área financeira.

 

orientando-o por caminhos seguros e im-

plantando soluções eficazes.

Criada por um grupo de especialistas no

desenvolvimento de aplicativos em CSP e

SQL/DS. tem como objetivo oferecer so-

luções completas dentro de ambiente lBM,

desde projetos de planejamento estratégico

de negócios àvenda de sistemas persona-

Iizados e nesta filosifia de trabalho lança o

Menthor, gerador de aplicações que per-

mite a prototipação, geração automática de

códigos em CSP e customização de produ-

tos

A relação custo/benefício e a portabili-

dade dos aplicativos ditam sempre a

atuação da empresa, pois hoje muitos dos

investimentos do usuário são desperdiça-

dos. Em função disso, a empresa atesta que

todos os seus produtos rodam da mesma

forma num micro ou AS-400.

  

JOGOS

PARA

Pc-X'l' AS

ÚLTIMAS

NOVIDADES

Para você que deseja se distrair com

seu PC-XT compatível, nós temos a

solução:

'Os mais sensacionaisjogos do mercado

'Mais de 300 títulos em jogos para PC-XT

'Garantimos por 30 dias a gravação dos

jogos

-Atendemos pedidos por telefone ou

carta

'Garantimos o menor prazo de entrega

possível

I Também trocamos jogos

'Ligue-nos solicitando nosso catálogo e

maiores informaçõâ nãoesquecendo

de especificar o seu equipamento

AG INFORMÁTICA

CX Postal 11-6501 CEP 70084

Brasília-DF Tel.: (061)2711-9964

   



 

AGORATAMBÉM com

TODA A LINHA Pc

 

     

 

  

 

  
PC/XT/AT

IMPRESSORAS    

   

  

 

KIT2.0

'- Transforma seu MSX 1 em uma estação

" gráfica de pequeno porte. As principais

5 caracteristicas são:

o 80 colunas já Incorporado (mesmo pela
. Tv)

  

      

    

 

- Número de screen até 8

o Resolução de pontos de 512 x 424 e 16

cores de 512 combinaçoes possiveis

' (modo estrelação).

- Resoluçao de cores simultâneas 256.

Cada ponto pode assumir uma cor.

o Scrool fino no sentido vertical. (A mo-

vimentação no sentido vertical das telas

gráficas se faz linha por linha)

= - Basic mais poderoso (ROM passa para

48 KBytes)

- Turbo basic já incorporado (acelera

até seis veses o processamento de pro-

gramas em basic.

o RAM devideo de 128 KBytes.

o Relógio interno (conta hora e data

mesmo com o micro desligado - manti-

do a bateria)

- Expansãode slot interna (4 sub-slots)

 

  

   

 

  

 

    

 

   

 

  

  

  

  

  

  

 

    

  

 

ao '- - V M '1,

«r MANUTEN AO DE MICROSz Aprimoramento do Kit 2.0

Passa a trabalhar com 19.268 cores si- r

multàneas. O número de screens passa

para 12. Scroll fino tanto na horizontal

quanto na vertical. FlOM do Basic vai pa-

ra 64 KBytes. onde estão os novos co-

mandos. Jogos de altíssima qualidade

gráfica. Junto com o cartucho FM-PAC e

o digitalizador da Sony se torna o com-

putador mais moderno da linha.

    

   

  

   

  

  

     

Assistência Técnica a microcomputadores

nacionais e importados.

   

  

  

 

    

  

  

CARTUCHO Il - MEGARAM

Permite rodar os jogos tipo Megarom.

Grava em disquetes. São jogos de gran-

de qualidade gráfica e vários niveis de

dificuldade. Aproximadamente ao iooos

para MSX 1 e MSX 2.

  

    

 

  

    

   

  

  

  

   

MSX suo?

S RU_A LUCIDIO LAGO, 126/503

MEIER - RIO DE JANEIRO - RJ

.g (021) 201-8358
W

  

MEGA MAPPER

Expansão de memória para MSX 2 (inter-

na .

Expande a RAM do usuário para 256

KBytes podendo chegar até a 4 MBytes.

~ Ideal para os programas utilitários euro-

peus e jogos de última geração.
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lnlercorp distribui No-

-Break da American

Power

Considerado um dos produtos mais ven-

didos para proteção dos computadores con-

tra a interrupção de energia, o NoBreak da

American Power já está sendo comerciali-

zado no Brasil.

A Intercorp está lançando três modelos:

o Smart›UPS400 (destinado a computado

res 286, 386 e 386X) , o UPS200 DL e o

UPSSOO LS, para redes locais

0 UPSAOOtem um design compacto que

adequa a colocação embaixo do monitor de

video e possui um recurso autoon, que ativa

automaticamente o sistema ao se ligar o

computador.

O UPS200 DL é usado em modo de

função especial ou estações de trabalho

sem disco

O UPSSOO LS é usado em estações de

trabalho e servidores de arquivo e dispõe de

uma rotina automática de teste de bateria

que verifica a situação, alertando o usuário

toda vez que o computador é ligado.

Estabilizadores

Kensington Microware

no mercado nacional

A divisão de suprimentos da Intercorp,

distribuidora de produtos para microinfor-

mática do Pais, está comercializando os es-

tabilizadores de voltagem da fabricante

norte-americana Kensington Microware, o

Master Piece e o Marter Piece Plus.

Possuem um circuito exclusivo. de dois

estágios que garante supressão de picos,

tiltragem de ruídos e dissipação estática. Os

produtos que excedem as expeciflcações

esteticamente a qualquer PC e suabase gi-

ratória ajusta o monitor a todos os ângulos

de leitura. O Master Plus tem como carac-

terística adicional proteger modens dos ru-

ídos prejudiciais comuns em telefonia.

Sislema lforconl no

aulomalrza ao de

empresas e seguro

O Forcont. sistema de contabilidade de-

senvolvido pela TASK Sistemas de Compu-

tação, foi escolhido para fazer parte de um

projeto de informatização que envolve a

mais alta tecnologia, desenvolvido pela An-

dersen Consulting para a Santa Cruz Segu-

ros.

O projeto, composto por 27 sistemas, en»

tre eles o Forcont, que, integrados comple›

tam a automatização das áreas administra

tiva, financeira e de todas as áreas

operacionais da Santa Cruz Seguros deve

ser também comercializado para auras em-

presas do ramo de seguros.

O Forcont é o único sistema que foi ad›

quirido de terceiros, todos os demais estão

sendo desenvolvidos pela própria Andersen

Consulting.

 

Assessoria Juridica

para imposto de renda

por compulador

A Soflsupply Assessoria em Computa-

dores oom objetivo de melhor esclarecer os

Clientes quanto à aplicação de seus produ-

tOS. está se associando à Borger Consulto-

res SIC Ltda.

0 principal produto da Softsupply, o sis-

tema Microleão, que prepara a declaração

 

Nelware Eis concorre

com sollwore nacronal

A Abcom Informática, empresa respon-

sável pela distribuição dos produtos Novell

no Brasil, inicia a distribuição das versões

ELS NETWARE Nível I e Il, recentemente

aprovada pela extinta SEI, que visam a aten-

der os usuários de redes locais com peque-

nas configurações de até, no máximo, 8 mi-

cros interligados

As versões do NETWARE ELS Nível I para

4 usuários e, Eis Nível Il para até 8 usuá-

rios conectados simultaneamente, são pro-

dutos estratégicos para a Abcom pois irão

atingir um segmento de mercado que não

tinha a opção de Rede Novell devido ao seu

custo elevado. O sistema ELS, apesar de Ii-

mitar o número de usuários possui os mes-

mos recursos de administração, seguran-

çae performance existentes nas demais

versões e, ainda, a opção de utilizar servi-

dor não dedicado.

 

TODO MUNDO

QUE É

NOTÍCIA

ESTÁ AQUI!

A seção BYTES de MICRO V

SISTEMAS é objeto de interesse

, de quam quer ficar sempre por

dentro das novidades no mundo

     

   

     

   

    

    

   

  

UL e IEEE, vêm ainda com cinco saídas para de imposto de renda por computador, ofe- da ¡nfomáüca_

com comandos individuais além rece agora aos usuários contribuintes sub› Chega na frente quem tem a

de um comando geral. sídios quanto à questão jurídico-tributária da .nfo l

O Master Piece e o Master Piece Plus fo declaração contando com o atendimento da l 'mação m

ram concebidos de forma a se adaptarem Berger Consultores

r f_ Fm; SOUCÍTECATÁLOGO

LINHA MSX LlNHA PC

ll Plus: Cl$ 13.000,00

Cr$ 1,800,00 cada

Mala Direta Plus: Grs 3.900,00

e a,

Contabilidade Profissional Completa em Dbese

Controle de Estoque Profissional em Dbase lI Plus: CI'S 3.900,00 A V

Super Conversor de Arquivos - Basic - Dbase: Cr$ 2.600,00

Supershapes 1, 2 e 3. para Grephos Ill e Page Maker:

E.V.A. Editor de Vinhetas Animadas: Cr$ 3.900,00

LSD, Letters Special Designer: Cr$ 2500,00

    

   

    

  

  

  

 

Agende Profissional c/ Mala Direta e Editor de Textos: Cr$ 39,000,00

Contabilidade Profissional Completa: Cr$ 39.000,00

Agenda Politíca c/ Male Direta e Editor de Textos: Cr$ 39.000,00

Agenda Juridica na coluna do PC no valor de Cr$ 39.000,00

Programas de Dominio Público e Shareware: Solicite Catálogo

Pedidos através de Cheque Nominal ou Vale Postal à:

NEWDATA INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA

Rua General Osório, 264 - Centro~CEP 79.025- Campo Grande - MG

Caixa Postal 1.049 - Telefone: (067) 3834604

 

    

   

  

   

       

     
 

 



  

  

   
  

 

  

  

  

  

  

  

e profissionais. Os apêndices

fornecem uma revisão

dos métodos de inclusão das

procedures e funções

num programa em Turbo

Pascal, além de um

guia de referência

da biblioteca

implementada

pelo livro.

   

  

 

Formato: |5x23cm

BIBLIOTECAS

EM TURBO PASCAL

ADONAI ALVINO PESSOA

Este livro, apresenta

quatro poderosas

rotinas, ou Units,

que permitem a

elaboração de: Menus de Janela,

Menus de Linha, Telas de

Apresentação e Telas

de Edição de Dados.

Baseado nestas quatro Units, a

   

      

  

  

  

softwares famosas

encontrados no

mercado nacional.

Formato: 14x2|cm 132 pag.

pedido!

Todos os livros acima

(exceto "Dominando o DOS")

possuem seus progamas disponiveis

em disquetes. Você poderá

solicita-los enviando o cupom

"ORDER FORM" que se encontra em

cada livro, acompanhado de cheque

nominal à EDITORA CIENCIA

MODERNA no valor total

do seu pedido.

 

FERRAMENTAS EM TURBO

PASCAL - FRAN K DUTTON

Uma biblioteca completa de rotinas e utilitários

prontos para uso, cobrindo as versões

4.0, 5.0 e 5.5, e possibilitando aos

programadores, mesmo aos iniciantes,

criar programas bastante eficientes

  

ARMANDO O. CAVANHA FI LHO

   

 

  

  

programador poderá, através de sua

criatividade a imaginação, desenvolver

programas com nfveis da apresentação e

funcionalidade comparáveis a muitos

_”_-¡
Faça 1a o seu (
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A EDITORA
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DOMINANDO O DOS

Para as Versões 3.3 e 4

JUDD ROBBINS

Este livro aborda de maneira clara,

objetiva e de modo mais atual possivel

as versões 3.3 e 4 dc DOS_

DOMINANDO O DOS

enfoca desde os primeiros

passos para iniciantes até

as técnicas mais

avançadas para

programadores d

sistemas.

    

     

   
  

 

  

    

      

  

  

INTRODUÇÃO

AO QUICKBASIC

introdução ao

QuickBASIC comenta

i de forma clara e

i elucidativa os

r principais pontos da

1 linguagem, entre cs

,, quais o Interpretador

I BASIC,oue permite eo

A programador uma

velocidade inigualável

no desenvolvimento

das aplicações,

enquanto amplia o

número de instruções.

  

  

  

  

   

 

  
Formato: 191(ka 680 pág.

 

  

 

  

 

   

  

    

   

   

  
  

   

  
  

  

 

  

   

GUIA DO

PROGRA -

MADOR MSX

EDUAR DO A.

BARBOSA

Neste livro abordamos:Acessg

direto ao Video. Programação da

interrupções, Programação dc vetar

de erros, Utilização do sistema de

cartuchos, Programação da

MEGARAM, Programação do

Sistema MSX-DOS e Acesso direto às

portas do controlador de drives.

Formato: 15x23cm 424 pág.

- -----
___

C
EDITORA

' @CIÊNCIAMODERNA

l Desejo receber da EDITORA CIENCIA MODERNA o(s) livrols):

) Dominando o DOS - Judd Robbins (Cr$ 4.600,00)

I ) Ferramentas em Turbo Pascal ~ Frank Dutton (Cr$ 3.280,00)

I ) Guia do Programador MSX - Eduardo Barbosa (Cr$ 2.550,00)

I ) Bibliotecas em Turbo Pascal - Adonai Pessoa (Cr$ 1.420,00)

I ) Introdução ao QuickBASIC - Armando Cavanha (Cr$ 2.270,00)

  

 

   

  

Formato: 16x23cm 312 pág.
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l |

' i
I Nome: l

I Endereço:

l Cidade: Estado: l

Cep: Tel.: J I

I Envio anexo Cheque Nominal à EDITORA CIENCIA '

| MODERNA, no valor correspondente ao Total do pedido: '

| Cr$ (

| , l '

Remota seu pedido: Rua Washington Luiz, 09 - Gr. 403 - RJ - Cep. 20230
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Como programar FRMs

inteligentes _

Conheça alguns truques para incrementar o uso do

comando REPORT FORM e fazer coisas com os arquivos

.FRM que você nem imagina

 

Max Stephano

' FUNCTION INFJ'R

se! Print nn

Ao desenvolver aplicações para vários usuários é co~ 13:21h.. W

mum nos depararmos com situações nas quais alguém ...,.ÁÇE'WE m““

pode querer um relatório específico. Normalmente estes

relatórios consistem em listas simples com algum filtro. Nes- 5354559¡ 3'25“, xr.; g

tas ocasiões usamos o comando REPORT FORM e o ar- ro¡ c - 1_ro n.:

quivo .FRM, com os quais acredito que o programador de ;Síêvãgõxãtêêtgagagnn »mma-van»

Clipper já esteja bastante familiarizado. Pois bem: este ar- mg" GPZÊEWaá-DMMEWWS(¡Dhnhst¡LSMEEW

tigo vai mostrar como adicionar alguma flexibilidade ao RE- mg; umí1em“hrs-D“Y'*~LE"*=="WM>

PORT FORM através de funções definidas pelo usuário. :5:7' _ í ,o im,

-v-r - vlrsti]

ll" - HAX(LEN(cabSIí1),DA'R.LEN(&IV¡(U

GENERALIDADES l' H'ÊÉKEÊ':LLÍÉÃm_Lzm.V.r»,hunsuaum

ELSE” ..VirySPÊCE(¡I'S'DÊYÂ_LENÍÃIV¡F›*Â)

Há dois passos para criar relatórios .FRM. O primeiro um“”

é definir o formato do relatório usando o dBase ou o uti- ;man «m

litário Clipper RL. O segundo passo é usaro comando RE-

PORT FORM de dentro de um programa. ?mma m

Se você usa UDFs dentro do .FRM que nãotenham sido mm¡ m “mm

definidas explicitamente no programa que executa o CO- 351232' "ml/m")

mando REPORT FORM, declare estas funções como EX- “SE fr“ gugu““

TERNAL, para forçar o Clipper a liga-las. = ”L”

Apresentaremos em seguida diversas funções que serão

FUNCYION DhYâ.LEN

 

   
E ”a"

_ti

rer = lenley)

chamadas de dentro do .FRM. Para começar, eis uma :m 5:22? "D

função que resolve uma expressão e assinala o resultado .ÍÍMEÃSÍM

a uma variável:

   

FUNCTION R e usada em qualquer lugar do relatório, e que portanto

PARAMETERS Iee,|de &Er lado esquerdo da expressão é criada como PUBLIC. Eis alguns exemplos de cha-

* &Er lado direito da expressão mada desta função:

PUBLlC &lee

r(“A","0“) &Er A=0 .

&lee = &lde

r(“A“,“A+1") && A=A+1

RETURN

r(“A“,"iif(B <10,A+1,0)") && if B <10

Como esta função retorna um string vazio, não produz A=A+1

qualquer saida visível na impressora quando chamada pelo else

REPORT FORM. A=0

Esta função produz uma variável que poderá sertestada endif

11 MICRO SiSTEMAS



Antes de ler o primeiro registro, o comando REPORT

FORM resolve a expressão que forma as colunas do rela-

tório para veriñcar sua validade - o que não é problema

quando a coluna é um campo do arquivo, mas quando é

uma função com efeitos colaterais, ela é chamada muitas

vezes. E por ser chamada antes de ler o primeiro registro,

deve-se tomar cuidados especiais, como por exemplo:

quando uma função for contar o número de registros pro-

cessados, o contador deve ser iniciado com -1 e não com

zero.

A fim de tornar este relatório programado tão genérico

quanto possível, devemos iniciar todas as variáveis dentro

do .FRM através da função R. Para isso é necessário in-

dicar para o comando REPORT FORM quando é para ini-

ciar variáveis ou quando é realmente para executa-Io. Cria-

mos então uma variavel no programa antes de executarmos

o .FRM, e então temos:

init = .t. &Er variável iniciada no programa

A primeira coluna do .FRM fica assim:

iif(init,r(“init",".F.")+r('A",“0“l,....l

A função IlF tem dois lados, que chamaremos de "lado

falso" e "lado verdadeiro".

No lado falso colocamos os comandos para processar

cada registro. Podemos combinar comandos adicionando

os resultados da função r, já que ela retorna um string va-

zio sem nenhum efeito, e portanto dar mais de um co-

mando r por coluna.

No lado verdadeiro usamos a função r para iniciar as va»

riáveis que desejamos e também para tornar a variável de

controle INlT falsa para sempre. Note que o lado verda-

deiro será executado uma primeira e única vez, e que os

parâmetros da função r são passados como caracteres, uma

vez que são usados na função como macro.

Agora vamos a um exemplo. Suponha que tenhamos

urna lista de todos os nomes de nosso banco de dados,

e'queremos contar quantos fazem aniversário no mês. No

.FRM usaremos duas colunas:

Coluna 1:

¡if(¡nit,r("init",“.f.“)+r(“A“,"O“), ; &Er lado verdadeiro

r("A“,“iif(mes=month(date()),A+1,A)“)) &Er lado falso

Coluna 2:

nome

Após o término do REPORT FORM a variável A con-

terá a quantidade dos aniversariantes no mês.

Vejamos outro exemplo. Considere a seguinte estrutura:

ruNcnou VEL

?aware EhlVy x

:hav =

oo CABE

:as: ChIV = ASEV'Q")

INKEVU

"usa - Plus¡ + :s

:as: :hav = asc(”-”›

nun = nus¡ A 25

ir pausa t o

Plus¡ u o

:ndit

CASE :hlv - 27

r:turn(-Í.)

ENDCASE

Foi x = 1 to nun

NEXT

REYURNLT.)

  

Somente um campo OTx é usado de cada vez e o

campo tipo determina qual será usado. Queremos um

relatório que seja assim:

OTDE TIPO

112.00 1

133.50 2

344.00 3

* TOTAL 589.50

* TOTAL TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3

112.00 133.50 344.00

A coluna de iniciação e contabilização deverá ficar

assim:

iif(init,r("init'Ç".f.") + r(“a1“,"0“)+ r(“a2","0") +r("a3",“0'i i, ,'

iif(tipo=1,r("a1",”a1+qt1“),iif(tipo=2,ri“aZ","aZ+qt2"),;

r(“aS","aS+qt3“))ll

A variável A1 guarda o total de CIT'1, A2 o total de'

OTZ e A3 o total de QT3. Observe que O segundo iíf

possui um iif aninhado e é usado como chave. Isto se-

ria o mesmo que codificar:

do case

case tipo = 1

  

A

Temos

o Toda a linha IBM PC-XT/AT 286/386/486 e compatíveis

o Periféricos, acessórios e suprimentos em geral

o Assistência técnica com reposição de peças

 

OFERECE 0 SUPORTE ;VOCÉVPRECBA

o Solução ideal em Rede de microcomputadores a baixo custo

o Orientação na definição de seu equipamento e/ou serviço

o Contrato de manutenção com condições especiais para empresas

       



a1 = a1+qt1

case tipo = 2

az = a2+qt2

case tipo = 3

a3 = a3+qt3

endcase

A coluna que imprime o campo QTx ficaria assim:

iif(tipo=1,qt1,iif(tipo=2,qt2,qt3il

SAÍDA DAS VARIÁVEIS

Muito provavelmente você irá querer usar as variáveis

que foram calculadas como parte do relatório. Infelizmente

o .FRM não suporta uma linha de fim-de-relatório, e as-

sim novamente temos que especificar urna interface entre

o .FRM e o programa. Para cada variável que quisermos

imprimir, definiremos um cabeçalho e a variável. Usare-

mos então uma função que aceite estes dois parâmetros:

FUNCTION PR &Er Poe-Rodapé

param cab,var

ind = ind + 1

if ind < = max-vais

cabslind] = cab

vars[ind] = var

endif

return

Esta função também retorna um string vazio que não

afeta a saida da impressora. Naturalmente, precisamos ini-

ciar o rodapé definido pelo usuário que inventamos:

max-vara = 10

FUNCTION INIT-PR

public cabs[max-vars], vars[max-vars], ind

ind = 0

return

Para produzir a saida, usaremos as funções mostradas

na listagem 1. Observe que foi incluido o código para for-

matar a linha do rodapé e preencher os espaços entre cam-

pos com brancos. A largura é a maior entre o cabeçalho

e o campo. Os campos numéricos são alinhados a direita

e os outros a esquerda. Assim, utilizando o exemplo an-

terior, usaremos uma coluna para chamar a rotina PRll.

PR('I'TIP0 1“,“A1“)+PRI"TIPO 2“,“A2")+PRI"TIPO

suluASU)

Como queremos que isto aconteça na inicialização, va»

mos usar a variável lNlT, que foi posicionada em .F. na pri-

meira coluna.

O Clipper resolve as colunas na ordem em elas apare-

cem. Em geral, posicionamos INIT = .F. em uma coluna

e então abrimos quantas colunas quisermos, antes dela,

com os códigos de inicialização. Exemplo: haverá três co»

lunas no relatório, que devem aparecer assim:

Coluna 1 IINIT não é modificado v inicialização e conta-

bilização):

IIF(init,R("a1“,“0“)+R(“a2“,“0“)+R("a3“,"0"), ;

|IF(tipo=1,Rl“a1","a1+qt1I,iif(tipo=2,R("a2'1"a2+qt2"), ;

R("a3","a3+qt3"))l)

COIuna 2 (INIT é modificada - coluna de controle):

IIPII“¡trRI"¡n¡t"/'.f.“l+PR("TIPO 1","al“)+PR(“TIPO
ZuluazuH ;

341,14a341),llu)

Coluna 3 llNITjá está modificado -impressão de detalhe):

llF(tipo=1,qt1,IIF(tipo=2,qt2,qt3))

Basta agora incluir a chamada para imprimir o rodapé

após terminar o relatório.

Muito bem, mas ainda temos um probleminha: se qui-

serm0s interromper a impressão no meio do relatório, te-

remos que recorrer ao desagradável ALT-C. Para resolver

isto usamos uma função VEL(), que além de interromper

o REPORT FORM sem terminar o programa, pode ainda

reduzir ou aumentar a velocidade da impressão. A cha-

mada do comando REPORT FORM ficará assim:

pausa = 100

REPORT FORM relat WHILE VEL()

Note que é necessário definir uma variável PAUSA an-

tes de usar a função VEL(), a qual será usada na VEL() para

controlar o tempo entre a impressão de uma linha e outra.

Obviamente ela não expressa o tempo em segundos, mas

sim o tempo que levará para executar um laço FOR. ..NEXT

usando o valor da variável PAUSA como limite. A função

VEL() é mostda na listagem 2.

Na listagem 3 você pode acompanhar o programa corn-

pleto e todas as variáveis utilizadas. As rotinas apresenta-

das neste artigo foram extraídas de uma biblioteca de

funções desenvolvida pela DBMS Informática.
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Pequenos utilitários,

grandes soluções

Um conjunto de rotinas em C para diminuir o seu trabalho

e aumentar a eficiência de seus programas

Luiz Eduardo de Souza Coelho

 

Um dos principais objetivos de

quem programa profissionalmente é

otimizar a relação trabalho/tempo dis-

pendido, ou seja, desenvolver siste-

mas mais eficientes no prazo mais

curto detempo Como se sabe, há dois

fatores básicos, além da habilidade in-

trínseca do programador, que deter-

minam otempo empregado na progra-

mação: a complexidade do programa

e a quantidade de código reutilizado.

A complexidade do programa varia

de caso a caso, o que torna inviável a

abordagem deste assunto em termos

genéricos. Mas existem procedimen-

tos simples que permitem a qualquer

pessoa reduzir consideravelmente o

tempo de programação e aumentar a

eficiência de seus programas, atendo-

-se apenas à reutilização do código. Ve-

jamos como isso pode ser feito.

UM POUCO DE METODOLOGIA

Esquematicamente, podemos divi-

dir um programa qualquerem três par-

tes principais: a interface com o usuá-

rio, o núcleo do programa e as rotinas

básicas. '

- A interface realiza a ligação entre

o usuário e o núcleo do programa; atra-

vés dela é que o usuário "diz" para o

programa o que ele deseja;

- 0 núcleo é a parte do programa

que, recebendo a ordem do usuário

obtida pela interface, soluciona o pro-

blema por meio de decisões (especi-

ficação do programa) e chamadas de

rotinas básicas;

16 MICRO SISTEMAS

- As rotinas básicas são aquelas que

prestam serviços específicos. Toda lin-

guagem possui várias destas rotinas;

por exemplo, aquelas que servem para

abrir arquivos, limpar a tela, ler a data

atual, etc.

Agrupadas, as rotinas básicas for-

mam as bibliotecas. É fácil perceber

que quanto mais rotinas básicas exis-

tirem, menor será o núcleo do

grama, e conseqüentementemeríor

será o tempo de programação.

Nãoé difícil concluir quo para a per-

feita otimização de todo o processo a

interface deverá ser padronizada, e o

programador deverá codificar o maior

número possível de rotinas básicas.

Existem alguns cuidados, no entanto,

a serem observados durante o desen-

volvimento dessas rotinas:

- A rotina deve sempre executar uma

tarefa especifica;

- Sempre que isto for aplicável,

deve-se desenvolver a função inversa

(ou recíproca) da rotina. Por exemplo:

se fizemos uma rotina que lê a data

atual do sistema, é imprescindível dis-

por de uma rotina que atualize a data.

o PACOTE DE UTILITÁRIOS

Como exemplo do que foi exposto,

apresentamos a seguir uma série de pe-

quenos utilitários desenvolvidos na lin-

guagem C, a nosso ver uma das mais

apropriadas para o desenvolvimento de

software básico.

Vamos apresentar, em seqüência,

uma biblioteca de rotinas para a exe-

cução de uma determinada tarefa e um

pequeno utilitário que exemplificar-á o

uso de tal biblioteca. Eventualmente o

utilitário poderá utilizar mais de uma

das bibliotecas descritas anterior-

mente. Cada rotina possui um cabe-

çalho de identificação, no qual são uti-

lizadas as seguintes abreviações:

RT: nome da rotina

AU: autor

DT: data

DS: descrição

CM: comentários

PT: portabilidade de sistema operacio-

nal

DE: dependências externas (outras ro-

tinas que utiliza)

     

“DESCRITOR TlPO DO DISCO l

FFh 5"” flevael, 2 lados, 8 setores

FEh 5”” flevaely S lado, E setores

Flevael, l lado, densidade simples

' ' flevael, E lados, desidade dupla

FDh 5 " flevaízl, 2 lados, S' setores

flexível, 1 lado. desidade simples

FCh . S”" flevael, 1 lado, 9 setores

Frih 5”” flexível, 2 lados, 15 setores

”” flexível, E lados, 7 setores

Fern r :o rrgiuu _

_› FOh '” flexível, 2 lados, SB setores

Figura 1



 

Para compilar as listagens, utilize o

Turbo C versões 1.5 ou 2.0. @

A BIBLIOTECA DATA E 0 U'ÍlLITÁRIO CAL

 

Como o proprio nome diz, a biblio-

teca DATA contém diversas rotinas de

manipulação de datas. Para exempli-

ficar, há um pequeno utilitário (CAL)

que exibe um calendário completo do

ano desejado. .

          

A biblioteca DATA não contém to- 0

das as rotinas possíveis para a mani- rrcorrmno

pulação de datas. Uma das rotinas não "a mm““

implementadas, por exemplo, é a

"HorárioVerão" que indica se um de-

terminado horário está, ou não, em um nn

horário de verão brasileiro. Abaixo se-

gue uma descrição dessa rotina, caso

você deseja implementa-la:       an Em

DIRETORIO  
RT: HorárioVerão

DS: Retorna um booleano indicando

se o horário passado como parâmetro

está no horário de verão brasileiro.

o UllLlTÁRIO BOOTINFO

Este utilitário exibe as informações

do setor 0 (boot sector) de um disco

flexível ou rigido. No setor de boot do a ml

disco encontramos diversas infor- u

mações necessárias para o DOS utili-

zar o disco, além da rotina de carga do

sistema (bootstiap).

                 

As' informações a seguir se referem

à versão 2.0 do DOS: lã#

JmpCode é o código de desvio para T

o inicio da rotina de boot. Pode seruma

instrução JMP (E9hl seguida de 2 by-

tes do endereço do início da rotina, ou Figura 2 b

 

O MSX EM PRIMEIRO LUGAR

.rosas E APLICATIVOS MSX 1,31 E PLUS

UE MSX SERIE

O UNICO

2 Fl D

UN _Banco de dados Pes-

59315 çagaz de con grá-

f¡cos,1n erpreÍ-.apóes e

¡nasçrupóes no vídeo_ ou

na lNPI'eSSOIfa, realazar

Hçpas Bstv:a15.lhu-1eroló-

:cos e Bnorríçuzcos.

e“ floaanc

    
as

..
.



um JMP short (EBh) seguidodel byte

do deslocamento até a rotina e uma

instrução NOP(90h).

NameVersion contém o nome (até

8 caracteres) do sistema que formatou

o disco. BytePerSector é o total de by-

tes de um setor. SectorsPerAIlocation

mostra a unidade minima de alocação

do disco.

ReservedSectors dá o total de se-

tores reservados para controle do disco,

no mínimo 1.

NuberOfFats indica o total de có-

pias da Fat (File Allocatíon Table) exis-

tentes no disco. Já o total de entradas

(arquivos ou diretórios) que podem

existir no diretório-raiz está em Num-

berofRootEntries. TotaISectors indica

o total de setores do disco.

MediaDescriptor contém um des-

critor que indica o tipo do disco (veja

a figura l).

SectorsPerFat mostra o total de se-

tores gastos para cópia da Fat.

No MS-DOS versão 3.0, Sectore-

PerTrack indica o tamanho em setores

  

Anote

nosso novo

telefone em

São Paulo:

819 - 2193

sia/36953
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Figura.?

     

Figura 4

da trilha e NumberOfHeadsindica o to-

tal de faces do disquete. No caso do

disco rígido, indica o total de superfí-

cies que o mesmo utiliza.

Na versão 4.0 do MS-DOS, Seria-

IofNumber é um número gerado pelo

DOS útil na identificação do disco. O

nome do disco é encontrado em Vo-

lumeLabel.

Veja agora algumas informações

úteis que podem ser obtidas com o au-

xilio das variáveis do programa:

Unidade Minima de Alocação = Sec-

torsPerAlIocation * BytesPerSector

Total Reservado = ReservedSectors *

BytesPerSector

Capacidade da Trilha =

Track ' BytesPerSector

Capacidade Total do Disco

Sectors * BytesPerSector

Total Bytes no Diretório Raiz = Num-

berOfRootEntries * 32

Tamanho do Fat = SectorsPerFat *

BytesPerSector

Total Fats '= NumberOfFats *

Tamanho-da-Fat

Capacidade Formatada = Capacida-

de-Total -do- Disco-Total- Reser-

vado-Total - Bytes - no- Diretó-

rio- Raiz-Total- Fats

SectorsPer-

Total-

Uma restrição do utilitário Bootlnfo

está no uso de unidades de discos re-
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motas (como os drives de rede). Neste

caso, a leitura do setor 0 do disco

(rotina ReadBootInfo) termina com um

erro.

0 UTILITÁRIO DU E A BIBLIOTECA PACK

Este utilitário é muito útil na manu-

tenção de discos rígidos, uma vez que

exibe o espaço total gasto em cada di-

retório encontrado no disco. O Du per-

mite, ainda, selecionamos somente os

arquivos não alterados nos últimos n

dias.

Baseado no fato deque a estrutura

de diretórios é semelhante a uma ár-

vore, da qual o diretório principal é a

raiz e os demais os troncos, fizemos a

rotina principal recursiva (isto é, a ro-

tina chama a si propria). Veja o fluxo

da rotina principal na figura 2.

Adicionamos a biblioteca Pack, que

compacta/descompacte a data e a

hora do formato natural para o fomtato

compactado, encontrado no diretório.

Observe que este utilitário utiliza as bi-

bliotecas Date e Bootlnfo, descritas an-

teriormente.

Uma restrição do utilitário Du está

no uso de unidades de disco remotas

(como os drives de rede). Neste caso

a leitura do setor 0 do disco (rotina Re-

adBootInfo) termina com um erro e o

utilitário assume um valor de 2048 by-

tes para o tamanho da Unidade Mínima

de Alocação.

O UTILITÂRIO DUMPM E AS BIBLIOTE-

OlS ARG E APLERROR

Quem já não precisou examinar o

conteúdo da memória do computador?

Sempre é possivel fazer isto com a

ajuda do DEBUG do DOS, ou de um

utilitário como o PCTools, quando de-

sejamos verificar os setores de um

disco. Mas a criação de rotinas espe-

cíñcas para este fim tem a vantagem

de automatizar o processo, sobretudo

durante longas sessões de progra-

mação.
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A NEMESIS ESTÁ INAUGURANDO UMA NOVA FASE EM

SEUS SERVIÇOS

Ao completar 5 anos de existência, liderando na produção e distribuição

de programas para a linha MSX, a NEMESIS INFORMATICA anuncia uma

nova fase que acompanha a evolução dos consumidores de produtos de

informática. A nova tendência da empresa será de atender cada vez

melhor aos usuários localizados dentro e fora dos grandes centros,

montando um novo e revolucionário sistema de vendas por via postal.

Veja algumas vantagens do FAST MAIL SERVICE:

0 0 mais completo catálogo do BRASIL, com os produtos originais da NE-

MESIS e das melhores softhouses brasileiras;

0 A remessa mais rápida possivel com utilização de embalagens desenvol-

vidas especialmente para este fim;

0 O cliente é avisado assim que seu pedido ou encomenda chega em nos-

sas mãos;

- “Hot-line" com 24 horas de serviço telefônico para informações sobre os

produtos comercializados;

- O pagamento pode ser feito através de vale postal, cheque nominal ou pelos

melhores cartões de crédito;

o Utilização dos mais modernos equipamentos por profissionais experien-

tes e bem qualificados;

- Garantia de 5 anos para todos os produtos comercializados;

° Segurança e confiabilidade de uma empresa com experiência de 5 anos

bem sucedidos em informática.

_

AGORA O ÚNICO ENDEREÇO DA NEMESIS É:

CAIXA POSTAL 4.583 CEP 20.001

RIO DE JANEIRO - RJ

TELEFONE: (0242) 42-2455 (24 HORAS)

_

Você ainda pode encontrar os produtos da NEMESIS em um de nossos

170 distribuidores. Exija cópia original embalada e numerada. Não deixe

que o pirata lhe engane. Em caso de dúvida entre em contato conosco.
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INSTRUÇÃO

PERSONALIZADA

Aula individual

(Usuário,Computador e

Instrutor)

Horário Livre

(Você marca o dia e hora

que dispõe para estudar)

Matéria Livre

(Você escolhe o assunto

especifico a ser abordado

na aula, na ocasião da

reserva da hora)

_Computador

Comum

(Você aprenderá em um

microcomputador igual

ao que possui)
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Desenvolvemos três utilitários que

exibem, de maneira formatada, o con-

teúdo da memória do disco ou de ar-

quivos. O primeiro destes utilitários é

o DUMPM, que mostra o conteúdo da

memória. Os outros dois são o

DUMPD, para discos, e o DUMPF, para

arquivos. O formato de exibição é se-

melhante ao mostrado na opção D do

comando DEBUG do DOS.

Duas bibliotecas acompanham o

utilitário DUMPM: Arg e AplError. A

primeira contém rotinas para a leitura

dos parâmetros passados para o pro-

grama, e a segunda contém diversas

mensagensde erro, com o objetivo de

padronizar as mensagens de erro das

aplicações.

A rotina dumprec, da listagem

dumprec.c, é a que produz a exibição

do buffer no formato dump.

OS UTlUTÁRIOS DUMPD e DUMPF

Para compilar os utilitários DUMPD

e DUMPF você necessitará da rotina

dumprec e das bibliotecas Arg e AplEr-

ror, anteriormente mencionadas. Am-

bos os utilitários são fáceis de usar, mas

no caso do DUMPD poderá haver pro-

blemas na identificação do setor lógico,

22 MICRO SISTEMAS

já que a literatura existente utiliza di-

ferentes formas de enderecar um se-

tor no disco.

Existem duas maneiras de endere-

çar um setor no disco: pelo conjunto

face-trilha-setor ou então pelo setor ló-

gico. A fórmula de conversão entre os

dois sistemas contém as constantes

NÚMERO- DE- LADOS e SETO-

RES- POR-TRILHA, que são deter-

minadas pelo utilitário Bootlnfo:

Se_tor Lógico = (((trilha *

NUMERO-DE-LADOS) + face) *

SETORES-POR-TRILHA) + setor

~ 1.

Por exemplo, no caso do disco pa-

drão de 360K (2 lados e 9 setores/ trilha)

a fórmula se resume em:

Setor Lógico = (((trilha * 2) + face)

*9) + setor - 1

A figura 3 mostra as informações

por setor lógico e a figura 4 um dia-

grama dos setores lógicos num disco

padrão de 360K.

0 UTILITÁRIO CPUBENCH E A BIBLIO-

TECA CRON

0 utilitário CPUBENCH analisa a
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CPU do equipamento, exibindo um ín-

dice relativo à performance no PC

4.77Mhz. Acompanha este utilitário a

biblioteca Cron, constituída por roti~

nas que permitem efetuar a cronome-

tragem de eventos. No caso do CPU-

BENCH, os eventos cronometrados

são as rotinas que avaliam a perfor-

mance da CPU na execução de ins-

truções de aritmética inteira e de

acesso à memória.

Para compilar o programa você ne-

cessitará de um montador Assembler;

o MASM ou o TASM poderão ser uti-

lizados. A linha do programa pragma

inline indica que serão utilizadas ins-

truções em Assembler. Nesse caso o

compilador gera uma saída em Assem-

bler de todo o programa e executa o

montador, tudo automaticamente.

As rotinas de avaliação foram escri-

tas em Assembler a fim de garantir que

não seriam registradas funções extras,

o que aconteceria caso utilizássemos

uma linguagem de alto nivel - no nosso

caso, o C. Sendo assim, somente o

tipo de instrução que desejamos ava-

liar estará presente no núcleo das ro-

tinas em Assembler. Estas rotinas são

semelhantesem sua estrutura: ambas

contém um loop interno que executa

o núcleo da rotina 65535 vezes e um

loop externo dimensionado para o

tempo aproximado de 205 no PC

4.77Mhz.

_

LUIZ EDUARDO DE SOUZA COELHO é

Analista de Sistemas e Tecnólogo em Pro-

cessamento de Dedos. Atualmente tra-

balha como analista de suporte a siste-

mas de pequeno porte.
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PERFEITA

COMPROVE!!!

DEFEITOS EM MICROCOMPUTADORES:
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PROJETAR, INSTALAR E DAR SUPORTE TECNICO AS REDES NETWARE.
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Vida longa para o vídeo

Evite desgastes desnecessários em seu monitor

Mauricio Nunes Porto

Nestes tempos bicudos a palavra de

ordem é economizar, e este trabalho

apresenta uma contribuição nesse sen-

tido. O utilitário aqui descrito tem a

função de desligar a varredura do si-

nal de video em microcomputadores

padrão IBM-PC sempre que o usuário

passar mais de cinco minutos sem di-

gitar alguma coisa.

Como se sabe, a permanência de

um mesmo padrão visual em um tubo

de raios catódicos (CRT) produz a

queima acentuada da máscara de fós-

foro que o compõe, fazendo com que

tal padrão fique marcado nessas áreas.

Nesse caso, o único remédio é a troca

do CRT.

Isto costuma acontecer com micro-

computadores que ficam ligados por

longos períodos de tempo, tais como

os que são utilizados como console de

mainframes, os que rodam programas

não-interativos que consomem muito

tempo, e até os "abandonados" na

hora do cafezinho.

O programa apresentado foi desen-

volvido em linguagem C e compilado

em Turbo C versão 2.01. Sendo um

programa do tipo “termina e fica re-

sidente" (TSH), seria melhor que fosse

escrito em Assembler, o que diminui-

ria seu tamanho e permitiria um maior

controle do uso da pilha e dos regis-

tradores. Mas neste caso a utilização

da linguagem C foi um requisito da dis-

ciplina de software básico para o qual

foi escrito como exercicio, servindo de

exemplo de como se pode implemen-

tar programas TSR em linguagem de

alto nivel.

0 CARREGADOR

Como todo programa TSR, este

possui dois módulos fundamentais: o

32 MICRO SISTEMAS

carregador e o módulo residente. A

parte do carregador é formada pela ro-

tina INICIALIZA que faz a apresen-

tação e verifica se o programa já não

se encontrava instalado.

Verificada a possibilidade de carga

do programa, é chamada a rotina IN-

TERCEPTA, que substitui os vetores

das interrupções de relógio (1Ch) e te-

clado (09h), sendo que esta última é

uma interrupção de hardware e recebe

tratamento especial; devido à sua ur-

gência de atendimento, a rotina origi-

nal de tratamento deve ser executada

primeiro. O ponteiro para esta rotina foi

deslocado, então, para um vetor livre

(60h), que é chamado sempre que

ocorre a interrupção de teclado. Dessa

forma foi possivel atender à urgência

do tratamento, além de permitir que se

possa detectar a prévia instalação do

programa, pois os vetores livres pos-

suem todos o mesmo valor. Caso o ve-

tor utilizado (60h) esteja diferente do

seguinte (61h), é sinal de que o pro-

grama já se encontra instalado e não

pode ser reinstalado pois, neste caso,

seria perdido o ponteiro da rotina ori-

ginal de teclado.

O POUPADOR

Após a instalação do programa, a

parte que fica ativa é composta pelas

rotinas que interceptam as duas inter-

rupções (relógio e teclado), a rotina que

controla o intervalo de tempo transcor-

rido desde a última interrupção de te-

clado (poupador) e a que

habilita/desabilita a varredura de vídeo

(troca-CRT).

As rotinas que ¡nterceptem as inter-

rupções apenas chamam a rotina de

controle de tempo. A de teclado chama

primeiro a rotina de tratamento origi-

nal gerando uma interrupção 60h, para

depois chamar a de controle. A de re-

lógio chama primeiro a rotina de con-

trole, passando após o controle para a

rotina original.

A rotina POUPADOR controla o in-

cremento de um contador, em função

da ocorrência ou não de uma inter-

rupção de teclado. Se o contador

atinge o valor limite (5 minutos), o ví-

deo é desligado. Sempre que ocorre

uma interrupção de teclado, o conta-

dor é zerado e o vídeo ligado nova-

mente.

A rotina de controle de varredura do

video envia um comando ao controla-

dor 6845, mascarando o bit de varre-

dura do modo em uso, conforme deva

desligar ou religar o mesmo. Também

inverte o ”ag de controle.

CONCLUSÃO

O recurso utilizado para desligar a

varredura do video é uma caracterís-

tica de hardware do chip 6845

(controlador de vídeo) encontrado na

maioria das placas padrão CGA. Porém

outras tantas não o utilizam, e nesse

caso o programa não funcionará.

Também é possivel o mau funcio-

namento do programa em conjunto

com outros carregados posterior-

mente, caso os mesmos ¡nterceptem

alguma das interrupções utilizadas e

não a passe adiante, evitando que o

programa detecte algum dos eventos.

Isso é comum com programas que in-

terceptam a interrupção de teclado

para tornarem-se mais rápidos, como

o processador de texto WORD 4.0.

 

MAURÍCIO NUNES PORTO é programa-

dor. atuando nas instalações do Radar

Meteorológica do Centro de Pesquisas

Meteorológicas da Universidade Federal

de Pelotas. Programa em Fortran, Cobol,

Assembler, C, Pascal e Basic



 

0 Programa: POUPAGIRJ:

  

1.4.",

?ovncxtc - nmuana que desnga a varredura do smal de vmeo quando

u naum-m nao uunza a teclado por mms de 5 nunulos. A ::Ja volta

quando n usuann pressmnar un tecla.

 

Este progra-a e' ua trabalhuizxzrclcm da dlsc1p11na de Software Basnco do

curso ae Tecnologln e¡ Processalentn de Danca_ e demonstra o uso da

¡nurcepmcan das rounaa de trata-ente ae ¡nterrupcoes e a capacmade do

Prograln ter-luar e near residente.

'Escrito por uauncxu Nunes Pano 7 Nov/90

________________________________________ A41/

 

Oda'hn: cm x

.(1:1an NOTCGA !CGA ~

“em“ ox 1

Mann: NOTOK !cx

Menna um 1

Menna naum !LIGA

Menna Lml'n: as n so x 5

t Inclnde <aoa.h>

In Declaracao da.: mana: a: :ram-eum ae ¡nterrupcoea x/

 

x.___________________________________________________77./

vom ¡ntzrrupt (aom_r=logxa) (vom): /x ena. a¡ rauna a: remgm nl

vom ¡nterrupt raloglo (vma): /x nova rotma de rexogw .z

vma lutam-“pt :gelada (vma); /x nova naun. ae teclado x/

/n Dafuucnn de variaveis 910m:: .z

z.----------------------------------77./

aum: mt cunta_uck :

uam: mt. desligado: o

:tatu: un ctrl_5615:

0:

 

/a Itauna¡ a: trata-anta an vmeo x/

A__________________________________W.,

vom trocn_CRT(lmo)

mt Iodo:

l

u (nao =: nasua/o autparth(ctr1_ans, peekhmxw. 0x55) I. 0x17);

eu: nntporth(ctrl_6815, punxoxeo. 0x55)X

aungaaa = !deansaaoc

3

/n naun-a de trat lento aan ¡nmrrnpooea x/

z. ___ _ _ _7_ 77 A7 .7 777 7 777 77 777./

 

vom ¡nterrupt mlngxqvom)

Í

u (uccnthJck › LIMITE) l

u naungaao) troca_cR'rwmIGA);

cuntl_tlck: o.

D

(.nla_relonn) o:

vma murray; Lecnaqvma)

Í

gamnzermpuomx

If (deanqmo) troca_cR'r(uGAx

cnnu_t1ck= lr.

l

a Rnllnn ae .mara-ama aaa mtu-rume .í

In---------- -Ax

 

vam ¡nterceptlo

mandem;

ola_re¡ono: sutvectunuc):

aetvect(0xlc. relngln):

letvecl(0x60. getvecl(0x09));

selvect(0x09. teclado);

enabltoz

/a naun: de ¡nxcunzacan an program x/

M__________________________________ ..M

 

mt ¡nua-luna

í

char Luan¡

prnnuhnxnrouPAcRT 7 Economnndo o uu mature ...'):

H (gztvectmxáo) != vnvecthsm i

pr!ntt('\n0 progra-a nao pode ser mma-lado er1x1');

x-nurnmo'rox):

I

pr¡ntf('\anY.e »regra-a deve ur usado a¡ placa manu¡ CSA cn¡ chxp M457);

pr¡ntt('\n§: delaJnr aeainannau. remmanze o cn-putaaorn;

:Lr¡_5595: 256 a (unslgned)peekh(0x10.0x54) o (unmgnmypeekxoxaopxsz) o 4:

murcapuo:

return“)l):

I

/x corpo prancipal do program¡ n/

/,. __________________________W 1

 

lnan

l

n (uniclahzaoy exn.(1);

pr]ntf('\n\nPngrala instalaáuxn');

keepw, 1000);   MICRO SISTEMAS 33   



UTILITÁRIO

Inoremente o sistema operacional ProDOS

   

Acrescente um COPY

ao Applesoft

E. Disneí Rocha Bernardo

A rotina em linguagem de máquina

aqui apresentada acrescenta ao Apple»

soft o comando COPY, similar ao exis-

tente nos microsda linha lBMaPC. Para

usá›|a no modo direto basta digitar

BRUN COPY [CR] e a seguir

COPY/DISC01/PROGRAMAJDIS

COZIPROGRAMA [CRL

Observe que o nome do programa

não precisa ser o mesmo, ou seja, você

    

4000.4313

4000- DB AD FB 40 65 40 AD FC

4008» 40 65 ll A5 74 18 69 05

4010- ED ?A IO 85 05 A0 00 Bl

4016~ 40 F0 BC AA C8 Bl 40 BS

4020- 3A C8 Bl 40 !B 69 41 85

4028. SB A0 00 38 A5 40 69 DÁ

4030- 65 A0 90 02 36 41 BA OA

4038~ 90 0K OA 30 01 C8 Bl 3A

A040- 18 65 OG 49 BD 91 SA 4A

4048- 10 CB 30 EZ A9 OC 20 OC

4050' BE 20 SC DC AC 00 BE 65

4058- SE A5 SE C9 40 EU ED A5

4060» 41 C5 70 BB R7 A5 74 69

4068- 04 85 SF C9 SA E” IC A0

4070- 06 B¡ 33 C9 AC DO ll A0

4076' lD Bl 3B CD lb 41 F0 79

4050- A0 04 Bl SE DO 05 CB Bl

4085- 33 DO DE AD FA 40 20 F5

  4310- LB BF OE DO AC BF 01 00

4318- !É OO DO 52   34 MICRO SISTEMAS

Micro: Apple Ile

Memória: 48 Koytes

Video: P88 / Color

Linguagem: Assembler

Requisitos: Nenhum

    

05 REM DEMO

10 Dt = CHR$ (4)

20 PRINT DH“BRUN COPY“

30 INPUT "PATHNAHE ORIGEM " ;AS

40 INPUT “'PATHNAHE DESTINO " IBt

45 LET BS " + BS

50 PRINT m ¡"COPY" ¡AS :85

   

poderá renomear o programa ao copiá»

»Io. Saiba ainda que esta rotina é ca»

paz de copiar qualquer tipo de pro-

grama, seja ele de extensão BAS, BIN,

SYS, TXT, etc.

Você também pode manter um pro-

grama Basic na memória enquanto co»

pia outros arquivos de um disco para

outro.

Este programa só funciona em Pro-

DOS, e portanto só fará a cópia de ar~

quivos de um disco ProDOS para ou-

tro. Ao digitar o pathname, não se

esqueça de colocar a barra (/). Se os

nomes forem digitados incorretamente,

você obterá uma mensagem de erro

(SINTAX ERR).

Para digitar o programa (listagem 1),

entre no monitor com »151 e digite os

dados em hexadecimal a partir do en-

dereço 54000. Quando terminar, grave

com BSAVE COPY, A$4000, L795.

O programa exemplo em Basic

(listagem 2) demonstra como usar o

COPY no modo programado. Basta co-

locar um PRINT CHRSW e digitar os

comandos entre aspas. l

 

DISNEI ROCHA BERNARDO é aficio-

nado em informática há cinco anos e já

trabalhou com TK 85, TK 90X, TK 3000,

laser Ile e IBM-PC. Desenvolve progra-

mas em Basic e Assembler para Apple.



AGENDA

 

Cursos & Seminários

 

RIO DE JANEIRO

El 0 Instituto Brasileiro de Administracao

Municipal - IBAM - realizará os seguintes

seminários no próximo mês de abril:

Normas e Padrões de Engenharia de

Software; Análise de Dados; Análise de Ne~

gócio; Planejamento de Informática na Em-

presa; Centro de lnfomações; Manufatura

Integrada por Computador e Comunicação

de Dados

Maiores informações pelo Tel:(021)266-

-6622

Ei A Autoexec Consultoria e Treinamento

ministrará, em abril, os seguintes cursos:

Wordstar Básico; Wordstar Avançado;

Word Básico; Word Avançado; Lotus 1-2-3

Básico; Lotus 1~2-3 Avançado; dBase III

Plus Básico; dBase III Plus Avançado; Clip-

per; Symphony Básico; HP 12C; HP 198;

Autocad Básico; Basic e Técnicas de Pro-

gramação.

Outros detalhes pelo Tel:(021)224-0727.

sãome

El A Multisoluções oferece. em turmas

abertas ou fechadas os seguintes cursos

para o mês de abril:

Word 4.0 Básico; Word 5.0 Básico; Pa-

geMaker Básico, PageMaker Avançado; Ex-

cel Básico; MS-DOS e Designer.

Maiores informações pelo Tel:(011)212-

6355.

D A Tatica Comunicação Empresarial

programou, para o mês de abril os seguin-

tes cursos e seminários:

Fundamentos de Teleprocessamento;

Projeto e Desenvolvimento de Aplicações;

Segurança em Comunicação de Dados;

Tráfego Telefônico; Satélite - Tecnologias e

Aplicações; O&M; Correio Eletrônico; Cus-

tos do CPD e Microinformática; Desenvol-

vimento Gerencial; DBZ; UNIX; PABX/RDSI;

Planejamento da Capacidade do CPD e

Tecnologia Laser

Maiores detalhes na 3¡ Informática, pelo

Tel:(011)521-9333.

E] A Servimec SA programou, para o

mês de abril, os seguintes cursos e semi-

nários:

CURSOS: Introdutórios e Sistemas Ope-

racionais; Gerenciadores de Banco de Da-

dos; Processadores de Textos; Progra-

mando em linguagem C; Planilhas Eletrô-

nicas; Framework e Symphony.

SEMINARIOS: Centros de Informação;

CICS/VS para Analistas de Suporte; Projeto

e Desenvolvimento de Software Ergonô-

mico; Planejamento de Capacidade; Desen-

volvendo Sistemas Especialistas; Redes de

Teleprocessamento; Análise e Projeto de

Sistemas; Plano Diretor de Informática e

MVS-JCL e Utilitários

Maiores esclarecimentos

Tel:(011)222-1511Á

pelo

BRASÍLIA

El A Tática Comunicação Empresarial

está oferecendo, para abril, os seguintes

cursos e seminários:

Automação de Escritórios; UNIX; Tecno

logia Laser e O&M.

Maiores esclarecimentos com 3¡ Infor›

mática, pelo Tel:(011)521-9333(São Paulo).

SLSOLAR INFORMÁTICA «4%
SOFTWARE 0 HARDWARE

 

LINHA IBMIPCIX'I'IA'I' - GAMES - AFTER BURNER 2, TARTARUGAS NINJA, POWER DRIFI',

FIRE POWER, DUCKTALES, WORLD COP 90, ETC. APLICATIVOS - DESKTOPS, MALA DIRETA,

COMPILADORES, LINGUAGENS, BANCO DE DADOS, ETC. HARDWARES - MICROS, HARD-

DISKS, IMPRESSORAS, MOUSES, MONITORES, ETC.

LINHA MSX - GAMES MSX I - SOVIET MISSION, MYTHOS, LA ESPADA SAGRADA, MAD

MX 2, MEGALOPOLIS, MORTADELO Y FILEMON 18.2, ICE BRAKER, ETC. - GAMESMSX 2I2

PLUS - BURAI, FI SPIRIT 3D SPECIAL, SUPER LAYDOCK_2 THE LAST ATI'ACK, PUNCKY 2 MEGA,

RETURN OF .IELDA MEGA, ETC. APLICATIVOS - GRAFICOS, EDITORES DE TEXTOS, COPIA-

DORES, LINGUAGENS, BANCO DE DADOS, ETC. HARDWARES - MEGARAM 256k, MEGA-

MAPPER, KIT 2.0 OU 2.0 PLUS, DRIVES 5 1/4 OU 3 1/2 360k OU 720k, ETC.

   

PROMOÇÕES - LINHA MSX - A CADA IO JOGOS ESCOLHA 2 GRATIS _ PREÇOS ESPE-

CIAIS PARA PACOTES DE no OU 220 JOGOS, A CADA IO APLICATIVOS ESCOLHA l GRATIS'.

PROMOÇÕES - LINHA IBM PCIX'I'IA'I' - A CADA 10 GRAVAÇÕES ESCOLHA 1 GRATIS,

DESCONTOS ESPECIAIS NAS SEGUNDAS E QUARTAS, DESCONTOS 10% PESSOALMENTE.

 

TELJIOI I) ::60.5624 - cx. POSTAL 11743 - CEP 05090 - sÁo PAULO - SP

A Atum do Segundo a sem. dosme à¡ uma

. SOLAR NINTENDO CLUBE - LOCAÇÃO VENDA DE CARTUCHOS, ÚLTIMOS LANÇAMENTOS.  



    

SISTEMA INHHTO DE ATENDIMENTO - REEMBOISO POSTAL

Esta é mais uma inovação da REDI UNIVERSOPT. Agora você podem' fazer suas compras

sem (cr que pagar antecipado. O nosso intuito é de fazer com que o usuário não perita dinhei-

ro pagando antccipado e muitas vezes não recebendo o seu podido.

Por esses motivos, sugerimos: Façt o scu pedido por reembolso postal e pague somente ao

mbé-lo no correio.

   

MSX I - NORMAL E SUPER JOGOS

95| VIAGEM A0 CENTRO DA TERRA

952 ABADIA DEL CRIME

95.! KING'S VALLEY PLUS

954 RAMBO J

955 WORLD GAMES

956 JOE BIADE

937 AFTER BURNER

938 DEESPERADO

959 DOUBLE DRAGON

960 DRAGON NINJA

96| ELITE

962 FIRE TRANT

963 GAUNTLET

964 LA HERANCIA

965 MASK II

MOPERATION HOLF

967 OS FLING'ISTONE

966 PACMANIA

960 RESGATE DE ATIANTIDA

970 RENEGADE III

97| PARIS DAKAR - RALLY

”2 414 ROAD RACING

97! ROBOCOP

,74 SILENTSHADOW

915 STRIKE RARIER FORCE

976 TOI ACIDCAM E l

977 TOI ACID GAME 2

”BTELASPORNO ANIMADASI

!79TNUNDER BLAD

MTOI ACIDGAME 3

”I 'TELAS PORNO ANIMADLS 2

”2 TOI ACIDGAME 4

”J THE WAY OF THE TIGER

W?cum DELGADO

9a DIARIO DE ADRIAN MOLE

MDUNGEDN MISTERY

MSX I - MEGARAM 2“

WI NEMESIS l

M2 NEMESIS Z

MJ SAIAMANDER

m4 EPSODE 2

MS PARODIUS

m6 FI SPIRIT

“7 KNIGHT MAKE 2

”O KNIGHT MARE 3

m9 FINAL ZONE

umFANTASY ZONE

@II DRAGON OUBT

012 DIGITAL D HISTORY

01.! 1942

014 KIN'S VALLEY 2

015 GALL FORCE

016 PINGUIN ADVENTURE

017 SHERLOCK HOLMFS

018 MIRA¡

019 SUPER MYDOC

020 FANTAQÁSOLDI El

02| CRAZE

.ZZ VAXDL

02.) GOLVELLIUS

024 JAGUR

025 KING XNIGTH

016DAIVA

"7Clos ELAIN

max l .maos Aun/mos

0.* ;ao»me unn- ocumcho negaram, ¡go-

n Nuldlpldctpmmdm-amocu o

'cpu-

M EVERY IDPY

MFINAL ZONE

aos SUPER IAYDOCK

WVAXOL

WS MIRA¡

MSX 2 - NORMAL

1m BUTAPORC

:oz GATNER

Io: stiMsGAME

IM PERRYmsm¡ I

105 STRIKEHmren FORCE

10¡ cum amour-;1)  IM GOODY

108 THUNDERBALL

109 DEMO'S KILLER

110 RADX 8

III CHOPPER

112 MSX FAN LIBRARY

IlJ NOW MANY ROBOT

III MONACO

IIS EL DIABLO

IIÓ FLASH GORDON

|I7 BANK BUSTER

118 T.N.T.

119 IJFFAIRE

120 WORLD GOLPE

Ill MARBLE WORLD

122 POOYAN

12) PIRF 3D

IU PASAGEIROS DO VENTO

125 TEST DRIVE

126 CHICAGO

127 AGATH

IZB DUNGEON MISTERY 2

129 CDSMIC SOLDIER

130 ZAXAGA

IJI UVINGSTONE

1.52 PERRY MASON

133 LAST MISION

134 (HUKA TAISEN

135 EVILTOWER

136 LIFE 'THE FAST NAME

137 SUPER lAVDOCI(

138 EVIL DEATH

U9 HYDLIDE

Ill) FINALmUNTDOWN

Ill LMTHER SKIRTS

142 BREAKER

“3 KINE'TIC

IM GIAMPION MASTER

l45 JP WINKLE

146 DAmR

147 USA !ONG

148 STRATEGIC GAME

149 LINE BUSTERS

150 MIsION HUMAN

lSI DIGGER

152 A ILHA DO 'IBOURO

153 CRAmN A XUTB

ISA IFR FLYGHT

ISS EIDELW

JOGOS PORN: ETELAS

2m CICGOLINA l

mClCCIOUNA 2

D3 PLAYBOYsm

m4STRIP POKER

NS PORNO SHOW

mTELASDIGTTALIZADAS 3

MTELASDIGTTAIJUDAS 4

210'TELAS DIGTMLIZADAS S

ZII 'TELAS DIGITALI ZADAS 6

212 'TELAS DIGITALIZADAS 7

APLICATIVOSE mLTERIOS

Dl VIDEO GMPHIC

232TomRAHA D0 MUNDO

DBSOFT FUNCTION

D4SHA-GA-RAKU (ED GRAY)

235 PIX'EL IPIéED G

DiPHILLI DBIGN

D7M ICHELANGELO

B8EDITOR DEM CA

D9SUPER PRI

uaTMORDZ

2M PDCBLIII

M2FREEHAND

MSX 1MEGARAM

301 IKARI MRRDRS

302OUTRUN

303 ARKANOID 2

304 PAMILY BILLIARDS

305 DIRIS

306ASIIGUINE

307 ROMANCIA

   

mFAMILY aoxrnc msure¡ nrron soa DISK FACK os

m TOPPIj up 2 334 srAk MAS SM DISK STATION o¡

3m DEE? voam m RACING cms sos DISK somou oz

Ju ANDROGYNUS m DRAGON :uma 4 sos DISK mnonoz sn:

312 usam SAGA 337 HARD BALL 507 DISK srAnoN 03 SPE

3D axch WAR ::a somou soaDISK s'mnon 04

m HIGEMARU 339 LULA moura cum 3

;us USAs 340 FAMILY PARODIC m KONAMI GAME CDLLDCT

316 uNAc FXCELENT 341 sw: VIRGIN su DJANGU COLLECTION

317 KING KONG uz MR cHos'r 512 HIGH SCHOOL HISTORY

Jiu LUPIN 3D m mma gnCITY FIoHT

su DINAMITE BOWL u[ANDAR 2

320SUPER WHO Bl' 345 SPACE MAMBOW 515 ULTIMA I

321 VAMPIRE KILLER woman¡ 516 DAI DAGEKI

322 HINOTORI 347 BASEBOLL I snPSYCHIC WAR

313 LABIRINTH 343STRATEGIC MARS 518 JIFs HI

324 wMBIE HUNTFR 349 METALem I 519 Dmnve

325 DRAGON BUSTER 350 BASEBOLL 2 5201011'UNA M VISION

;72: ;942 351 DRUID 521 EMMY

mWAR or THEum WM.? 50'00"

329 “NGS V^'-'-EY 2 Msx 1 - DRIVE no KB su MADONA YUWAKU

:aoTOKYO sorr COM l DISQUETE m KINDGAL'S 2

331 CONTRA so¡ DISK PACK m 526 ULTIMA Iv

332 MON MON MONSTER soz DISK PACK oz 527ALISTE BPECIAL

LANÇAMENTOS MSX

usx l: DANGER MOON MNDING. !UNO msr. neomam 3. wrrltoMm

TRUBNO I. CAPI'I'AO 'TRUENO 2. AVERNQ UNICORNS, YBOD. MARTIANS DISCO HIT.

PASING. BLACK TIGER, XY'BD'LS “N'RUM UVLNGS'ION'E 1 hn: A. UVINGSTONE 2

MEROADWARS. MIQIELI.M|CITELÂSA'TANLRASKE'I'EPRO. MAD MIXZ, ICE

BREAKER. WARLORDS. VAMPIRE EMPIRE. MORTADELLO 3. CHUCK YEAGER'S.

MYTHOS SOVIE'T. MmALOPD. ITALIA 90, TUMA 1 - l e 2. INHUMANOS. BOXE POLI

DMZ, ORMUL MUNDIAL FLITBOL l e 1. ABRACADAERAI e Z. ANGEL NIE'TO. CHOY

LEE PUT. WESMANCHESTER UNITED. DAMUS. LDDE RUNNER 3. ALI' SPEED

SAMPLER.SENDA l :2. MSX l SUPER JOGOS: GHOSTBUSTERL DRAGON NINJAPLUS,

EMILIO S. VICARIO TEUS BATMAN THE MOVIE. GEMINI WINGS. GREMILI'NS Z. IDR-

NA. MSX l MEGARAM 156: ?LIGHT SIMULATOR. NEMESISMN EEF. BGGERLAND

MISTERY 2, SALAMANDER IMUNIDADF. MSX1 MEGARAM SLI: R - 'TYPE (2 diana).

MSXLI NORMAL¡ THE TENDA. PROFB DECTETIVE RUN'Eum 2. FAMlaE PA-

RODIC 1 D). MSX L. MEGARAM 156: SUPER RUNEI. PUNKS 2, AMERICANsoocu.

ANIMAL 2, WBBLE BUBBLE. REWRN 'IO JELDA. GARYU-O KING, PREGADOR.

GILY BLDCK. HYALIDE 2, RETURN EHTAR. (DCKPTT, MUN.

VIDEOGAME NINTENDO¡ NWUGASN'INJAS, ROBOCOP, SUPR MARIO 1, SUPER

mm BATMAN. DOUBLE DRAGON 7.

uma GS 135%“)

LANÇAMlmNINTENDO/PEAme 4 a l t SUP“ MARIO 3, DOUBLE DRAGON 1,

NINJA GAIDEN 1. SUPER CONTRAZ

PRWDDE LANÇAMENTO: GS

  

PRODUTOS UNIVERSO"

”0.0171 CONTABILIDADE GERAL MSX o ¡of! -IÍI eo¡ Ino do ..Tudo pu¡ MSX)

O. UMM A mm;wSST. CONTL MPR. INTEG. (à. dick.ml pl.. alt.

mean'. c.: !1.500 - 100.003 con-m comum-c (co-L¡ mn. (13:36.09 53,. e m.

nen mmmhmmmuhmj 3.700. .mm

mummmmímjm[MW-M018nun-5

u el inch a. yeâdo) duma) - 200.019 nemsmm (ui...

a sima os Im. - mmuDI-mn-x-Fm (“fm s oo- ..mi ¡- ...o

CJ¡ 00 - ”0.011 REDI~A§EMBLER (ninguna do eu Aus-Blu 1161:¡ diko

m 4.400,00 . 21mm REDI~OUÍMICA(Mw..m qnhiq. ¡abd- ,aiuiaj meu

.mm ¡EBI-MAM DLRETAG-pri-eoiquln- rau- da...mm4.mm

MSXl-ANORMALCIMANUAL-Côlm,chDA:2mM REDIGAM'EI OBOCOD-

MNZ RED¡ GAMEZgTEE 110.043 RED¡ GAME 3 NG'S VALLEY PL 3 - mw

REDIGAMEA um 'IO LL)1W.MSREDIGAM !MURLEDRAGO -MM

RED¡ GAME¡ EBPERADO -m7 RED¡ OAME7 414 ROADRAGNG - mmsRE-

DI GAMEO l) - REDI GAME 9( BURNER) - REDI GAME

10(DRA00 NINJA)

usxz-Dmmcmusunzm lda, usxumddnmmceunom

-Msxz.cmuoss^unusum( im ”Mame/mmmcntmm

-Msxz-HMHmLMamepmvwmgàcmMM-Msxz.m

ralmnmraaiu ¡mmepmmmcm no

  
    

    



    

  

     

    

  

            

.-

- -

Í

q

SUPER PACKS MSX 1.0

m¡ E¡ 001. o os SUPER PA SUPER PACK 307 SUPER PACK 313 SUPER PACK 319 SUPER PACK 373

m¡ “3.1.“- 1 4041 E.:2 3001 A“ 6125.3“ 3037 11......0 116m 3073 Cuuic 153061: 3109 Am. w.. 1 3145 111651. meu

MEm deM_ 1 4042 13...» de 131.1... z 31m No.. 3030 Blow Up 3074 Fí Su¡ 3110 Mm w.: 11 3146 Mun 3

- 4043 M11.- Dim: 2 30m c., 5M““ 3039 0-- mun 3073 Jewel¡ 13.1111 3111 Xenon 3147 Meca¡

;ou "a“, 3040 P166." Bhuer 3m 1“,... Du¡ n 3112 5,64m. 31411 rm A64 M131:

3006 136- 061161. 3071 061 Ru. 3113 manu-161 3149 1404360110 1
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PROGRAMA

Imprima relatórios de seus arquivos Clipper

  

Relatório: Arquivo DBF

El Marcelo Antonio Perotto

0 programa aqui apresentado per-

mite criar um relatório a partir de um

banco de dados fornecido pelo usua-

rio. Ele incorpora ainda diversas roti-

nas úteis para quem programa em Clip-

per.

SOBRE 0 PROGRAMA

Ao ser executado, o programa re-

cebe dois parâmetros que devem ser

passados a partir do DOS. O primeiro

é o diretório onde deverão ser procu-

rados os arquivos. O segundo

parametro corresponde ao número de

colunas da impressora.

A seguir serão mostradas duas ja-

nelas, sendo que a primeira mostra os

arquivos .DBF que serão impressos.

Teclando-se ENTER sobre um arquivo

da primeira janela, surgirão na se-

gunda janela todos os campos que

compõem o banco de dados selecio-

nado.

Pressione ENTER sobre os campos

você deseja ver impressos. Ao termi-

nar, tecle ESC. Aparecerão então três

linhas para serem editadas: estas linhas

irão compor o cabeçalho inicial do re«

Iatório.

Feita a indicação do cabeçalho, será

impresso o relatório usando a função

LlSTAGEM, que passará os seguintes

parametros:

- Campo MEMO corn o cabeçalho da

listagem

- Matriz com os campos a serem im-

pressas

- Matriz com o tipo de cada campo

(C,N,M,.L.)

- Matriz com o tamanho de cada

Micro: IBM PC/XT

Memória: 512 Kbytes

Video: CGA

Linguagem: Clipper

Requisitos: lmpressora

   

campo

- Matriz com as casas decimais dos

campos numéricos

- Campo MEMO com o cabeçalho de

cada campo

Cabe ainda notar que a parte mais

interessante do programa éjustamente

a função LlSTAGEM, pois é ela que re-

aliza todo o trabalho.

O programa, t_a| como está, é bas-

tante funcional mas diversas imple-

mentações poderão ser feitas a fim de

adaptar o programa às necessidades

do usuário. Basta acompanhar com

atenção os comentários na |is1agem do

programa.

 

MARCELO ANTONIO PEROTI'D cursa o

segundo ano do segundo grau e dá aulas

de programação no Coléglo Objetivo de

Dourado.. Desenvolve programas de vl-

deo educacional e programa em Clippsf.

1090. C, Cobol, Basic. Dauqu e dBaae

l|l Plus
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MSXé SOFTSUL.

 

Drives DDX

Megaram disk (256 Kb,

512 Kb e 768 Kb)

Impressora

Monitores

Expansor de slots

Kit transformação 2.0

instalado em 24 horas

Modem DDX

Disketes Nashua 5 7/1 e 3 1/2

Formulário 800

Livros

1
.
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O
O
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O

  

SUPRIMENTOS

HARDWARES SOFTS

Jogos e aplicativos, o maior

acervo do Brasil, sempre

com as y'ltimas novidades.

PACOTAO JOGOS

(100jogos + 5 aplicativos

+ 12 discos)~

MINI PACOTAO

(50jogos + 5 discos)

CATÁLOGO COMPLETO

CrS 500, 00 v

(Este velar será abatido no seu pedida)

   
SOFT SUL PR

Av. 7 de Setembro, 3746 - Loja 20

Tel. (041) 232-0399 e 232-0453_

Todos os equipamentos

com selo MSX, têm

garanlia de 12 meses.

CEP 80230 l

CURITIBA - PARANA

0
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A NOVA

CONSTITUIÇÃO

EM MICRO PC
o Índice alfabética, por assunto

e numérico por artigo

o Sistema que permite incluir alterações

por emendas, observações e citações até

por artigo ou parágrafo

o Permite cadastramento de clientes para

impressão de etiquetas

para endereçamento postal

J.L. Netto - DAL MEDICO

Av. Ataúlfo de Paiva, 50 BI. B2/704

Leblon - Rio de Janeiro - RJ

CEP 22446

Tel.: (021) 512-1702

 

CÓDIGO

DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
(COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS)   

  

É] Peço maiores informações

Nome:

End.:

Cidade:

Tel.:

  

Est.: CEP:

Assinatura

   



  

MSserviços

    

   

  

   

   

      

   

 

mma O Micro Computadores PC - XT- AT

e compatíveis

O Impressoras Matriciais

0 Impressoras Lineares

0 Interface Coaxial
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CONSULTORIA E

REPRESENTAÇÕES LTDA.

Av. Rio Branco. 99/219 andar

els.: (021)2133-5022 l 233-9456 -Telexz 2140418

EP 20040 -Centrc - Rio de Janeiro

sarau.e-ülodo whi- Eledhls

WegnhâgtEgáih,-udn 10m
mol. + 1.9.1116. . V

ogr..¡i.3:1.mmumam Rua da Conceicao.

RA Chady Muradyl 51_ Jaguaré 137 - salas 913 91001

CEP05351 - Sao Paulo - SP centro _ Niteroi A RJ

(011)819-0362 3718-5101
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ART & TEXT - Serviços e Sistemas PRH

iGONSULTORB
Programas para IBM/PC e compatí- cousamnuusimms

 

Vendo

 

     

  

  

   

  

PC AT 286 veis: Planilhas, Banco _de Dados, Desk- Rebanho ,enem

top Publishing, gráficos, Utilitários, l

16 MHZ Jogos, Musica, Animação, Processado- CaIcqu preço custo

1 Mb deMemória res _de Textos, Educativos, Linguagens, Controle estoque/vendas

Dm de 12 M, âggãiríigstàetc. Mais de 1.500 softwares. Contas a pagar

. ' . . . Contas a receber

1 w"“"es'e' de 4° Mb Sistemas Especiais: Mala Direta, Con- Vemnnána

e 1 monitor trole de Estoque, Controle para Loca- C l b á.

m355 _000 à ,¡sta dora de_V1deo. Desenvolvemos Sistemas °" a a"“ "a

Tratar (Alipio Who especmcos. Consulte-nos. 4,_ ,a d_ um, a, ,,_ , um

(02112618787 Av. Rio Branco, 571 - 79 Andar - Sala 715 - Cidade Te“ (021) 220-7645

     

Alta - 59025 - Natal - RN - Fone: (084) 221-5973. ”o d-I-n-'m-N

 

Ê HORA DE ASSlNAR MICRO SISTEMAS

 

A nossa maior tradição con/inua sendo

nosso carro chefe: nas páginas da MICRO Nm“"

  

SISTEMAS você encontra sempre uma &uma;

análise do mercado de informática. Além, é

claro, dos melhores programas e rotinas cw: Cidade: UF=

publicados em revistas.

Não fique a1'parado. Pegue a sua

calculadora e faça as contas. Depois é sa' mando: em nasc.:

preencher o cupom ao lado e entrar para o

time dos usuários bem informados.

Equipamento:

Dna:

2.1611 enviando e cheque 11- no valor

AT| de Cro nominal e ATI EDITORA S.A., 16111111111.

. 1. edições assinei-dc¡ a. MICRO SISTEMAS,

Análise, Teleprocessamento e

Informática Editora S.A. - Rua Washington Luiz, 9 - gr 403 - Rio de Janeiro - RJ - Cep: 20.230

    



UTlLlTÁRIO

Facilite a digitação de valores numéricos

 

PC

 

Ponha uma vírgula

no teclado numérico do PC

E] Wilson Vilmar Kirchner

Como se sabe, o teclado dos microcomputadores compati-

veis com lBM-PC/XT/AT foi padronizado para os padrões de nu-

meração americana. Ou seja, lá utiliza-se ponto l.) para separar

os valores decimais da parta inteira e virgula (,l para separar as

centenas na parte inteira, exatamente ao contrário do que acon»

tece no Brasil.

Assim, o bloco numérico reduzido no teclado conta com a

tecla ponto-decimal, quase sempre dividindo sua função com a

tecla DEL, sendo está última a função que nós, brasileiros, mais

utilizamos.

Porém, muitos usuários de micros neste pais necessitam re-

alizar um grande volume de digitações numéricas contendo va-

   

BIBLIOTECA DE FUNÇÕES PARA O

 Ligue fone (0499440144

DIGITEC INFORMÁTICA LTDA

Cx. Postal 104-89700 - Concórdia - SC

    

Micro: IBM PC/XT

Memória: 512 Kbytes

Video: CGA

Linguagem: Assembler

Requisitos: DOS 340 ou

superior

   

lores decimais. Estes usuários com certeza lamentam a ausên-

cia da virgula próxima ao bloco numérico, o que obriga o des-

locamento da mão do digitador até a parte alfanumérica do te-

clado.

O VlRGULA.COM é um pequeno programa que permanece

residente na memória, com o objetivo de substituir o efeito da

tecla ponto-decimal por virgula, de acordo com os padrões nu-

méricos brasileiros.

Ao ser carregado, o VlRGULA se tornará ativo, podendo ser

desativado e reativado sempre que as teclas ALT+V forem acio-

nadas. Para permitir a compatibilização do programa com outros

que utilizem combinações de teclas ALT, foi previsto o parâmetro

/K que possibilita redefinir estas teclas de controle, atualizando

o arquivo que armazena o programa e sua parte residente.

Tendo em vista a modificação das teclas de controle pelo usuá-

rio e também a livre renomeação do programa para outro nome

diferente de VÍRGULA.COM, é exigido o uso da versão 3.0, ou

superior, do MS-DOS. Esta exigência se deve ao fato de que as

versões inferiores não contem, no environmentdo DOS, o nome

e via do arquivo a partir do qual o programa foi canegado, o que

é necessário para efetuar a regravaçãu do programa após alguma

alteração.

Para efeitos de testes em arquivos de processamento batch,

são previstos os seguintes códigos de ErrorLevel:

0 - Instalado sem erros

1 - Versão DOS inferior à 3.0

2 - Já instalado

3 - Impossivel remover

4 - Removldo

5 - Perãmwo inválido

A sintaxe geral do programa é:

VIRGULA [IK] l/Rl

Onde /K permite redefinir as teclas de controle e /R permite

remover (desinstalar) o programa da memória.

A compilação do programa deve ser feita como segue:

MASM VIRGULA;

LINK VIRGULA;

EXEZBIN VIRGULA VIRGULA.COM

Bom proveito e... boa digitação¡

 

WlLSON VlLMAR KIRCHNER 6 analista de algumas o sócio-

-gonmn da Dlglsul lnformátlca Ltda. de Ram Alegre. Programa

em Assembler, C, Pascal, Bule a damn
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PAGE 62.132

NME VIRGLILh

“HE VlRBlth - Suhsntulr o Ponto-Danni] ¡a! Virgula

SUBUL Dlgtsul (E) 1991 - Versao L1

EDMEM U '

u ronadn ;mite ¡ substruucm do <Puntu-llmnl) enstentz no bloco milen-

cn nn teclado. nor (Virgula), supre qu! Nuanck estiver ama,

¡ssil a lunran (Del) na nasua tecli. Na versao Drlqlnil. o acronanentu sxlul-

   

DRE OGÍCH

 

tinen das tidas (RU) e W) desative¡ e reativa¡ a !into do rolando. Est¡

tolhxnaun te um; pod! str “numca.

Sinhxl:

VIREULA UK] UR]

Bode:

l( = Pam!! rmelmxr i [cumulo de lulas.

/R = Penne rum/:r n colando O¡ luana.

    

Envmm Dil 7 ; Seg-anta m7 Envi'nnltnt

uns com

Eldlntlbh rm v ; nn um (hmm augmn

preservando, Miro ur em ; Ativo = m 1 »mma = non

FItCurscr mi 7 ; ?curta u'n (ursnr

are OOEOn

Para¡ LABEL llle ; um de Paraletrns dn »as

i

DRE oleo»

viram; rar 1mm

hsngI na cn,Lr

 

DE 'VlREUUl 2154,“ Vers',l$1,'n 4.1 2254,' Diglsul [Cl '

na '179120

      

  

 

nmams seguem ar (moh

Desinnnntn EDU 1 - VlRBlM ; lannhn nn progrm m aqui . . .

m com
V nim, na m ; Teclas de Control! Brtginil (um <v>

?um ou 7 : Pnsrnn caracter atual nu buiier

Nxtny nu v ¡ Pruxin pnsrno no buller de teclado SW“" 9" ° ã Ses-!Mn W Prwnrirsmm

Dmnms nos i

; m um ¡rzcunm a mamona na numa llE rzcuna

z . ; """"" ~

M5“ 5mm uauintzen: na MAH

JZ ¡ v 7

assuns (23250““.DSrEndSeg,ES:CWSeg.SS:Enngg m csmmmm ; Retirar :amu: un huller ?

= .. Sn

pus» DS

BELL @7 ”5" Bl

L 0:.: !w nx

:r na

nuv “,5995155

atum ;ao m, an 05.3¡ ; lnrtriltn ns m Snglanm r¡ ams

Mnhl? Em. en. um“: EL¡

uma: Em m m um“,

nun:: Eüd ?Fr r Õznbutns de um W Wim.,

.nu s › 5 ; Aquiraz algun tecl¡ . . .

uma ton sn

E W' .lllP Aguirda

r 2m : intima: arame utzlmtas

nov Mw¡ ; um. ted¡ Instant! rm hufler

SEQEIDS Em) 0040?» : Seglenlt de Dados na É'CÊ

a¡ RLJL

::uma EM 4 :n Punto“ JNZ MMM

ixrgil EGL- na l'trghi; Cl!? ML¡ AIH!!

       CLASSIC SOFT MSX p

Rua João Cordeiro. 489 - Freguesia do 0

São Paqu - Capital - CEP 02960

FONE (011)815-4644

  

|J060$PARAMSX1E2H

PLUS, MEGARAM.

APLICATIVOS E MEMORY

MAPPER

o Temos mais de 2.000

o Os melhores do mercado

o Os últimos lançamentos

vindos da_Europa

o PROMOÇAO: cada 10

jogos, 2 grátis

SOUan CATÁLOGO GRÁTIS

 

PEmFÉRlCOS

O Kit p/ drive DDX

O Flop ou acionador

e Drive completo 5 1/4

e 3/12

O Cartucho MEGARAM

o Interface p/ MSX

o Kit 2.0 e 2.0

o Porta Disqo Acril. p/ 100

disq. cl chave

   

AM4

TEMOS JOGOS

E APLICATIVOS

Atendemos

p/ todo o Brasil

 

Solicite _

CATÁLOGO GRATIS

   



 

.III Ilth ; Verihu s¡ e' :mhimnn IILT . . .

 

1

; IllEID/VERIFIM VERSM'I DD DDS/YEEYE l'lí RESIDENCIA/ANALISE DE PARMETRIIS

KI" [SrMivn ;

MP SMD” [MIM ; Desativallinuv¡ VIREULÀ . . .

       

Irunn: DU¡

Inhlt: Em "minimiza

JIII Endlnt : Varilira sz e' POntn-llannl !DV AIIJOI¡

INT DDS 5 Blitz¡ versao dr: DDS

YEST CSMHVDJWFD

.il Endlnt z 'Imtm se WREULÉ ativo CHF AL,Z

Jú VersioJlK ; VErSiD BOS 3.00 Dil Superior 7

iIOv AX,V1rgIIl

HGV [BXLIX - ; SiihstitIII prln Endign na Virgula LEII DX,l|sgVers¡o

mw um

ErIIIIrIt: FDP M MP FilErrn i Versao DBS Iniermr i 3,00 . . .

PDP BX

PDP DS VersinJJK: Hill¡ UMD Plli VIREULIN ; Hart¡ VIRSULA Instalada . . .

JMP DSiüldanbh : Exrnit¡ INT Ibn anterior

nm 51,13¡
1._

iIIiv A1,I:5 : AI = SEQIEMD atual

i ....... -- rsiiesiiz IIlC BX

IIIiv 55,51 i E5 = Slglentu Test! d! stxdanua

lanañhu LREEL BYTE

CNP “1,31

_.__
JI NnREsid 3 Atinqiu Seglentn atinl 7

  

ñENSñEENS DE ERRH V' RElâñlr'ü Al] Di'lS [Dil lllBlEâCAlJ DE ERRDRLEVEL

' ""n LEA SI,VIREULA

    

  

 

IIIW 91,5¡

FIIEUIH Hill' I'liliüllh lllJV 61,8

lili DUB REF¡ CllPSlI

HW “1,5571
JNZ lstnlsxd ; Venha se J¡ residentê . r .

!GV ¡LJL

III DIIS ; Finaiiza se MMN em¡ !lui Saqiesid,ES i E5 = Seguentn ao viram resmnte

¡
---“ IIDResId: CHF Par¡¡.0

” JNZ í v 5 z Instalir 7

nsgvarsio DB BELL.LF,Ib.Ib,IA,' VHS'JIL'D nos inferior a Loc . . .' MP Instil¡

II¡ um'

LEA SLPIHI o 1

qulnvalid Db BELL,LF,lb,lbrlb.' F¡r'.l$l,'ntru 1nv',l$0.'lidn . . .'

 

na um' sarau.: 'tem

Hsgllpns na EELL.LF.lb.Ib,Ib.' llposs',lbl,'vel mam . o .',Lr,'s' m ,MR

i .
qulainsi na BELI,LF,Io,Ie.Ii.' I'.Iio,' Insmm . ',Lr,-i- " “MM" ' Fm"“ ”mm” 7

llngenv DE BELL,LF.16,1I›,16,' Remi/mn . . .',Lr,'i' w M' /V

.IIIZ BetPiru : Lucillli 'l

nsginsii llII srLL,cn,Lr,Lr,- Instalada e amu . . .s'

LDIISB
nsqinsiz na I:Ii,Lr,Lr,- ilesihvallieihvi . . . i' Aim AL.5ri

     

PROMOÇÃO DE SOFTWARES

ORIGINAIS (CONSULTE-NOS)

- Mais de 700 titulos dlsponlvels de software

o Últimos lançamentos em games o AMIGA VISION: Utilitário abrangendo diversas

o unlitários para todas as áreas: Gráflca, Yexto. áreas profissionais corn4 discosticnárioemanuais

r - Desk-Top. Vídeo. Musical... ilustrados

ACam::dsaoálahñ::g o Sempre novidades - AMIGA APPETIZER: Utilitário para iniciantes com

e sp e O Gravações garantidas disco e Iivreto

00mm°d°fe'^m'93 o Remetemos para todo o Brasil em 24 horas o AMIGA TEXTCRAFT: Editorde textos com disco e

em ÍOÚO o Rh) de Janeiro 0 Peça já o nosso catálogo por CARTA. É grátisl lichárlo com manual

_ o m¡5 1,4pm AM.“ E

#ql-:22:53':?RÉÃÃSÍQTÊÊÍÍOSfJÉLÊã2ÊI:x::mg Agora você Já pode armazenar e rodar seus softs em disquetes de 5 114 DDI

V ' . ' ' A equipe técnica da Mallon desemolveu e está lançando com excluswrdade um modelo de drIve 5

:RLZE ads? egergo' gozf'pvfãgguzí; Dara PALM 114 totalmente compativel com saitwnre e hardware para a linha Commodore Amiga, que podera tun-

Trânsêgdl'¡::êãg as“, para RGB Alinhamenm de a"” cionar como DFO elou DFI com chaveamento opcional em 360 KB (pl uso com PC). Completo com

_ ' ' gabinete, fonte. cabos e garantia total de I ano,

VB. 'ns'ãlação da até 4 MB 'memos- ¡HSWBCÉO e V9"“ Iniormaçües e vendas pelo tel. (021)2762-1636 ou no local:

de chlp SUPERAGNUS, Assisténma Tecnica

espeCIaIIzada,..

AVALLON INFORMÁTICA LTOA. _

Av. ALMIRANTE BARROSO, 22 SALA 502 CENTRO - RIO DE JANEIRO - ::5220031 .

Ao LADO oo METRÔ CARIOCA .

DAS 9:00 AS 19:00 Hs

   

F:
u

:7:
.a

a

r:

o

o

:o
in

U7

o

E

w

o

'E

o

a

a:

'c
Para lazer o seu pedido basIa ligar (021)262~1636. informar-se sobre o valor dos produtos desejadosecomo eleluar o 



        

crir M,'R'

II Renovar ; IR = Relnver . . .

CRP AL,'K'

Jill SetPiral ; /K = Redefinir (atlas . . .

.mr RadeIKey

Invilido: LEA DI,Itsqlnvaliil

nov BL,5

m _mim ; Piranha inunda . . .

i

; VIREULA III = EHIWEII

i

rip-over: mir Segllesid,0

JIII i I ll ç VIRSIILA inshhdn 7

Ilpnssiv: LEA l'lX.l|sgl|pOs

IIIW BL,3

Il" FilErrn ; Ilpnssivel runvzr

IIIW 51,351“)

HIT WS

!IIW ALES

Cl!? SQIJRQSMMX

.IIII Ilpnssiv i IIIT !bh nuno¡ :pos insiaiim 7

IIOiI Amin

IIT WS

rc Ilpwssiv ; um: ::guita ncupidn . . .

III" IMI¡ PTR ES:VIIISIILA ; Hart¡ VIRGIILQ desinstllldn . . .

PUSII DS

IIOv amam

LI'IS Dl,ES:II]dIM1M

IIIY WS ; Restaura INT tliri

POP IIS

LEA llX,lInguIrv

iInv BL,i

.IIIP FIIErrO ; Relavidn . . .

i

5 VIRGULA /K X Redlíirur l Emhininn de Tlrlis

i

Mali! Dl 'Atuais lerlis de Dantrnle',0

"59001 DB 'Digite a nov¡ (n.bina',l!5,t32,'n (ALT) . . .',0

HsgIIpZ DB 'Para encerrar, digite <ESC> . . ,-,o

iisgupx l'lB BELL,'5ravir Iâm 7-.0

lIngt DB 'Alt t 7?7',0

5 .

; TABELA IIE TECLAS DU( PUDER SER EMBIMMS CIIII (ALT)

i

Iablezlas DE 75h,'l ',7?h,'1 ',7Ah,'3 ',75h,'4 'JDM'S '

na miss ',7Eh,'7 ',7ri,-s ',aiiii,'i ',91h,'0 '

DB m3- ums: ',IEh,'A uma '.ZEh.'C '

DE 209MB ',12h,'E '.ZIh,“F ',12h.'6 ',23h,"rl '

    

Ill¡ um 'JIMI “,25”,“l 'Jim-I ',mnn -

Ill¡ 11h.'ll 'Iiansn um"? ',10h.'n ',ISII,'I'( '

nr miss “.Iiigr *,;lirifll *,zrisv ',IIn,-II '

I'll? 20h,'l ainsi ',zcwz ',th,'FI gsm-r: -

na àAn.'F3 ",liBri,'FI amo-rs ',óllh,'Fb nim-n -

lili migra 'nom-ra ',7Ih,'F10',0

i

Postursnr: nov »mori

pus» rx

XIIR amar

IIIT VlDElI

PDP BX

REI ; Pnstunni Cursor

i

SlrtonIIS: DALI. PnsIIIIrsnr

LODSB

BR Ami

m I r 3

AU

nur Amon

IiIi VIDEII

dll? s - Io i :sum Hering!! a narür da cursar

i

quAtrih: :ALL PnsCIIrsIrr

IIIW Amoai

xau uma»

Iur VIIIEII

iIIiv »1,0%

rum cx

mv cm

IAr VIDEO

Iiic l'lL

Por ri

um? EMAtnb ; Milk¡ atributo de un are¡ de um
RET

:

REtIdKey: iiiiv amou

IOIi IiI,Iix

m VllIElI

nov Fltcursnr,EX ; sim rar-air na rIIrsnr

iin AiI,iiIi

iiiiv :1,20m

llIi meu ; Dlshga :ursnr

nov ALOIiIJOb

iiuv ri.,AiniI

IDR cmi

IIIIv riI,IIirrn

Iiir 'vim i Lim Vino m Atributo unmi

nov BM,Mnb2

iIIiv amami

nov »Mimi

Iur vma : Janela riinIo

LEA Sl,lsngl ~ 2

    
A REDE SOFTWARE

ELETRÔNICA E

INFORMÁHCA LTDA. é a

mals tradicional sotthouse' do

Brasil. com mais de 6 anos

no mercado.

Ligue para (011) 463-1690 ou

escreva para REDE SOFI' -

Caixa Postal 115 - SP - CEP

08550 - POA/SP. E sollclte

malores Informações gratultas

sobre os sons e hards

disponlveis para o seu micro.

sem dúvida voce será muito

bem atendido.

 

TK 90 & 95 AMIGA X1&2

  

12 PROGRAMAS CIFITA E

CORREIO O“ 2.100

INTERFACE PIDRIVE E

IMPRESSORA CrS 21.000

INTERFACE COM 3 CANAIS DE

SOM CI“S 18.0“)

MULTIFACE ONE LUXO POR

APENAS Or: 19.000

Facilnamos também. consulte-nos

 

10 DISCO 3 1/2 + JOGOS E

UTILIT RIOS Cr; 8.000

DRIVE ERNO 3 1/2

EXPAN O PII MEGA

MODULADOR VIDEO-RBG

DIG. DE IMAGEM DA DIGIVIEW

MIDI 500 E MIDI 2000

PERFECT SOUND SAMPLER

AMIGA ACTION REPLAY

GENLOCK E MINI-GEN

Manuais e Livros Técnicos

DISCO REPLETO DE

PROGRAMAS CI'S 1.000

SEGA. NINTENDO

PGENGINE

TEMOS CARTUCHOS E

VIDEO GAMES

"' PC XT l zu “'

Completa unha de

equlpamentoo e periféricos

  



 

nov »1,07m

CALL smngms

LEA 51395911(

nov 111,091”

CML StringBIBS : lensaqens Janela htuln

mw nx,oaoon

mw ammnz

nov choram

mw num»

1m meu g Janela Dplraun

m¡ s¡ ,nsgnpn

nnv »uma

CALL smngms

Lin SX,Hsgí3p1

»mv nx . 1 1m

CALL StnanIDS ; !ensagtns na Bneratin

PUSK CS

FDP ES ; Restaura ES

nov AH,A1\Key

msnxey: »uma AX

LEA 51mm““

LER Mmsgm 4 b

Duple LDDSB

DR amL

m c o s

POP a¡

m saum sum ; um mma¡ .7

m m4,»

.11 s c 7 ; Enrnntrw tule 7

AW 51,3

JH? MSDle ; IBM¡ a prnxin . . .

REP

SllKly:

FnSIIXH:

PUSN

MW

MW

PHP

IDR

INT

El?

BR

JI¡

:x13

; IM! um d¡ um . . .

smsgm

nx,ocm

StnngBIDS

BL,RtrihlP

:1,3

01,0C29h

CbgMnh ; Hustr¡ Ieda: ¡tuns

H

Almmu ; Atualiza ira¡ du prnqrni

SegResin,0

Salle] ; Vrriüu st rrsiõlnte . . .

DS

DS,SegResid

MtKeyMH

ns ; Muihu n Prngran-stidrnt!

m4,»

smzv ; amam um . . .

amou

msm" ; ESC 7

nL,AL

smp; ç um ser tmhxnnao ALI

Disykly ; Matra a (nlhinann digind¡

“,050“

NLM““

cum»

»1,12m

VIDEO a Janll¡ üpzunn

    

SOFTWARE

DE DOMINIO

PÚBLICO

ESHAREWARE

PC-XT, AT E COMPATÍVEIS

   
JAMSOFT lNFORMÁTICA

SOLICITE CATALOGO (0,1!

  
Rua Boa Vista, 364 - CEP 09570

São Caetano do Sul - SP

  



       

LEA SI,I|sq0p3 m SlungWS 1 1

nov amam

um suinqsms ;

nov nmth

MW cx.) mm“ m Segnmm

mv 31.107“ .n s 4 u ç Venha sl j¡ instalado . . . i

:ALL Ethrib ; Gravar (sm 'F

LEA M,I|sghinst

:non: non um nov ¡L,2

III EUKEV i “DW“ l““ ' ' ' m ruim ; h' Hist¡th . . .

nun ;mn

nov "mm

W ^L,'5' m nos ¡ um. m 11m :Menor

.i1 6mm

w MN' “ nnv nono nn BidlnuñhJX

JI IMI“" nov unnn em nldIMlbh :11,55 ; sm¡

m :nan

Pusn cs

Gravar: nov DS,ES:[Env1rnnl POP ss ; Restaura :s

xnn 51,5¡ ; um¡ = hum !mma-m da nos

nov mmoan ; 5mm¡ um . . .

[MSI

m »1,09m Lin susan-

III i - 4 i Lumix¡ ímda um da Prugrin cnu. SirianS a iknsagn do Prngnll (autoria)

nov »uma nov mem

nov rms¡ m nxmsqinm

m nos ; um do arquiva-prum.. (vxnsuumon) m nos ; Insmm e amo . . .

msn cs m mmsqinstz

PEP ns ; Resuur¡ ns m nos ; Danni/i'mle . . .

Iuw um¡ unv «,an

nov animo m smmmas

xun cx,cx Lu oimsgnu 0 b

nov Dl,Besln(¡untn Msn.“ LnnSB

m nos ; Pnsinnn¡ ?mirim do nn¡an cm meu

a¡ inist

nov much »no 51,3

MW Em .w mm¡

LE“ BMW!! usual: nov rx,3

m nos ; naum¡ l me m a (thunun am¡ m nnvsn

LEA Sl,||ngt

NW ”um CALL SlrlngWS ; Insm ums de controle nuns

nn nos ; cms: do Aromvn-Prngrila

nnv «um

naoarmn nov amou m m4;

'WV ELF-!CMM m nos i ; LF ¡dulnnil

m vmin ; Restaura 1mm ln :ursnr

Lin mma-mm

m nmwun nov ”,251”.

NW !MMM m nos ; Assu-E m 15» (hmm

mn em

nov nx,inirn »nv nun

m msn ; um Video :nl Amnm bienal nov ou

m nos

mw »em os: nx

xnn 31.o): .ms s ~ 3 ; ;em Handles-Pidrnes do nos

nov nx,1soon

nn meu g Pnsuínn¡ [ursor n¡ ..nm um nov ES,Envirnn

nov »mn

nov amam m nos ; Lmr¡ semente ú¡ emma-en:

m nos g Return¡ an nos

nov numca

:-- mv cu

; IISTALACM? oa PnRií RESIDENTE Lu ommm › 15

sun nx,cL

mr nus ; 1mm e Iantn ?esldlnu , . .

nov Mozn

LUDSB :-

nn nun

m s o 3 .um :nos

nn
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Em? :main

Av. São Miguel, 4865 s/9 Ponte Ra-

sa - São Paulo Capital CEP: 03741

Fone: (011 )297 - 2114

Agora a Zona Leste tem o que precisava..."

* Temos mais de 2.000 titulos de jogos e aplicativos p/ MSX 1.0 e 2.0,

inclusive os últimos lançamentos;

* Linha completa de periféricos e suprimentos;

* Desenvolvimento de Sistemas para MSX e PC.

- Atendemos todo o Brasil, solicite catálogo .

grátis

   



PROGRAMA

Saiba quanta memória ocupam seus programas

  

Memória à vista!

El Jander Bispo Moreira

É bastante comum vermos programadores ¡maginativos irem

recheando seus sistemas com rotinas para os mais diversos ñns,

para chegar à conclusão, na última hora, de que o programa aca-

bará exoedendo a capacidade de memória de seus equipamentos.

Para evitar este transtorno, o programa que apresentamos a

seguir fornece ao programador informações exatas, em forma

de números e gráfico, sobre a quantidade de memória ocupada

por um programa.

Com este mapa da memória fica mais fácil para o progra-

mador dosar sua própria genialidade a fim de que o programa

que estiver desenvolvendo não ultrapasse os limites da memória

do computador.

Micro: IBM PC / XT

Memória: 512 Kbytes

Video: CGA

Linguagem: Clipper

Requisitos: Nenhum

   

sucrzsrúrzs

Com pequenas alterações, o mesmo programa poderá ser

usado para exibir um gráfico do espaço disponível em disco, por

exemplo. É só usar a imaginação e adaptar os parâmeth ne-

cessários para que este programa possa ser utilizado em muitas

outras situações.

Born proveito!

 

JANDERSON BISPO MOREIRA programa em Clipper, Cobol

danse, Basic e C. Trabalha atua|meme como programador na

Patrumec - Patrulha Mecanizado Agrícola Leda.

 

x

  ?M.FQG r CLIPPER SUMMER/57

x

«Aurea e JANDERSON atsro nousteá

e

!DâTâ - 35/35/99

x

 

o e 'EN PEAXT

 

~ cunrigura ãmblzntk

SÊT sconzaoewo OFF

k

 

CLEAR

*Calcula as variaVEia Para ;EFEM usada no gr-rizn

v_ssca|a:v,kbute/5

STORE v,khgre T0 v_kbutet

COL=4

aToRF 1 ro v,:antadar,v_num,v_numa

v_rnntadort=srn<v_contadur,1)

aEr:&v_(nntadarEâvAkbyte>v_memurla

CLEàR

*Inicio da Segunda Looping

›cnn tr ' a numeracao da escala
e, ,, ____________________________ __

no uHILE v_nun r

a «inum.6 say STR(v_kbgte,4)

 

e

  

vnkhgte:v kogtF-v_es:ara

 

s Fim do Segunda LDDPlns

a 777777777777777777777777777777777777777777777777»

a v_num,á SAY STR(v_khute,4)

 

a Constraí nuiaura da Termometro

a 0,3 TO 2s,s DOUBLE

&Inicla do tercerru LDoDlng
* ,,,,,,__ __ ____________________________ __

D0 UHILE v,num2 A

sron: STRlv_num?,í) ro v,num3

harsv_numa=INT(perenv,nums›zo/v_kbgesi>

a1¡Avenumazzaeharsvvnuw3›i

v_ramanna:20

 

e

 

¡Inrclp do Quarta Leaving

!Preencha a moldura
¡ _________________.

 

     
De WHILE v_\amanhu » a. m

a v_ramnnnn,coL ser R( ch

u_tamanhn=v_tamanho^í

ENDDO

*Fim do Quarto Looping
. ________________,,

 

a v,kamanhc,coL43 sAv sanipsrcsv,vum3,ar

cet:c0L~io

v,num2=v_num2+t

ENDDO

¡Frm do Terzerra Luna-ng

 

EXIT

ENDDO

«Fim do Looping Frlntrna¡

euxr

a Fim do PrDQrzma

  



 

MICROBETON

   

  
   

  

   

 

o SISTEMA ' 'USO IMEDIATO,

COMPLETO PARA. INTER-ATIVO,

CÁLCULO DE 4 DISPENSANDO

EDIFÍCIOS EM ARQUIVOS PRÉVIOS.

CONCRETO, DESDE DIMENSIONAMENTO

o LEVANTAMENTO DE ACORDO COM

DAS CARGAS ATÉ AS . _ AS NORMAS

~ FUNDAÇÕES. "'" BRASILEIRAS.

GRÁFICOS DAS - . MANUAL COMPLETO

CARGAS, ESEORços COM CÁLCULO DE

E ARMAÇOES. 1.! f ' v , UM EDIFÍCIO.

PESQUISA r A __ CINCO ANOS DE

ECONOMICA DA ' g EXPERIÊNCIA E_

ESTRUTURA. .T V IMPLEMENTAÇOES.

ARQUIVAMENTO . v ' v

TOTAL DOS l_ A ' . REGISTRO NA

cÁLCULos. , 5.12.1. _ 4633.  

UM 'MUST' PARA ENGENHEIROS E ARQUITETOS!

Informações: TECNOCOOP SISTEMAS - (021) 221-4455 - (021) 274-2361

Rua Teotônio Regadas, 26 - 79 andar - Rio de Janeiro - RJ

     

  
E HORA DE ASSINAR

MICRO SISTEMAS

 

    

   

Nome: 'consultoria

Ivenda, equipamentos & suprimentos

Endereço: .assistência técnica

'contratos 8( avulsos

Cep, Wade, UF: .representação de software

 

'desenvolvimento de sistemas

Eqmpamsnm: %

Profissão: Data nasc.:

   

A”: Da'a: O ADAPTADOR DE TV PARA MONITOR

Estou enviando a cheque n“

no valor de &55.500,00 nominal à ATI EDITORA SA, o TRANSFORMA o SEU TELEVISOR EM UM

 

;imãs ;ggürgfum 3"““ “2 "Mm-"l MONITOR COLORIDO PADRÃO CGA,

COM EXCELENTE DESEMPENHO

NÂO NECESSITA DE MODIFICAÇÕES No MICRO NEM No TELEVISOR.

ATI Análise, Teleprocassamento _ _

e Informática Editora S.A. CONFIRA! PROMOÇAO ESPECIAL DE LANÇAMENTO

Rua Washington Luiz, 9 - gr 402 - Rio de Janeiro Av. Presidente Kennedy. 213 CEP 24500 - São Gonçalo - RJ

RJ - Cep: 20.23o TEL (021)712-8034

         



CARTAS

     

a: “Omnia É_

   

Ms DAGRADECE

  

El Ao iniciar a publicação de matérias

sobre a linha de computadores Commo

dore Amiga, a revista Micro Sistemas de

monstrou maturidade e cdragem. Maturi-

dade. por perceber que a microinfomrática

nacional não consegue mais suprir as

necessidades e desejos dos usuários E

coragem, ao apresentar ao público em ge

ral uma linha de micros considerada de úl-

tima geração a nível internacional, mas

que não poderia ser adquirida no Brasil de

forma legal.

Assim como as revisms especializadas

de outras áreas sempre procuraram mos-

trar e analisar os produtos internacionais,

disponíveis a nós ou não, Micro Sistemas,

graças a suas matérias, tem colocado o

leitor em contato com a realidade inter-

nacional. Tal contato parece ter ocorrido

de forma bastante brusca: de repente os

usuários perceberam que. pelo preço de

um MSX, um americano compra um mi-

cro muitissimo mais poderoso... Os arti-

gos de MS geraram o que eu passei a cha

mar de "Onda Amiga“, que destruiu paixões

(adoro meu TK, mas..), terminou com bri-

gas (MSX x APPLE) e deixou muita gente

louca, lendo avidamente os classificados

dos jornais..

Fui atingido pela Onda Amiga justa

mente quando ponderava sobre a conve-

niência ou não de comprar alguns perifé-

ricos para o meu TK 90X. Confesso que

nunca, até então, eu havia pensado seria-

mente em adquirir um micro estrangeiro.

devido à falta de apoio técnico que o

mesmo sofreria no Brasil. Porém o Amiga

passou a sertão cobiçado, que é de se es-

perar que o mesmo conquiste um grande

número de usuários no Brasil, o que sig-

nifica boas possibilidades de troca de in-

formações. Além disso, a resposm dos for-

necedores de serviço foi imediata:

surgiram anúncios de assistência técnica

e de revendedores de software e perifé

ricos

Usei então o correio eletrônico e pes-

quisei direto na fonte, os E.U.A. Descobri

que, apesar de os usuários do Amiga lá

fora sofrerem de um complexo de perse

guição, o micro tem futuro. possui uma

enorme quantidade de periféricos e um

suporte técnico excelente de parte da

Commodore, pelo menos segundo os nos-

sos padrõü Resulmdo: estou comprando

um Amiga 500.

Gelson Dias Santos

Porto Alegre - RS

Cl Venho apresentar meus parabéns pe

los dez anos de liderança de Micro Siste-

mas no mercado de informática, e tratar

de um assunto que sempre gerou muita

polêmica: a pirataria. Possuo um MSX e

frco impressionado com as reclamações

feitas sobre a ação dos “piratas“ da área.

No entanto, pergunto: o que deve fazer um

usuário de um 'Simples' computador de

8 bits. vivendoem um país que passa por

problemas econômicos. ao entrar em uma

loja e encontrar um programa, que lhe se

ria muito útil, por preço absurdo? Como

um usuário vai comprar, para um compu-

tador de 8 bits softwares cujo preço varia

entre seis mil e treze mil Cruzeiros?

Muitos irão discordar de minha opinião,

alegando que a culpa é dos “piratas". mas

reflitamos juntos: se o usuãrio encontrar

um produto legal. por um preço JUSTO,

com manual, suporte, etc, não irá ele

preferi-Io?

Além do mais, já pude comprovar que

grande parte dos softwares deixa muito a

desejar em relação à qualidade Não pas-

sam de programas retirados de revistas e

livros, e que são comercializados por até

oito mil Cruzeiros. V

Então fica a pergunta: por que não

diminuir os preços de tais programas

para que as pessoas recorram às reven-

dedoras e não aos “piratas"? Está é. no

meu entender. a única solução para que

a venda de cópias ilegais de softwares di-

minua.

Marcus Vinicius de A. Baeta Neves

Rio de Janeiro - RI

 

El Desejamos parabenizar o excelente

trabalho que a Micro Sistemas tem de-

senvolvido, dedicado aos usuários de mir

crocomputadores

Ficamos impressionados com a

grande aceitação desta revista, pois na

edição 99 saiu um anúncio de nossa soft-

ware e mesmo antes daquele número

chegar em Porto Alegre, já obtínhamos

resposta de “Applemaniacos” de todo o

Brasil.

RICGIDAC Software

R. Cel. Bordlnl 300 conj. 404

90420 - Porto Alege - RS

El Venho parabenizar a equipe de MS

pela matéria “lNOUT para o TK 90/95“ de

autoria de Luiz Cressoni Frlho. que trata

da montagem de uma interface paralela,

publicada na edição 98 Faço votos que

a revista continue oferecendo sempre ma

térias úteis e de excelente qualidade aos

seus leitores

Értcle Luna Costa

R. da Legião, 43

69025 - Manaus - AM

III Quero parabeniza-los pela excelente

revista que é Micro Sistemas, e faço vo-

tos que, independente dos problemas

econômicos que o nosso país venha a err

frentar, ela nunca deixe de ser editada e

distribuída para todo o Brasil.

GIedston Prego

Qi 20 BLP Ap 209

71028 - Brasília - DF

II] Gostaria de parabenizar aos edi-

tores de Micro Sistemas pelo exce-

lente nível de sua revista, a qual tem si-

do de muita valia para pesquisas e

informações em geral, contribuindo

para desmitiñcar o “monstro“ da microin-

formática que tanto assusta aos leigos no

assunto.

Marcelo Bmkl

R. Guarani, 62

01123 - São Paulo - SP
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CANAL TRÊ

O pc xt/at o msx expert hotbrt

0 drives pl msx e pc 0 kit 2.0+

o megaram - memory mapper

- video game nintendo

' 0 amiga e periféricos

~ - cartuchos video game

video

informática

S FTWARE

o linha pc xt/at

- linha msx, msx2, megarom

- linha tk 90/95

FONE (01 1) 856-9647
CLUBES
O msx clube: vantagens aos

nossos assocrados

- ngc- nintendogame clube,com locação

 

Ao solicitar catálogo,

 

especifique seu micro.

de cartuchos compativeis'com:

- phantom system › dynavrsron Il

~ bit system - super game cce -

- nintendo -family computer - etc.

  

PRAÇA BENEDITO CALIXTO. 66 - PINHEIROS - CEP 05406 - SÃO PAULO - SP

   



       

Own¡ Do USUÁRIO,

  

lj Venho sugerir à equipe de MS a

publicação de um curso completo de

linguagem Dataflex, dado o arto grau de

penetração e aceitação da revista nos

meios informáticos

Ei Tenho notado, aqui em São Paulo,

por anúncios em jornais, a grande

procura de programadores Dataflex,

e acredito que muitos tirariam proveito

de um curso nesse sentido que, creio,

também iria elevar mais ainda o con-

ceito da revista.

O curso. além dos comandos da Iin~

guagem, poderia também conter exem-

plos práticos de, por exemplo. Conta

Corrente, Contas a Pagar, Controle de

Estoque, etc, além de explicações so-

bre utilitârios inerentes à própria lin-

guagem.

Nelson anl

São Paulo- SP

Ei Quero sugerir aos editores de MS a

volta do “Caderno de Jogos“ (que era

ótimo), o retorno de programas para

MSX, a criação de uma seção com ma-

cetes para jogos e também a publi-

cação de matérias e artigos sobre vidas

infinitas

Renato dos Santos da Costa

Rio de Janeiro - RJ

Ei Gostei muito das edições anteriores

de MS nas quais foram publicadas maté-

rias sobre digitalização de imagens e de

músicas e queria que a revista publicasse

programas explicando como digitalizar mú-

sicas no PC

Romqu Monteiro

Monte Carmelo - MG

Ei Quero propor que MS dê maior

atenção ao Amiga, pois após alguns

(bons) artigos, esse micro desapareceu

de suas páginas. E “Caderno de Jogos“?

Nunca mais?

José Tadeu Barros

Juiz de Fora - MG

lj Venho. em meu nome e no de alguns

amigos, trazer sugestões à revista Micro

Sistemas.

1 › Seria interessante que, ao serem

publicadas matérias sobre software, nas

mesmas constasse o preço do produto

e nome, endereço e telefone de seu

fabricante ou representante no Brasil. O

mesmo também poderia ocorrer na

seção BYTES.

2 - A publicação, em MS, de um cur-

so sobre linguagem C iria ajudar inúme-

ros leitores da revista.

3 - Seria ótimo a volta do "Caderno

de Jogos" e, ainda, que fossem publica-

dos mais programas gráficos e de

animação de figuras bem como as mu-

danças necessárias para que jogos

criados para determinado tipo de

computador também pudessem funcicv

nar nas outras linhas

Paulo Elton Vasconcelos

Fortaleza - CE

Sou usuário de um PC AT 386 e

leitor assíduo de MS, pela qual sinto

grande admiração. No entanto, lendo as

últimas edições da seção CARTAS da

revista, tenho notado uma insatisfação

por parte dos leitores com a falta de

programas para as linhas TRS 80 e

Sinclair

Por isso venho trazer minha suges-

tão no sentido de que a revista aumen›

te o número de matérias sobre progra-

mas, podendo, assim, publicar os desti-

nados ao TRS 80 e ao Sinclair, sem re

duzir o número daqueles destinados às

linhas PC e MSX.

Também aproveito para sugerir que

MS publique materia sobre digitalização de

músicas para o lBM PC, assim como foi

feito em relação ao Apple

Frederico Guth

Brasília - DF

  

x Ei Gostaríamos de informar aos usuários

de MSX que entrou em funcionamento o

Back UP Clube (B.U.C), que possibilita

troca de programas mapas dicas e infor-

mações dadas pelos sócios Daremos in-

centivo aos programadores através de

concursos etc Não temos nenhum fim

lucrativo, visando apenas ao intercâmbio

de conhecimentos

Back UP Clube

QI 07 Conj. D casa 64

71020 - Guará 1 - Brasília - DF

E] Estou interessado em montarum soft-

club MSX, mas não quero monta-lo so-

zinho. Possuo um grande acervo de jo-

gos e aplicativos e várias informações

relacionadas ao MSX. Quem estiver dis-

posto a me ajudar a formar o clube entre

em contato comigo o quanto antes

Juliano Aldo Nogueira

R. R-16, 115 c-2 - Setor Oeste

74310 - Goiânia - GO

El Gostaríamos de informar aos leitores

de MS que foi fundado o Clube Apple

House, tota|mente destinado à linha Ap

ple.

Além dos procedimentos usuais dos

clubes da área, possuímos o Apple Disk

(uma espécie de revista em disquete),

contendo progamas dicas artigos, jogos

etc Infon'ne-se e associese

Apple House Clube

R. Professor Sarmento, 95

29050 - Vitória - ES

D Anunciamos aosleitores de MS que foi

fundado o clube Space Soft que promove,

gratuitamente, a troca de informações d¡-

cas de jogos, manuais, programas pokes

etc. Além disso possuímos programas

produzidos por nossos associados e co

mercializados por nós Entre em contato

conosco.

Space Soft Ltda

Av. Almirante Cochrane, 287

11040 - Santos - SP

 

Yes nós temos

e WHTIHBRADO

 

Programagenuinamente nacional.

imprimeseu logotipo quando você usa

a impressora do microcomputador.

Conheça, também, ETIQUETATiMBRADA

e CHEQLE TlMBRADOA 
@im'i'iêz CUSTO

(021) 263-4386
ESTRATÉGIA sc

"5 › AV. PRES. VARGAS 96W414

RIO  
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E] Alô usuários da linha IBM PC do estado

de São Paulo! Estou precisando do apoio

de vocês para fundar um clube para essa

linha de micro

Renato Luiz Lopes Merll

R. Constituição, 7144

17023 - Bauru - SP

Ei Se você possui um IBM PC e está in-

teressado em participar de um clube sem

fins lucrativos, onde o acervo de progra-

mas está ao alcance de todos (sem taxas),

recebendo um jornal mensal com maté-

rias escritas pelos demais sócios, dicas,

etc, escreva para:

“PC SOFT CLUBE“

R. José Fernandes, 1155

17040 - Bauru - SP

lj Quero informar aos leitores da revista

Micro Sistemas da fundação do Clube do

\ñdeoGame que é destinado aos usuários

de qualquertipo de jogos de computador.

O clube edita todo mês um jomal com di-

cas e novidades

Para se associar basta escrever para

nós informando qual o equipamento e que

jogos possui.

Rodrigo Moraes de Oliveira

R. José Ferraz de Carvalho, 902

13400 - Piracicaba - SP

El Amantes da linha MSX, está surgindo

o MH Club. Entre algumas novidades estão

os campeonatos, boletins quinzenais jor-

nais biblioteca. etc. informem-se

MH-Clube MSX o

R.Benl Canralho, 738

60135 - Fortaleza - CE

El Comunicamos aos leitores de MS o

aparecimento de um novo softclube. o CPC

Adventure Club. Como o nome sugere, é

um clube dedicado aos jogos do tipo ad-

venture, mas não é restrito a apenasduas

ou três linhas de micros vai desde os equi-

pamentos mais antigos como o Sinclair,

até aos mais modernos, como o MSX 2 e

o Amiga. O clube não tem taxa de ins-

crição nem mensalidade e, para ñcar só-

cio. é só mandar seus dados os de seu

equipamento e uma foto 3X4 (caso não

disponha da foto agora, poderá mandá-Ia

depois). O clube, a partir de março/91. co-

meçará a imprimir um jornal que será man

dado aos sócios (gratuitamente) a cada

três ou quatro semanas No jornal, serão

discutidos os adventures já existentes su-

gestões de adventures a serem criados e

dicas de programação.

CPC Adventure Club

R. Edna Rocha Freitas, 457/12

14090 - Ribeirão Preto - SP

Ei O MSX Brothers Club, criado há algum

tempo, to¡ um sucesso, já possuindo inú-

meros sócios, que permutam infom'iações

e tudo o que se relaciona com o MSX. Far-

ticipe, você também, de nosso clube

MSX Brothers Club

R. Adão Fernandes, 71

45960 - Medeiros Neto - BA

  

Uma nova opção para o INPUT - MS 100

As três linhas ñnais da listagem publi-

cada na página 72 saíram sem nitidez su-

ficiente para leitura, por isso as reprodu-

   

zimosagora:

End:

'N'zif(Ch- '0)or(Ch 54 '9')then

if(Ch =90r(Ch = 7)thenCh:= Ch

  

El Estou interessado em promover novas

amizades assim como trocar programas

e idéias sobre micros da linha lBM-PC.

Fbssuo uma listagem razoável de prograr

mas para troca. Comunico ainda que es-

tou desenvolvendo uma nova Biblioteca

de Funções para o Clipper e qualquer su-

gestão será bem vinda.

Wagner Batista de Godoi

R. Santa Inês, 224

13480 - Limeira - São Paulo

E] Possuo um Amiga 500 e um monitor

colorido 10845 Tenho mais de 130 dis-

cos com jogos e programas para este mi-

cro (inclusive os últimos lançamentos). Te-

nho ainda várias dicas de vida infinita e

macetes para vários jogos

Fabio de Lucca Segrese

R. XV de Novenbro, 837

15800 - Catanduva - SP

[Zi Possuo-um IBM-PC XT e gostaria

de trocar programas corn pessoas que

possuam esse computador. Atualmente

tenho cerca de 650 programas para o

IBM PC.

Sandro Dal Farra Carsava

R. Recife. 45

13730 - Mococa - SP

El Possuo um Exato-CCE e gostaria de

me corresponder com outros usuários

para troca de jogos e programas

Eduardo Augusto Silva

Ar. Rio Branco, 2089/301 BLA

36035 - Juiz de Fora - MG

Ei Sou usuário de um IBM PC XT e gos-

taria de me corresponder com outros

usuários para a troca de aplicativos, uti-

litários jogos e macetes Também queria

saber se é possível converter programas

do MSX para o PC e qual conversor seria

utilizada

Luiz Alberto Pedmo

R. Professor Mário de Almeida, 130

18055 - Sorocaba - SP

   

Fone: (011) 434-0179

Cx. Postal: 00357

Jundiaí - SP

I CEP 13.200
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Ei Possuo um IBM PC AT com impres-

sora Elgin 1006, com mouse, scanner e

um monitor Super VGA, e gostaria de me

corresponder com pessoas que tenham

material do mesmo nível, para trocas de

jogos, aplicativos, graficos e linguagens

em geral.

Nello Fernandes de Oliveira

R. SIMano Brandão, 63/801

38400 - Uberlândia - MG

El Procuro pessoas interessadas em com-

putação gráfica para troca de idéias, expe-

riência, programas ou, para possível pres-

tação de serviços nesta área.

Valter Nunes Conea

R. Maria Simão da Silva, 86/12

06750 - Taboão da Serra - SP

El RJssuo um PC XT com 640K, Winches-

ter de 30 MB e uma impressora DMP 120

americana. Gostaria de me corresponder

com pessoas interessadas em troca de

softs em geral (utilitários, jogos, etc). Tam-

bém ñcaria muito contente se pudessem

me ajudar a adaptar minha impressora aos

diversos softs existentes já que só conse-

gui fazê-Ia funcionar com o NewsMaster.

Gostaria, ainda, de trocar programas em

dBase e Basic

Marcio de Oliveira

R. dos Ralnunculos, 35

03204 - São Paulo - SP

E] Gostaria de trocar um aeromodelo por

drive de 5 1/4". Os interessados escrevam

para:

Aldo Soares de -Almelda

R. Rio Casca, 630

30710 - Belo Horizonte - MG

El Gostaria de me comunicar com usuã-

rios da linha PC XT para uma possível per-

muta de informações e programas

Kley nha de Oliveira

Est. da a Branca, 4725

21860 - Rio de Janeiro - RJ

El Tenho um Micro TK95 e gostaria de

saber se algum leitor possui o “GAC,

Graphic Adventure Creator', da empresa

inglesa lncentive Software Ltd, com respec-

tivo manual, os compiladores de linguagem

“C“ e “Pascal“ com respectivos manuais e

outros utilitários. Solicito, se possivel, uma

cópia.

Carlos Alberto Alves

R. Leste, 15

40000 - Salvador - BA

D Sou usuário do IBM PC XT e estou

interessado em entrar em contato com

outros usuários para troca de idéias e

programas Responderei a todas as car-

tas

José Carlos Kaka!

Caixa Postal 96

13460 - Nova Odessa - SP

Ei Solicito informações sobre o computa-

dor SID. bem como endereço de represen-

tantes de venda de computadores novos e

usados e ou de consórcio para aquisição

do mesmo. Espero que os leitores de MS

possam me ajudar.

Patrik Ceolan

R. Cel. Calkemback, 349

99300 - Soledade - RS

E] Sou usuário de um Hotbit com drive 5

114“ e faço programas para o padrão MSX,

principalmente adventures e estou interes-

sado na troca desses jogos com possui-

dores do mesmo tipo de micro

Eduardo Barros Marluttl

R. FrancLsco C. Gata, 612

14035 - Ribeirão Preto - SP

D Possuo um TK 95Xcom digitalizador de

imagens e vários livros programas, jogos

e aplicativos Estou tentando migrar para

um PC e gostaria de vender meu micro.

Agnaldo Castro do Nascimento

R. Major Vicente Guedes, 53

25800 - Tres Rios - RJ

 

El Sou possuidor de um TK 90X e gosta-

ria de me corresponder com possuidores

dessa linha para troca de idéias dicas. po-

kes e jogos

Alndre Parra Mendonça

R. Sudão, 242

09260 - Santo Andre - SP

Ei Gostaria de entrar em contato com

quem tenha montado o digitalizador de

imagens para PC, e também com aqueles

que digitaram o programa para utilizar

a terceira dimensão no PC

Raul Nunes de Andrade Junior

R. 15 de Novembro, 145

25800 - Três Rios - RJ

Ei Gostaria de me corresponder corn

usuários do IBM PC para troca de pro-

gramas, manuais, dicas e utilitários. A

quem me responder peço enviar lista de

software

Nelson Daniel Gonzalez

R. José Maria Platero 3287/704

11700 - Montevideo - Uruguai

El Sou usuãrio de um Apple Il com 2

drives placa 2-I 0, expansão de memó-

ria e gostaria de trocar programas com

outros usuários deste micro; também

tenho um clube para esta linha.

Daniel R. Hertel

R. Professor Sarmento, 95

29050 - Vitória - ES

         

TEMOS TUDO PARA SEU MSX!!!

HARDWARES SUPRIMENTOS SOFTS

- Drives DDX 3 1/2 e pl 2.0 o Disketes 3 1/2 e 5 1/4 Jogos e Aplicativos; o_ r

5 1/4 0 Kit de Regressão - Formulários de 80 e maior soon/_ooo Braer u

o Magaram Disk (256, Expert Plus e DD Plus 132 colunas em sons originais e de

512 e 766 Kb) - Memory Mappar 0 Porta Disketes Dominio Público,

0 Modem DDX e o impressoras 0 Capas pl sempre com as mais

TELCOM - Superstick Equrpamenios recentes novidades.

- Expansor de Slots ° Monitores - Softs da: PAULISOFT, SOFTNEW, NEMESIS,

- Kit de transformação 0 Light-Pen XSW, BAHIA VIDEO E RED¡ UNIVERSOFT.
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1-2-3 VERSÃO 2.2 mações básicas sobre Excel e folhas de na

QUE balho até a utilização simples e complexa

¡5me Campus Ltda de macros. Nas “bifurcações“ deste cami-

428 pág-nas nho, ainda é mostrado o uso do Excel como

0 livro, numa apresentação baseada em

gráficos, ajuda a entender os fundamentos

do 1-2-3 usando a versão 2.01 e 2.2. Mais

de 200 páginas de ilustrações são integra-

das com instruções fáceis de seguir, para

utilizar sua grande faixa de capacidade

A obra fornece uma visão geral do ritmo

acelerado das operações importantes de

planilha; mostra como construir uma pla-

nilha básica, como produzir gráficos, como

criar um banco de dados e desenvolverum

macro simples. Além disso. o texto ensina

suas técnicas de qualidade de apresentação

usando o ALLWAYS. o novo melhorador de

planilha na versão 2.2.

WORDSTAR 5 e 5.5

com aplicações de DTP

Tony Hoi/ins

Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda

226 páginas

Dirigido a pessoas que se interessam ou

trabalham com processadores de textos. o

livro tem como objetivo preparar etomar o

leitor apto a operar o Wordstar. Numa lin-

guagem acessível, procura mostrar que o

processamento de texto não é tarefa one-

rosa e cansativa, e fornece uma visão mais

profunda das novas características da última

versão 5.5.

Para tomaria um eficiente insüumento di-

dático e um guia de consulta rápida. o au-

tor dividiu o livro em 14 capítulos Nos pri-

meiros apresentao Wordstar, como utilizá›lo.

suas características e qualidades Nos ca-

pítulos restantesaborda os procedimentos

e funções de programa de integração de

texto e gráficos

Na obra o leitor encontra atalhos e di-

cas para economizar trabalho, tomando o

Wordstaro mais eficiente possível.

banco de dados e as características gráfi-

cas poderosas que o programa oferece.

O livro contém, além de texto, uma

grande quantidade de gráficos, sendo pos-

sível “ven tais características, assim como

os conceitos e idéias. Além disso, possui

mais de 100 páginas duplas ilustradas.

dando uma visão detalhada do programa Ex'

cel e reforçando os argumentos de quem

acredita que “uma figura vale mais do que

mil palavras“.

Através de sua leitura tornase rápido e

fácil formatar e imprimir folhas de trabalho

Excel; utilizar Excel como banco de dados;

criar diagramas e outros gráficos úteis: uti-

lizar comandos de mouse e teclado.

A obra inclui também Excel para IBM e

Macintosh

TD 1222

como operar um modem Inteligente

Julio Sirata

Editora Aieph Ltda

104 páginas

O objetivo da obra é apresentar a utili-

zação de um modem interno a um micro-

computador, usando a placa TD 1222. de-

senvolvida pela Listic Sistemas que agmpa

os padrões mais utilizados em comunicação

via telefônica e oferece um conjunto 00m-

pleto de comandos para o controle de seus

recursos.

O livro mostra como permitir a um mi-

crocomputador fazer o pepel de um ter-

minal, aproveitando sua capacidade de exe

cutar um programa de comunicação de

dados capaz de emular o funcionamento

dos mais variados terminais de video, além

de permitir a execução de uma série de ta-

refas até então inéditas como transferência

EXCEL de arquivos. processamento cooperativo.

Neil J. Salkind programação de tarefas e a ligação de mi-

Editora Campus Ltda crocomputadores entre si.

240 páginas 0 “Apêndice A“ contém uma relação dos

O Livro está organizado em 8 capítulos

que percorrem o caminho que vai das infor-

,modelos disponiveis para a placa TD 1222,

juntamente com os padrões de comuni-

cação seguidos pelos mesmos.
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