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TCRBO PASCAL

Finns för CP/M-B0 (enbart ZBO), CP/M-86, Concurrent CP/M-86,
MS-DOS och PC-DOS. Portabel kallkod.
TURBO PASCAL kan enkelt installeras p8 och utnyttja finesser
hos olika terminaler. Med standardprocedurer/funktioner görs
bildskarmsbehandlingen portabel mellan helt olika system!
11 siffrors noggranhet vid flyttalsberakningar mot 6-7 siffror
p& de flesta andra system.
Finns i 8087-version (ej CP/M-80) för ultrasnabba
flyttalsberakningar. 16 siffrors noggranhet.
Talomrade 4.19E-307 till 1.67E+308.
IBM PC/XT-versionen har dessutom instruktioner för ljud,
färgval, grafik och fönsterhantering.
TURBO PASCAL ver 2.0 inklusive kompilator, editor och
Pascalbibliotek tar tar inte mer än 30k av datorns minne under
CP/M-80 och 36k under CP/M-86 eller MS-DOS (PC-DOS).
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utvecklarna av TURBO PASCAL har gjort det omöjliga!
De har framställt ett system som samtidigt ar större
(editor+kompilator+lankare+debugger+bibliotek i ett och samma
program), mindre (allt ryms inom ca 30k), kompilerar
snabbare, ger snabbare och minnesnalare kod, utan att
kompromissa db det galler standard och tillägg.
Bruce Webster i "Softtalk ISM" (mars 1984) skriver att TURBO
PASCAL verkar "strida mot termodynamikens lagar".
Trots detta har vi ytterligare förstärkt den svenska versionen av
TURBO PASCAL pa ett par väsentliga punkter:
13P3t=I==='P=5==E===P=-ePII===e======E==E55===2~========~===============
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Svenska TURBO PASCAL tillater funktioner och procedurer som
parametrar.
Separatkompilering av procedurer och funktioner till externa
moduler som kan laddas dynamisk under körning. Kan aven användas
för att anropa assemblerprogram.
Godtycklig storlek p& externa moduler.
Mariga biblioteksrutiner som kan användas i egna program.
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UTVECKLING AV ETT PASCALPROGRAM

Xar TURBON har laddats gar man direkt in i editorn (ingen vantetid) och skriver in sitt program. Editorn har kommandon för
markörförflyttningar, radering, sök, sök-byt ut och blockoperationer mm. Allt identiskt med WordStar - världens mest använda
ordbehandlingssystem. Men TIRBOPASCAL tillater dig att omdefiniera
alla kommandon s8 att du kan utnyttja speciella finesser som
funktionstangenter p& din maskin.
Fran editorn kan man omedelbart kompilera. Kompileringen sker med
turbofart!. Ca 80 rader/s p3 t.om p& en enkel ABC80 med CP/M-80.
De flesta program ar alltsa klara att köra efter nagra
sekunder.
Kompilatorn i TURBOPASCAL Överträffar andra kompilatorer med en
faktor pa 20-100 ggr!
Vid kompileringsfel avbryts kompilering med ett felmeddelande p&
svenska och markören ställer sig omedelbart vid felkällan i
programtexten. Ratta och kör igen!
Nar kompileringen ar klar startar du programmet direkt (ingen
laddning fran disk). Fel under körningen ar inte svarare att ratta
an kompileringsfel. Feltyp anges och markören ställer sig direkt
vid felkällan i programtexten. Alla felmeddelanden ges i klartext
pil svenska. Program kan utvecklas bit för bit t.om. enklare an i
BASIC.
Det färdiga programmet kan ocksa kompileras till disk
(.COM/.CMD-filer) och sedan köras fristaende precis som vilka
CP/M-80,CP/M-86, MS-DOS eller PC-DOS-program som helst.
Kodstorleken ar flera ggr mindre an för andra Pascalkompilatorer
(t.ex. m+).
Det unika felhanteringssystemet fungerar aven för .COM/CMD-filer,
dvs vid exekveringsfel kan editorn anropas och direkt i kallkoden
peka ut var felet inträffade.
TURBO PASCAL procuderar mycket effektiv kod som exekverar lika
snabbt men oftast snabbare an de snabbaste (och samtidigt otympligaste) Pascalsystemen hittills. Se bifogade benchmarks.
TURBOPASCAL är ett stort sprang framat för Pascal och kompilatortekniken överhuvudtaget.
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TURBO PASCAL FOR UTBILDSIKG

Pa gymnasier, ~ r u n ~ s k o l o rruxt~-~ucbildning
,
och i annan
kursverksamhet har BASJC tyvärr domrnerat ett antal ar
En stor
del av nybörjarprogrammeringen har Inriktats p% detta sprak. Nagra
skäl för detta ar att i) BASIC-tolken far plats i mikrodatorernas
begränsade minne 2) BhSIC tillater ett interaktivt arbetssätt med
direkt respons fran dat3rn. 3) bristande datautbildning hos lärarna.

.

Kritiken mot BASIC har áock varit allvarlig och vaxande i takt med
att dataförstaelsen har fördjupats. Som kritik har anförts

-

bristen p3 BASIC-standard vilket S1.a. har last manga skolor
vid nyanskaffning av maskinvara och försvarat utvecklingen av
programvara för undervisningsbruk.
att BASIC omöjliggör utbildning i modern strukturerad
programmering och snarare befrämjar "hackermentaliteten".

Skolöverstyrelsen ställde därför krav p% övergang fran BASIC till
ett mer strukturerat sprak redan i grundutbildningen. I brist p8
anvandarvänliga Pascalsystem fastnade man 1981 för COMAL, ett
interpreterande sprAk som har lanat manga drag fr%n Pascal.
Detta var dock före TURBO PASCAL, och mycket talar för att beslutet
kommer att omprövas till forman för Pascal. Sa skriver Hans
Nilsson i Esseltes tidskrift "Skolan och Datorn" nr 1/84 i smatt
lyriska ordalag om ett TURBO PASCAL-liknande system (COMPASPascal) som han latit testa. För den som har tillgang till
artikeln kan det vara vart att p2,peka att den kritik Hans Nilsson
riktar mot vissa brister i Compaspascalen inte ar tillämpliga p&
TURBO PASCAL.
Om du är skeptisk c l i l lascai soin nybörjarsprak föreslar vi att du
prövar TURBO PASCAI,. Vi ar överty5;Ie om att du andrar %sikt efter
detta.

*

Med Pascal blir det niajlihl att lara ut programmering p3 ett
systematiskt satt, d a r det v i k t ~ g ablir design av programstruktur
snarare än ren kodning och "hacking".

*

Med TURBO PASCAL kan programmerarutbildningen tillföras nya moment
som kunskap i programbiblioteksh~ntering,(eleverna lär sig att
använda sig av skolans progr;mbibliotek och utvecklar egna
biblioteksrutiner) och utveckling av större program som grupparbete etc.

*

TURBO PASCAL ställer sma krav p& maskinvara och diskhantering.
Det räcker t.ex. med en flexskiveenhet per dator. Kompilator +
kallkod kan utan problem sams-s pa samma diskett.
Skolorna blir inte längre lasta till maskinvaran. Programvaran kan
flyttas mellan alla viktiga system som finns pa marknaden i dag.

*

TURBO PASCAL medger lika snabba testkörningar som interpreterande
sprak men mycket större frihet till systematisk programutveckling
tack vare avancerad editor och kompilerande sprak som inte ger
oönskade protester under den fas programvaran skissas.
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TURBO PASCAL FOR PROGRAMUTLIECKLi?:G
Om du utvecklar programvara i exv. RASIC eller andra Pascaldialekter finns det flera goda skal till att g3 6ver till TURBO
PASCAL :

*

TURBO PASCAL ger väsentligt kortare utvecklingstider jamfört med
BASIC och andra Pascalsystem tack vare det integrerade arbetssättet, snabba kompileringarna, testkörningarna och de goda
möjligheterna till användning av biblioteksrutiner.

*

Underhallet av programvaran underlättas tack vare det effektiva
felsökningssystemet, användning av biblioteksrutiner mm.

*

TURBO PASCAL ger bade hastighets- och minnesoptimerad kod.
Pascalbiblioteket som ligger i botten ar inte större an ca 8k.
Aterstaende minne (exv. CP/M-80 : 52k pa ett 60k system) kan
användas fritt för kod och data. Med 8087-processorn p2 14bitars maskinerna fas mycket snabba flyttalsberakningar med hög
precision.

*

Det ar enkelt att utveckla stora programsystem i TURBO PASCAL.
Overlaytekniken är mycket lattanvand (jämfört med t-ex. Pascal
MT+). TURBO PASCAL erbjuder ocksa chaining med bibehallna
globala data (pascalbiblioteket behöver bara finnas i huvudprogrammet). En annan möjligtiet är att jobba med iticludefiler
som kan delas mellan olika program.
Den svenska versionen har dessutom kraitfullt förstärkts med
separatkompilering och dynamisk laddning av externa rutiner.
Data kan Överföras via parametrar eller globala variabler.
Separatkompilerade moduler kan användas i skilda programsystem
utan omkompilering. Detta g9r programvaran mer flexibel och
tillater exv. att användarna kan bygga p8 med egna programmoduler som anropas fr&n huviidprogrammet.

*

TURBO PASCAL innehaller standardprocedurer för terrninalhantering (ClrCcr, GotoXY, DelLine, InsLine, ClrEol,
IIighVideo, LowVideo, Crtlnit, CrtExit 0c.h delay(ms) för tidsfördröjning) vilket gör det lätt att skriva portabel programvara. Färdiga program kan installeras för godtyckliga
terminaler med iijalp av installationsprogram. Data for drygt
30 vanliga terminaler ar redan inlagda, men listan kan enkelt
utvidgas med fler.

*

Kallkoden i TURBO PASCAL är portabel mellan marknadens viktigaste operativsystem. 1)u kan enkelt kabla över kallkoden fran
exv. en CP/M-80 maskin till en IBM PC och kompilera om
programvaran. Din marknad vaxer i samma grad.
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TURBO PASCAL tillater verklig lagnivaprogrammering med direktatkomst av minnet, systemvariabler, portar och 10-rutiner.
TURBO PASCAL kan hantera interrupt, kan absolutadressera
variabler, hitta adressen till variabler och procedurer, ange
storlek p& datatyper och variabler, stänga av typkontrollen
vid parameteröverföring och tillater inlinekodning av maskinspraksrutiner. Som alternativ till assemblerkod finns snabba
shiftoperationer och logiska operationer p% heltal, FillChar,
Move för blockoperationer p& data mm.

*

Med alla fördelar hos Fascal som sträng typkontroll, effektiv
kompilator etc., parat med möjligheter till lagnivaprogrammering och god portabilitet mellan olika processorer ar TURBO
PASCAL ett klart alternativ till C.

*

Det finns inga licenser etc. som kranglar till försäljning av
programvara som har utvecklats med TURBO PASCAL.

*

DATABITEN har egna erfarenheter av programutveckling i TURBO
PASCAL. Vi ställer gärna upp med var sakkunskap.

Du kan räkna med ett kraftfullt stöd i form av programvara som
har utvecklats med och för TURBO PASCAL.
Fr8n USA har vi redan fatt TURBO TOOLBOX som innehaller:

*
*
*

TURBO-ISAM filer med användning av B+ träd - den effektivaste
metoden för att söka poster p% nyckelbegrepp i datafiler.
Quicksort pa disk - den snabbaste sorteringsmetoden.
GINST (General Installation Program) för installation av
kompilerade program p8 olika terminaler.

TURBO TOOLBOX levereras med manual och källkod.
I USA har ocksa bildats TUG (Turbo User Group) med egen
tidskrift för utbyte av programmeringsideer, biblioteksrutiner
mm.
I Sverige pagar programutveckling med TURBO PASCAL hos flera
mjukvaruföretag. DATABITEN planerar b1.a. följande programvara i
TURBO PASCAL:

*

Den grafiska internationella standarden GKS med AD1 (Advanced
Device Interface) i Pascal som gör det möjligt att utveckla
helt portabel grafisk programvara mellan olika datorer, operativsystem,terminaler, matrisprinters och pennplotters. Till
skillnad mot t.ex. GSX-systemet nar man GKS/ADI direkt frdn
Pascal och ADI-systemet har ett mycket mer avancerat interface
till matrisprinters (kan t.ex. hantera 24 nAlars skrivare med
färg och full upplösning O , i mm. Dvs inga enkla bildskärmsdumpningar)
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Marknadens mest avancerade diagrampaket, PLOTTER II, kommer att
flyttas Över fran Metric 85 till TURBO PASCAL med GKS/ADI som
bas. PLOTTER II kan arbeia fristgende eller integrerat med egen
programvara vilkeL ger mbjlighet till automatiserad
diagramritning med stora rationaliseringsvinster som följd.
PLOTTER II innehaller b1.a. ett mycket avancerat funktions- och
filtersysteni med separatkompilerade modiiler som hela tiden kan
byggas pS och skräddarsys. PLOTTER II arbetar mot bildskärm,
matrisprinters (färg, 8 / 1 6 / 2 4 riyilar) och prnnplotters.
PLOTTER II viickte b1.a. stor uppmärksamhet p3 Svenska
Dataföreningens Grafikdagar i maj 1 9 8 4 .

Ev. kommer ocksa turtle graphics att implementeras främst för
att förenkla Överföringen av programvara fran UCSD-Pascal till
TURBO PASCAL.

MEN PRISET ? ? ?

Bra programvara brukar kosta. Men folket bakom TURBO PASCAL har
en annan filosofi: Bra programvara ska bli var mans egendom.
Priset är därför en gadjande överras~ning

...

T E S T R E S U L T A T
Tider i sekunder under CP/M-80 (3.4 MHz)

-----

JRT

MS+

TURBO

3. O

5.5

7.0

---=----=-----==--------------------------------------------------- ---.................................................

l . Tom FOR-loop
27
5.8
3.7
2. WHILE-loop
112
9.4
9.7
3. REPEAT-loop
101
8.3
8.7
4 . Tilldelning (n:= O ; )
50
6.8
4.7
5. Tilldelning (n:= j; heltal)
60
7.0
4.8
6 . Aritmetik (x:= k/2.*3.+4.-5.)
REAL 117
56
02
7. Algebra (x:=x/x+x-x:reella)
REAL 1 7 5
50
56
8. Tilldelning ARRAY
145
13.0
12.3
9 . IF equal ELSE (IF j=6
)
101
12.3
9.0
1 0 . PROCEDGRE-anrop: heltalsparameter
48
4.0
2.2
1 1. PROCEDIJRE-anrop: VAR parame ter
48
4.0
2.2
12. Transcend. funk. (sin,exp)
P,EAL 1 5 3 8
56
69
52
3.0
3.1
1 3 . Eratostenes primtalssall (BYTE)
1 4 . Matrishantering (BYTE)
REAL
97
28
25
1 5 . Utskrift bildskärm (write('Pe1le'))
96
32
14
6-7
11
Antal siffrors noggrannhet vid REAL
Tid kompilering + länkning (sekunder)
195 307
5
Programkodens storlek pa disk
32k 3 2 k
12k
P
m
m
Kompilerar till (m=maskinkod p=p-kod)
1500 5000
1250
Ca: pris exkl. moms

...

P = L I P = = = = E = 3 C = = P = = = = = = = = = = = = = E L = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Kommentar: Att TURBO PASCAL ar &got
langsamrnare p3 flyttalsberäkningar (REAL) beror pa att den räknar med 1 1 siffrors
noggranhet mot 6-7 för Pascal MT+.
Tiden för test 1 3 , primtal.ssal.let, reduceras till 2.6 s om
FillChar-proceduren används.
Pa IBM PC/XT ar tiden för denna test ].,O s.
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Svenska TURBO PASCAL för endast

1 2

5

O

kr

exkl

moms
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Kryssa för och fyll i
...................................................................

Jag beställer:
Antal
TURBO PASCAL ver 2.0:

a'

1250 kr exkl.

TURBO PASCAL ver 2.0 för 8087

a'

1995 kr exkl.

TURBO TOOLBOX

a'

1050 kr exkl.

Operativsystem:
(CP/M-BO(endast

Z80),CP/M-86

Dator :-

Postförskott

,MS-DOC, IBM PC-DOS)

-.-

Flexskiveformat:
v

(Conc.CP/M)

p

.-

Faktureras (avgift 50 kr)

Gatuadress :
Postadress:

-

Telefon:
.................................................................

Skicka till
DATABITEN, Vastanbygatan 3C, S-811 32
eller iiterförsäljare:

SANDVIKEN. 026-25 6 4 93

