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E programok kal6zm6solatok t i t jdn terjednek.
le l rSs  n6 lku l .  Emia t t  (vo lna)  a lapm0 az  LSI
ATSZ 0j kiadvdnya, mely sz6mos Spectrum-
idtdkot 6s -segddprogramot ir  le.
Volna. mert annak el len6re, hogy * egy ro-
vid, bevezetd fejezet ut5n - a m5sodik r6sz
lexikonja ezeregy jStekot sofol fel 6s oszt6-
lyoz min6s6ge szerint.  a harmadik fejezetben
sok olyan program kerul tobb6-kev6sb6 r€sz-
letes bemutat6sra. melvnek oszt6lvzata h6r-
mas vagy ndgyes. ds kimarad szdmos, otos
min6sit6st el6rt,  igaz6n jd jdt6k.
Az osztSlyoz6s, persze, egy-egy program tu-
lajdons6gainak Stlag5t tr . lkrozi.  tartalmazhatia
az r i jszer0s6g. a konnyri kezelhet6s6g, a j6
grafika egyuttes 6rtdkel6s6t. A rdszletes is-
mertet6sre va l6 kiv6laszt6s szempontlai viszont
ezt figyelembe v6ve is megk6rd6jelezhetdek:
helyet kapott i t t  sok, egym6st6l al ig kir lon-
boz6, 6s semmifdle leirdst nem igdnyl6 j5tdk
is. R6ad5sul az ismertet6sek szinvonala is
meglehet6sen elt€16. Ndmelyiken 6rz6dik,
hogy ir6ja sokat pr6b6lgatta az adott prog-
ramot, alaposan ki ismerte, igy takt ikai tanS-
csoka( is tud adni - m6sok pedig mintha a
gydri leir6s tomoritett  nyersfordit6sai lenn6-
nek.
Jd. hogy a . j6tdklexikon 6s - leirdsok a kotet
16l teriedelmdt sem teszik ki.  Ami igazdn dr-
tdkes e konyvben, az ezutSn kovetkezik.
Mdg a j6t6kokn6l maradva: nagyon hasznos
a HUBG c. jdt6kkdszit6 program referencia-
szintri leirdsa a harmadik fejezet folytat6s6-
ban. A kezd6 felhaszn5l6 is megdrt i .  hogyan
kell  akci6j6t6kot irni -  de nem ez a legfonto-
sabb. Megtanulvalamit abb6l is. hogy hogyan
6pij l  fel  egy tobb rdszfunkcidt tel jesit6 prog-
ram. hogy mit jelent a mentltechnika. Es ha
ezt 6t l5t ja, k6pes lesz annak fel ismerdsdre is,
hogy melyik program az, amelyik tdnyleg
tartalmaz valamilyen t i jdons5got, 6s melyik
a rfgebbiek sablonos vari6cidja.
A negyedik fejezet bevezetdsekdnt kdt. jdl
haszn6lhatd nrt in l ist6ja: kdtcsatorn6s hang-
gener6tor 6s spntekezel6. A hanggener5tor
tdnyleg drdekes hatdsokra kdpes - rengeteg
kis6rletezds 6s gyakorlSs utdn. A spritekezel6
leir6sa egydrtelm0 - de hiSnyzik a gdpi k6d0
r6sz assemblerl istdja. neh6z a hossztl  DATA-
sorok hibStlan begdpeldse.
Ezut6n elterjedt, de leir6s hi5ny6ban ki nem
haszn6lt seg6dprogramok ismertetdsei kovet-
keznek - graf ika. BASIC-b6vit6sek. a g6pi
kddd programozdst konnyit6 programok.
Ndmelyik b6 l6re ereszlett.  mdsok szf ik-
szavdak, de tdnyleg ezek a legelterjedtebbek.
A BETA BASIC 3.0 ( legterjedelmesebb be-
mutatds) pedig Spectrum-viszonylatban va-
l6ban csodSkra k6pes. A ,,The Art ist '  szin-
t6n - csakhogy i t t  6ppen a program ldnyegdt
jelent6 f6l iafunkci6 szerepe nincs kel l6en
hangs{lyozva.
Az utolsd fejezet egy adatnyi lvSntart6 prog-
ram k6szitesdt mutatja be. P6ldak6nt a
Forma l.  futamok adatait  kezel i .  de oersze
hasznAlhatd m5sra is. A leir6s f6 erdnye, hogy
tudatoslt ja a kezd6 felhaszn6l6val: a prog-
ramir5st nem lehet el6zetes tervez6s n6lkul
elkezdeni. Maga a program nem k6pes tdl
sokra. hiszen a BASIC 6s a Soectrum sem
igaz5n a lka lmas i l yen  fe ladatok  e l l5 t6s5ra .
A fenntart5sok el lendre is hi6nyp6tl6 a kotet.
Sok felhaszn616 szdmSra ez lehet az egyetlen
JorrSs, ahonnan a programjainak kezeldsdhez
szuks6ges inform6cidkat megszerezheti .  A
szerkeszt6 6s a szerz6k sokat v6ltoztattak a
konyv el6di6hez (1001 jdtek ds Graphics
BASIC C 64-re) k6pest, ami e kotet el6ny6re
v6lt. Kiegyensdlyozottabb szerkezettel. ke-
v6sbd otletszer0 programv6logat6ssal a so-
rozat kovetkez6 darabja tdnyleg tok6letesen
haszn5lhat6 lesz - de hol az a harmadik,
ennyire elterjedt geptipus, amelyr6l az a
konyv  szd lha t?
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