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I
ln deze handleiding beginnen sommige alinea's met Let op: of N.B.:. I
Bij L6t op: wordt u gewezen op mogeliike problemen en hoe u deze I
kunt voorkomen. Bij N.B.: worden tips en informatie over het I

betreffende onderwerp gegeven.
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ItrltElDttrtG
Enkele jaren geleden gingen de snelheid, het geheugen en de grafische
mogelijkheden van de ATARIo 'l040STTM Computer de stoutste dromen
van de meeste computergebruikers nog ver te boven. Vandaag worden
de prestaties van de 1040ST Computer door geen enkele computer in
deze prijsklasse gedvenaard.

Het ATABI 104OST systeem combineert de nieuwste hoogwaardige
technologieen in een eenvoudig te bedienen apparaat. U hoelt nu niet
langer reeksen raadselachtige commando's van buiten te leren oI
ingewikkelde procedures te volgen. Alle bewerkingen worden door
middel van zgn. ikonen, ofwel symbolen. op het scherm getoond. U
maakt uw keuze. wijst de ikoon aan en ... klik! Zo eenvoudig is dat.

Het TosTM-operating systeem van de STTM Computer is ingebouwd in
ROlV1. U hoeft nu niet langer vanaf de diskette te laden. l\4et een RAM-
geheugen van meer dan 1048576 (1024K) bytes heelt de 1040ST
Computer de capaciteit in huis voor de meest veeleisende
tekstverwerkingstaken of meesl gedetailleerde spreadsheet-
bewerkingen. Bovendien beschikt de 1O4OST over een ingebouwde
double-sided, double-density ATARI MicroFloppy Disk Drive. met een
opslagcapaciteit van 726016 (709K) bytes per diskette.

De 1040ST Computer biedt alle faciliteiten die u nodig heefr: 51 2
verschillende kleuren. drie schermresoluties. 80 karakters per
schermregel, de mogelijkheid tot gebruik van een TV als beeldscherm
en bovendien een ongekend hoge geheugen- en diskette-
opslagcapaciteit. En met de mogelijkheid tot aansluiting van een hard
disk, modem, printer en muziek-synthesizer kan het ST
computersysteem meegroeien met uw behoeften en worden uitgebreid
voor nieuwe toepassingen.

Het gohr* uil deze
De bediening van de computer is bijzonder eenvoudig, maar vereist wel
eniqe basiskennis. Deze handleiding is zodanig opgezet dat zowel
nieuwe computergebruikers als doorgewinterde programmeurs de
gewenste informatie snel kunnen terugvinden. Lees de gehele
handleiding door en werk slap voor stap alle handelingen en procedures
door.

Alvorens u met uw 1O40ST Computer gaat werken, is het vooral van
belang da1 u een backup van de ST Language-diskette maakt (zie
hooldstuk 2). Als u eenmaal een backup van deze diskette heeft, hoelt
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u zich geen zorgen te maken als de werkdiskette beschadrgd raakt. 
I

Hieronder vindt u een beknopte beschrijving van de inhoud van deze I

Hoofdstuk 5, "Toepassingen voor de ST Compuler", geeft een I
beschrijving van de belangrijkste toepassingsprogramma's die voor de I
ST Computer beschikbaar zijn. ln dit hoofdstuk rnaakt u ook kennrs met t
de twee programmeertalen die op de ST Laguage-diskette zijn 

1opgenomen: ST BASlCrMen ST Logortr 
]

Appendix A, "Oplossen van problemen en preventiel onderhoud", 1
geelt een overzicht van de problemen die u kunt tegenkomen bij het I
installeren van en werken met uw computer en hoe u deze problemen ]
kunt oplossen. Ook vindt u hier nuttige tips betrelfende het onderhoud I

van uw computer systeem. 1

handleiding:
ln hoofdstuk 1, "Aan de slag", leert u de verschillende onderdelen
van het systeem kennen. Dit hoofdstuk bespreekt het uilpakken en het
installeren van hel systeem en geelt een overzicht van de belangrijkste
eigenschappen en mogelijkheden van de computer.

Hoofdstuk 2, "Bediening van de ST Computer: een overzichl",
beschrijft de GEM Desktop en geelt aan hoe u daarmee moet werken.
Tevens wordt uiteengezet hoe u een backup van de ST Language-
diskette maakt.

Hoodstuk 3, "lkonen, vensters en liles", bespreekt hoe u met behulp
van de GEM-Desktop bewerkingen uitvoert met intormatie op hel
scherm of diskette.

I

ln hoodstuk 4, "De menubalk", vindt u een uitvoerige bespreking van (
alle opties uit de verschillende menu's uiI de menubalk.

Appgndix B, "Verklarende woordenlijst", geeft een overzicht van de in
deze handleiding gebruikte technische termen.

Appendix C, "Technische gegevens 1040ST Computer", geeft de
belangrijkste eigenschappen en vereisten van de ST Computer.

Appendix D, "Connector pin-specificaties" , geelt een overzicht van de
penbezetting van. de poorten van de ST Computer.

Het onderdeel " Klantenservice" vertelt u waar u meer informatie over
uw ST Computer kunt vinden.

De handleiding wordl afgesloten door een index.
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HOOFDSTUK I
AAil DE SIAG

UITPAKKETU VAII HET SYSTEEM
Ne-em de.computer voorzichtig uit de kartonnen doos. Verwijder
het verpakkingsmateriaal en plaats de computer op een stevige
vlakke ondergrond. ln de doos trelt u de volgende onderdelei aan:

o ATARI 1O40ST Compurer
o Muis
o Voedingskabel
o TV-kabel
o ST Language-diskette
o 1 040ST Gebruikershandlerdinq
o ST Logo Referentiehandleidino"
o ST BASIC Beferentiehandteidiig
o Garantiekaart

Mocht een van deze onderdelen ontbreken, neem dan contact op
met uw dealer.

N.B.: Het verdient aanbeveling het verpakkingsmateriaal te
bewaren. Dit kan later van pas komen als u tiet systeem wilt
opbergen of vervoeren.

AAtUStUITEil UAIT HET SYSTEEM
Uw 1O4OST Computer is opgebouwd uit geavanceerde
eleklronische componenlen. Het is daarom van belang dat u de
computer op een geschikte plaats opstelt. Kies een plaats waar het
nooit exlreem heet of vochtig wordt. Vermijd stoff ige ruimten.
Hanteer voor de plaats voor uw computer dezelfdeiriteria als voor
uw stereo-installatie of televisie. Plaats de componenten op een
slevig, vlak oppervlak en volg verder onderstaande instructies op.

N.B.: Zie Appendix A voor intormatie betrelfende het onderhoud
van uW compuler.

atarimuseum.nl



De cunFrtr en do didt iliue
ln het re;hterzijpaneel van uw computer is een double-sided.
double-density ATABI MicroFloppy Disk Drive ingebouwd. Met
behulp van deze disk drive kunt u inlormatie opslaan en weer
terughalen. De disk drive betrekt ziin voeding rechtstreeks van de
computer. AIs het rode lampje op het frontpaneel van de computer
opliiht, zijn de computer en de drive ingeschakeld. Als de drive.
inlormatie aan het lezen ol wegschrijven is,licht het lampje, rechts
op het frontpaneel op. Ook hoort u dan de motor van de drive.

drive-lampie

Controleer of de computer is uitgeschakeld. Sluit het ene uiteinde
van de voedingskabel aan op de ingang met het opschrift "Power"
aan de achterzijde van de computer. Sluit het andere uiteinde van
de voedingskabel aan op het lichtnel.

Let op: Vergeet niet de kartonnen transportbeveiliger uit de disk
drive te verwijderen, alvorens u de computer inschakelt.

computer

T--1 rffil@l@o" @-
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verbindrngskabel van de muis

Hst boel{sdnm
Zonder beeldscherm kunt u niet met uw computer communiceren.
Het beeldscherm stelt u in staat te volgen wat de computer doet.
Daarvoor kunt u zowel de ATABI Monitor als een gewoon Tv-toestel
gebruiken. De monitor geelt echter een aanmerkeliike scherper beeld.
Bovendien kan een TV niet de high resolution beelden weergeven die
de computer kan genereren.

Ito lmiE
Als u beschikt over een AIARI SM 124rM Hi;h-Resolution Monochrome
Monitor, sluit dan de video-kabel van de monitor aan op de poort met
het opschrift "Monitor" aan de achterziide van de computer. Sluit de
monitor vervolgens aan op het lichtnet.

Als u beschikt over een ATABI SC1224rM RGB Analog Color Monitor,
sluit dan een uiteinde van de video-kabel aan op de ingang met het
opschrift "Signal lnput" aan de achterzijde van de monitor. Sluit het
andere uiteinde aan op de poort met het opschrift "Monitor" aan de
achterzijde van de computer. Sluit de monitor vervolgens aan op het
lichtnet.

11 ^JJatarimuseum.nl
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N.B.: Raadpleeg de handleiding bij uw monitor voor verder
informatie.

Iv-bital

Als u een TV als beeldschrerm voor uw coriputer wilt gebruiken,
moet u de Tv-kabel met de computer verbinden.

U brengt de Tv-kabel als volgt aan:

1. Verwijder de antennekabel aan de achterzijde van uw TV, en sluit
de computer aan op uw TV.

2. De stand van de Lo/Hi-schakelaar is afhankelijk van het kanaal dat
u kiest voor weergave van het computerbeeld. Ga na op welk TV-
kanaal u het beste beeld verkrijgt.

r**.,
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Tuuoodo did( tiue
U kunt uw computersysteem uitbreiden met een tweede disk drive.
Dit vergroot de opslagmogelijkheden van uw systeem.

U sluit een tweede drive als volgt aan:

1. Controleer of de computer is uitgeschakeld. Sluit een uiteinde
van de interface-kabel aan op de connector "Floppy Disk,.aan de
achterzijde van de computer. Sluit het andere uiteinde aan op de
l/O-connector met het opschrift "ln" aan de achterzijde van de
drive.

2. Controleer of de voedingsschakelaar van drive op ,,Olf,, staat.
Sluit de voedingseenheid aan op de poort met het opschrift
"Power" aan de achterzijde van de drive. Sluit de voedingseenheid
vervolgens aan op het lichtnet.

r-il r@-]@@o"

disk drive

L
voeding

N.B.: U kunt uw 1O40ST Computer met maximaal 66n externe disk
drive uitbreiden. De interne drive heet altijd "Drive A". Een externe
drive wordt aangeduid 6ls "Drive B".
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POOBTEIT EtU AIIIDERE VOOBZIEITIITIGETTI

Hel middelste deel van het toetsenbord van uw computer
vertoont veel overeenkomst met het toetsenbord van een
conventionele schrijfmachine. De toetsen werken op dezelfde
manier: als u op een toets drukt, verschijnt een kleine letter op
het scherm. Als u een loets samen met [Shiftl indrukt, verschijnt
een hoofdletter.

Computers werken echter niet op dezelfde manier als
schrijfmachines. Computers beschikken over speciale toetsen die
overeenkomen met de toetsen voor de mechanische functies van
een schrijfmachine. Een voorbeeld daarvan is de toets [Return]
op het computertoetsenbord. Deze toets vervangt de
wagenterugloophendel (of-toets) van de schrijfmachine. Door het
indrukken van deze toets gaat u naar de linkerkantlijn van het
scherm. Ook gebruikt u deze toets vaak voor het bevestigen van
antwoorden of commando's die u hebt ingetikt. Een ander
voorbeeld zijn de pijltoetsen. Deze heten de "cursortoetsen ". De
cursor is het Iichtstreepje waaraan u ziet waar u op het scherm
aan het werken bent. Met de cursortoetsen beweegt u de cursor
over het scherm.

N.B.: ln de rest van deze handleiding verwijzen de letters of
woorden tussen vierkante haken naar toetsen van het
toetsenbord. Sommige functies vereisen het gelijktijdiq indrukken
van twee of drie loetsen; in dat'geval worden de toetsen naast
elkaar afgebeeld.

Het toot$onbod
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Omdat computers geheel elektronisch zijn, zijn ze veelzijdiger dan
gewone schrijf machines. Bechts op het toetsenbord bevindt zich
bijvoorbeeld een numeriek toetsenblok. Dit toetsenblok heeft
dezelfd indeling als een rekenmachine om snel en gemakkelijk
cijlermateriaal te kunnen invoeren. En omdat een computer veel
meer mogelijkheden biedt dan een schrijfmachine, vindt u op het
toetsenbord ook toetsen die u n6oit op een schriifmachine zult
aantreffen, zoals [Escl, [Controll en lAlternatel.

De werking van de toetsen [Esc], [Control] en [Alternate] vertoont
enige overeenkomst met die van de lshiftl-toets, want ze
veranderen de betekenis van een tweede ingedrukte toets. Met
deze toetsen kunt u speciale instructies of codes ingeven.
Bovenaan het toetsenbord ziet u de lunctietoetsen [F1] t/m lF1O1.
De functie van deze toetsen is afhankelijk van het gebruikte
programma.

HBt adtterpncel

II
hard disk

floppy disk

l",nr,rt

voedrngsrngang

I :1"' b
0ru monrtor

a
printer

I
' alleen bij 1040STFIM

illodem
Op deze poort kunt u iedere industriestandaard RS232 modem
aansluiten. Verbind daartoe de interface-kabel van de modem met
deze poort. Met behulp van een modem kan uw computer via de
telefoon met andere computers communiceren. U heeft dan
toegang tot databanken, kunt via elektronische weg brieven
versturen, kan worden aangesloten op de computer bii u op
school, kantoor of bij iemand anders thuis. Ook kunt u via deze
poort seridle printers en andere apparaten met een RS232C-
interface op uw computer aansluiten.

r-l [@lt@@o" @ 
:
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ftirtt
Deze poort gebruikt u als u met een ATARI ST Printer wilt werken.
Sluit de interface-kabel van uw printer eerst op deze poort aan en
vervolgens op uw printer. De printer-poort is een industriestandaard
parallel-interface, zodat vrijwel iedere parallel-printer kan worden
gebruikt.

llid flr
Via deze poort kunt u uw systeem uitbreiden met een ATARI Hard
Disk. Sluit de inlerlace-kabel van uw hard disk eerst op deze poort
aan en vervolgens op de hard disk. Een hard disk kan veel meer
informatie opslaan dan een diskette.Ook verloopt de communicatie
met de computer aanzienlijk sneller. De computer duidt de hard
disk aan als "Drive C".

Foppy IIH(
. Voor het aansluiten van een tweede ATARI NlicroFloppy Disk Drive
op uw computer.

w
De ST Computer beschikt over een ingebouwde modulator
waardoor u ook een Tv-toestel als beeldscherm kunt gebruiken. Op
deze connector sluit u de kabel van de Tv-schakeldoos aan.

Ittorchldc (alleen bij 1040STFM)
Met deze schakelaar kiest u het kanaal voor weergave van het
computerbeeld,

tladbr
Voor het aansluiten van een ATABI SC'1224 RGB Analog Color
Monitor of een ATARI SM124 High-Resolution lVonochrome
Monitor op uw computer.

Ailhit
Voor het in- en uitschakelen van de computer.

UonEitrq
Voor het aansluiten van de computer op het lichtnet.

Borot
Voor het opnieuw opstarten van de computer zonder hem uit te
schakelen. Het op deze manier opstarten wordt ook wel "warm"
opstarten genoemd.

I

4

i

(

i
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Het f*enirrd

rsl lr,
Out Midi ln

JE J = ilir 
(t,t,itit In

l\illDl staat voor "lvlusical lnstrument Digital lnterface". Via deze
poorten kunt u de ST Computer met de nieuwste generatie
elektronische muziekinstrumenten verbinden. Nilet de "Midi ln''-
poort laat u de computer de werking controleren van een
synthesizer of van een ander met het lvllDl-systeem uitgerust
muziekin3trument.Vra de "Midi Out"-poort kan de computer de
digitale interface van een elektronisch instrument besturen. U kunt
dan door het varieren van volume, tempo en instrumentatie allerlei
ingewikkelde composities spelen. Met behulp van de MlDl-
interfaces maakt u van uw computer een professionele
studiorecorder waarmee u spoor voor spoor een gehele compositie
opbouwt.

iloilfsdctf
Voor het gebruik van programma-modules. Programma's in ROM-
modules worden direct geladen. Ook nemen zii bij het laden geen
geheugenruimte in beslag. Een module kan 131 .072 (128K) bytes
programma-informatie bevatten. Het systeem behandelt de
rhodulesleul als Driye c.

nmmcdpame

$ a'.1 a'iu"

17 ^Jfatarimuseum.nl



ryz/z//z///Z4
O u* ur.
De ingebouwde ATARI MicroFloppy Disk Drive is geschikt voor
double-sided, double-density diskeltes. Op welke zijde van een
diskette kan 360 kilobytes inlormatie worden opgeslagen.

nattrlitiU lmhodor:
puur uil mir mfrrysti{r

tl rri. e .roylt[*
Via poort 0 sluit u de muis op de computer aan. Op de poorten O
en I kunt u ook ATARI Joysticks aansluiten. Joysticks gebruikt u
bij computerspelletjes.

as+
t0
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HOOFDSTUK 2
BEDIEIIIIITG VAttI DE ST COMPUTEB:
EEIT OVERZICHT

ITTSCHAKETEI UAIT HET SYSTEEM
Nadat u alle componenten hebt aangesloten, kunt u uw
computersysteem inschakelen. Dit gaat als volgt:

1. Houd de St Language-diskette vast bij de plastic behuizing. met
het etiket naar boven. Zorg dat het metalen uiteinde naar de sleuf
van de disk drive wijst. Schuif de diskette voorzichtig in de drive tot
u een klik hoort. Als de diskette juist is geplaalst, bevindt hij zich in
zijn geheel in de drive.

ST Language
diskette
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Schakel de TV ol monitor in, vervolgens de externe disk drive (als
uw systeem daarmee is uitgerust) en ten slotte de computer
(schakel de computer altijd als laatste in). Het drive-lampje licht op
.en u hoort de motor. Op het scherm ziet u de "bezige bij", ten
teken dat informatie van de disketle in hel computergeheugen
wordt geladen. (Telkens wanneer de computer informatie van de
diskette ophaalt ol naar de diskette wegschrijlt, ziet u de "bezige
bil" op het scherm). Na enkele seconden verschijnt het
onderstaande scherm:

Voor u ziet u de GEM-Desktop. Dit is het vertrekpunt van vrijwel
alle werkzaamheden die u met de computer zult uitvoeren.
Naarmate u de ST Computer beter leert kennen, zult u merken dat
al deze GEM-Desktop voorzieningen erg belangrijk zijn.

N.B.: Als de. Desktop niet op het scherm verschijnt, schakel dan de
computer uit. Controleer of het beeldscherm is ingeschakeld, of de
ST Language-diskette op de juiste wjjze in de drive is geplaatst en
of alle verbindingskabels correct zijn aangesloten. Als het probleem
blijft oplreden. raadpleeg dan Appendix A.

Menu Bar

loppy
Disk ---.Jtcons L-
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DE GEM.DESKTOP
Gem staat voor Graphics Environment Manager. Deze term geelt
aan dat communicatie niet alleen via tekst, maar met behulp van
een combinatie van grafische symbolen en tekst plaatsvindt. De
GEIVl-Desktop kunt u vergelijken met het werkblad van uw bureau.

De GElvl-Desktop bestaat uil een menubalk langs de bovenrand van
het scherm en drie ikonen (afbeeldingen) links langs de rand van
het scherm. De menubalk geeft toegang tot de systeemfuncties en
toepassingen van de GEM-Desktop. De twee Floppy Disk-ikonen
gebruikt u om met de diskette-informatie te werken. De Trash-
ikoon, ten slotte, staat voor een prullenmand. [,4et deze ikoon kunt
u overbodige informatie "weggooien". (Zie hoofdstuk 3 voor een
toelichting over de Floppy-disk- en prullenmand-ikonen. Zie
hoofdstuk 4 voor een bespreking van de menubalk).

BESTUBETT VAttI DE TUIUIS
De muis is het belangrijkste hulpmiddel bij het werken met de
Desktop. De muis is een doosje met aan de bovenzijde twee
drukknoppen en aan de onderzijde een kleine bal. De kabel van de
muis is aangesloten op de Mouse/Joystick-poort O van de
computer.

Met behulp van de kleine bal worden de bewegingen van de muis
geregistreerd (richting, afstand en snelheid). Op het scherm
worden de bewegingen van de muis weergegeven door een klein
pijltje. Dit wordt de muiswijzer genoemd. Met de muis kunt u de
muiswijzer naar elke positie op de Deskt$ verplaatsen. De
linkerknop op de muis gebruikt u om ikonen en files (bestanden) te
"kiezen" en te verplaatsen. Bij de Desktop wordt alleen de linker
muisknop benut. De rechterknop is gereserveerd voor gebruik in
bepaalde programma's.
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De werking van de muis: zet hem op een plat vlak (hel oppervlak
van uw bureau) met de kabel naar de computer gericht. Beweeg
de muis nu in verschillende richtingen (naar links, naar rechts.
vooruit, achteruit en in cirkels). Op het scherm zjel u dat de
muiswijzer dezelfde bewegingen maakt. Oelen wat zodat u
vertrouwd raakt met het bewegen van de muis.

bewegangsrichtjng

bewegingsrichting
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Aflrurmn il lfldcn (kittzill
Als u een ikoon op de Desktop "kiest", verlelt u de computer dat u
iets wilt doen met het programma ol de file waarnaar de
betreffende ikoon verwijst. U kiest een ikoon door er de wijzer op
te zetten en vervolgens te "klikken". U "klikt" op een ikoon door
de linker muisknop kort in te drukken.

N.B.: Als u de kliksnelhsid en de respons-snelheid van de
muisknop wilt aanpassen, raadpleeg dan hel onderdeel over
"Control Panel" in hoofdstuk 4.

KhrmmErIm
U wijst een ikoon aan door de betreffends ikoon met het puntje van

de muiswijzer aan te raken.

r-il. -.iF

U kiest een ikoon door een klik op de linker muisknop te geven Dit

houdt in dat u de knop indrukt en meteen weer loslaat.

Zet de wijzer op een van de ikonen op het scherm en druk op de

linker muisknop. U ziet dat de ikoon geaccentueerd wordt, wat
betekent dat hij is gekozen.

I

goed
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I
U annuleert uw keuze door de wijzer op een willekeurige ptaats in I
de GEM-Desktop te zetten en nogmaals op de linker muisknop te I

drukken. Ook als u een tweede ikoon kiest, wordt uw eerste keuze Igeannuleerd. (Zie "lVleerdere selecties" als u meer dan een ikoon
wilt kiezen).
lhr -b -Lf,rlo

Als u een optie van een van de menu's uit de menubalk wilt laten
verschiinen, wijst u met de muiswijzer de betreffende menu-kop
aan. Het woord wordt dan geaccenlueerd en in een venster
verschijnt een aantal opties. Wijs vervolgens de optie aan die u wilt
kiezen. Merk op dat een optie geaccentueerd wordt afgebeeld
zolang de muiswijzer hem raaki. U kiest een oplie dooier op te
klkken.

*---*rirr-ti-.-

I

Kiorm va mmfs ei ryth'r

fr.! i filr e - oti
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Als u geen keuze wilt maken, gaat u met de muiswijzer buiten het
menu en klikt u op een willekeurige plaats. Het menu verdwijnt dan
van het scherm. Ook als u een ander menu aanwijst, verdwijnt het
eerder gekozen menu.

Een andere belangrijke techniek wordt "slepen" genoemd. U kunt
namelijk een ikoon naar een andere positie op het scherm slepen.
Dit doet u door de ikoon eerst te kiezen (door een druk op de
muisknop). Daarna houdt u de muisknop ingedrukt en verplaatst u
de muiswijzer over het scherm naar de gewenste positie. De wijzer
sleept dan een "schaduw" (silhouet) van de ikoon met zich mee.
Als u de muisknop loslaat, springt de ikoon naar ziin nieuwe
positie.

U zult vele gebruiksmogelijkheden ontdekken voor het verslepen
van ikonen. Oefen nu wat door de ikonen naar verschillende
plaatsen op de Desktop te slepen. Op die manier kunt u de indeling
van de Desktop aan uw persoonlijke voorkeur aanpassen.

Bssmrm van d0 mislfsr mst bdrt uar de oxrsortootsrt
U kunt de muiswijzer ook met behulp van de cursortoetsen over de
Desktop verplaatsen. Hieronder vindt u een overzicht van de
toetsen die u hiervoor kunt qebruiken.

Druk op [Alternatel en op een van de cursortoetsen om de wijzer
8 pixels te verplaatsen.

Druk op [Alternatel, Ishift] en op een cursortoets om de wijzer
66n pixel te verplaatsen.

Druk op [Alternatel en op flnsert] om een ikoon te kiezen. Dit is
hetzellde als het indrukken van de linker muisknop.

Druk gelijktijdig op [Alternatel, finserl en een cursortoets om een
ikoon te "slepen".
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Druk op [Alternatel en op [Clr Homsl om de functie van de
rechter muisknoP te activeren.

N.B.: Als u de r€spons-snelheid van de cursortoetsen wilt
aanpassen, raadpleeg dan het onderdeel over "control Panel" in
hoofdstuk 4.
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'//////////////////2
DIATOOGPATTETETT EtT

SYSTEEIUIWAARSGH UWI ITG EtT

Dhhomanden
Als de ST Computer informatie van de gebruiker nodig heeft,
verschijnt een dialoogpaneel in het midden van de GEM-Desktop.
Met behulp van zo'n dialoogpaneel kan er een dialoog tussen u en
de computer plaatsvinden. ln het onderstaande dialoogpaneel
wordt om informatie gevraagd zodat een bepaalde procedure kan
worden algemaakt.

dikke rand hokies voor het verlaten
van hel paneel

U activeert uw keuze en verlaat een dialoogpaneel door op een van
de hokjes in het paneel te klikken. Als een van de hokjes met een
dikke rand wordt afgebeeld. kunt u in plaats van de muisknop ook
de toets [Return! van het toetsenbord gebruiken.

Systeanuuusduwirgat
Systeemwaarschuwingen verschijnen in een dialoogpaneel, samen
met een stop-waarschuwing, vraagteken of uitroepteken. Zo'n
waarschuwing geeft aan dat de bewerking die u wilt laten
uitvoeren verstrekkende gevolgen heeft of dat die bewerking niet
correct of niet mogelijk is.

Als op het scherm een systeemwaarschuwing verschiint zoals
hieronder wordt aigebeeld. volg dan de aanwijzingen in het
dialoogpaneel op en klik op het van toepassing zijnde hokje.

tEl orive n: 15 not resDondln!,
Y Ple.sr chacl tie did( drlve,

.0d irrlrt . dlst, If it 13

. h.rd dl*, ch!(t its
conmctlons,

fEinc!il miEl

xB{ fotoEn

I r: l--, -
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7/////////////////'
BACKUP MAKETT VAIT DE ST LATTGUAGE.
DISKETTE
Alvorens verder te gaan is het noodzakelijk dat u nu eerst een
backup (reservekopie) maakt van de ST Language-diskette. Deze
laatste dient u op een veilige plaats op te bergen. Gebruik de
backup-diskette, voortaan als werkdiskette. Mocht er iets misgaan
met deze diskette, dan beschikl.u nog altijd over de orginele
diskette. zodat u de computer kunt blijven gebruiken.

Voor het maken van een backup heelt u een nieuwe. lege 3 %-inch
diskette nodig (single- of double-sided. double-density). Diskettes
zijn bij elke computervakhandel verkrijgbaar. Het maken van een
backup is erg eenvoudig. Tevens raakt u daardoor enigszins
vertrouwd met de werking van de GEM-Desktop.

Wat sffi 0r op do ST lal'glryd*etb?
Voor u met het kopieren begint, kunt u kijken wat voor informatie
op de ST Language-diskette is opgeslagen. Daarbij zult u zien dat
de informatie in liles is ondergebracht. U laat deze files als volgt
verschijnen:

'I . Zorg dat de ST Language-diskette an de ingebouwde drive (Drive
A) is geplaatst en dat de GEM-Desktop op het scherm staat. Zet de
muiswijzer op de ikoon " Floppy Disk A" en klik op de linker
muisknop (u kiest nu Drive A).

2. Zel de muiswijzer op File in de menubalk. Ga vervolgens naar de
optie "Open" van het file-menu. Deze wordt dan geaccentueerd
weergegeven. Klik daarna op de linker muisknop (u kiest nu de
optie Open ).
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r////////,
3. Op het scherm verschijnt nu een venster met de inhoud van
drive A. De files op de diskette worden als ikonen algebeeld; elke
Iile (ikoon) heeft een naam. Neem even de tijd om te kijken wat
voor files op de ST Language-diskette zijn opgeslagen.

4. Sluit vervolgens het venster van drive A. Zet de muiswijzer
opnieuw op File in de menubalk. Zet hem vervolgens op Close in
het menu en geef een klik op de muisknop. Het venster van drive A
verdwijnl dan van het scherm.

hrnmteril uan eol didratte
Alvorens u de ST Language-diskette gaat kopidren, dient u de lege
diskette voorbereiden voor opslag van informatie. Dit wordt
"formatteren" van een diskette genoemd. Volg onderstaande
stappen op en lees de prompts in de dialoogpanelen.

l. Als u met 66n disk drive werkt. verwijder dan de ST Language-
diskette. Dit doet u door op de uitwerpknop van de drive te
drukken. Leg de ST Language-diskette even opzij en plaats een
nieuwe, lege diskette in de drive.

Als u met twee disk drives werkt, laat dan de ST Language-diskette
in drive A en plaats de li:ge diskette in drive B (de externe drive).
Bij twee drives hoelt u bii het formatteren en kopiaren de diskettes
niet telkens te verwisselen.

2. Als u met 66n disk drive werkt, kies dan de ikoon "Floppy Disk
A". Ga naar File in de menubalk en klik op de optie Format.

Bij twee disk drives kiesl u de ikoon "Floppy Disk 8". Ga
vervolgens naar de File in de menubalk en klik op de optie Format.
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3. Op het scherm verschijnt een dialoogpaneel met een
waarschuwingl

Fori.ttlng rtll EniSE rll
th! lnflrration o[ the dldr
ln drlu2 nt. cllck 0n lx
onlg lf lou do['t iind
losim thlr lnloriation'
ITI tli;EEiI

U wordt gewaarschuwd dat door het formatleren alle informatie
van de diskette wordt gewist. Omdat het hier een nieuwe diskette
betreft,is die waarschuwing niel van toepassing. Klik op OK. Het
Format-paneel verschijnt dan op hel scherm.

rmml

nIUt ID: C:.

tl_iiT-]
lTffiTil

Drs( rnln : l----- ,--
tnfnll
GGE llou-nia-SiliAil-l

4. Controleer of de optie "Single Sided" is geaccentueerd en klik
op FORMAT. (Geef de diskette nog geen naam).

5. U kunl het Iormatteren op het scherm volgen:

fnill

rnirxE ,,, *
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, 31

I

De diskette is nu geformatteerd en kan 357.376 bytes informatie
opslaan, meer dan genoeg om de ST Language-diskette te
kopidren. Klik op OK. Op het scherm verschijnt nogmaals het
Format-paneel. Klik op EXIT om terug te keren naar de GEM-
Desktop.

N.B.: Als de gelormatteerde diskette minder dan 357.376 bytes
informatie kan opslaan, dan is hij misschien beschadigd. Probeer
hem opnieuw te formatteren. Als het probleem blijlt optreden,
moet u de gehele procedure met een ander diskette herhalen.

[q*ton var de ST-la06ng]fid0tE
We gaan nu de ST Language-diskette naar de geformatteerde
diskette kopieren. Volg onderstaande stappen op. Als uw ST
Language-diskette voorzien is van een schrijfbeschermingsnokje,
schuif deze dan in de open (beschermde) stand (zie pagina 31).

l.Als u met 66n drive werkt, plaats dan de ST Language-diskette in
de drive. zet de wijzer op de ikoon Floppy Disk A en sleep deze tot
op de ikoon Floppy Disk B. Laat vevolgens de muisknop los. U hebt
de computer nu de opdracht gegeven de inhoud van de diskette A
te kopiaren naar diskette B. (Bij het kopi6ren lungeert de disk drive
afwisselend als Drive A en als Drive B).

Als u met twee disk drives werkt, plaats dan de ST Language-
diskette in Drive A (de ingebouwde drive) en de getormatteerde
diskette in Drive B (de externe drive). Zet de wijzer op de ikoon
Floppy Disk A en sleep deze tot op de ikoon Floppy Disk B. Laat
vervolgens de muisknop los.

2. ln een dialoogpaneel wordt u gewaarschuwd dat door het
kopieren van de disk A naar disk B de informatie op disk B verloren
gaat. Ook nu is deze waarschuwing niet van toepassing, dus klik
op OK. Vervolgens verschijnt het DISKCOPY-paneel.
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Drsc0Pt @
l-6IT--',1

SONct IUEI i:
otsrrttltm nrut! ll

Klik op COPY en volg de prompls op tot het kopieren. is voltooid.
Als u met 66n disk drive werkt, geeft de computer aan wanneer u
de diskettes moet verwisselen. U kunt het kopieren op het scherm
volgen:

OISf,GODT

rmrffi .,. if
SONGE NIUC

llLlli'+:tliiiillii,llirii:l::iili:'=!:rif1ft:jlirfiiil I

DESIITIIIM MIUE6r!A@E]Er-------------

De "source"-diskette is de diskette die u aan het kopidren benl. De
"destination"-diskette is de diskette waarop de kopie komt te
staan.

3. Als de diskette is gekopieerd, verschijnt nogmaals het
DISKCOPY-paneel. Klik op EXIT om naar de GEM-Desktop terug te
keren. Berg de ST Language-diskette op een veilige plaats op.
Neem een etiket dat bii de diskettes werd geleverd. Schrijf daarop
de naam "ST Language werkdiskette" en plak het daarna op de
backup-diskette. Gebruik voortaan alleen de ST Language
werkdiskette.

N.B.: U mocht bij het formatteren geen naam voor de diskette
opgeven. Dit zou zinloos zijn, want bij het maken van een een-op-
een kopie van een diskette wordt alle informatie op de destination-
diskette gewist. ln andere gevallen kunt u diskettes natuurlijk wel
een naam geven. Voor meer informatie, zie "Kopieren van files" in
hoofdstuk 3 en "Format" in hoofdstuk 4.
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DEKETTES EIII UW DISK DBIVE
Het overgrote deel van de informatie die u in de St Computer laadt,
is opgeslagen op 3 %-inch micro-disks. lvlet behulp van diskettes
en een disk drive kunt u inlormatie in de computei laden en uw
eigen programma's of gegevens opslaan.

N.B.: Zie Appendix A voor bijzonderheden over behandeling van
diskettes en disk drives.

lii{lo tlihd,Dofne Silod
De disk drive die in uw compuler is ingebouwd is geschikt voor
"double-sided" diskettes. Dir betekenr dat hij anformatie kan
opslaan en lezen van beide zijden van een drskette. Dit heeft tot
gevolg dat de opslagcapaciteit aanmerkelijk toeneemt: op een
diskette kan tot 726.01 6 bytes informatie worden opgeslagen. Als
u bij het lormatteren de optie Double Sided kiest, moet u wel
double-sided diskettes gebruiken.

Veel van de in de handel verkrijgbare programma's worden echter
geleverd op single-sided diskettes. Vandaar dat de ingebouwde
drive ook geschikt is voor single-sided diskettes. Bij dit soort
diskettes wordl. informatie slechts op 66n zijde van de diskelte
opgeslagen. U kunl bij het formatteren van double-sided diskettes
ook de optie Single Sided kiezen, maar dan kunt u slechts 66n zijde
van de diskette gebruiken.

Hel is niet mogelijk een single-sided diskette rechtstreeks te
kopidren naar een als double-sided geformatteerde diskette. noch
vice versa. De ST Language-diskette bii uw systeem werd
geleverd, is single-sided. Vandaar dat u bij het formatteren van de
lege diskette de optie Single-Sided moest kiezen. lnformatie over
het overdragen van gegevens van een double-sided diskette naar
een single-sided diskette (en omgekeerd) vindt u bij "Kopieren van
files" in hoofdstuk 3 en "New Folder" in hoofdstuk 4.

llq*llqdt,
Uw drive is niet alleen geschikt voor double-sided diskettes, hij
leest en schrijft de gegevens weg in dubbele dichtheid (double-
density). Dit houdt in dat u in alle gevallen double-density diskettes
moet gebruiken. De meeste 3 %-inch diskettes zijn van het double-
density type. Maar er zijn uitzonderingen. Bij een double-density
diskette wordt dat duidelijk op de diskette aangegeven. Als dat niet
hel geval is, gebruik de diskette dan niet in de drive, want u hebt
niet de zekerheid dat al uw gegevens steeds betrouwbaar worden
oPgeslagen.
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Bgtctnrning tsgon ourschhnn
Als u een diskette tegen overschrijven beschermt. dan voorkomt u
dat informatie naar de diskette kan worden geschreven.
"Schrijven" betekent in dit verband dat er informatie op de diskette
wordt vastgelegd. ("Lezen" betekent het ophalen van informatie
van een diskette; de drive en de computer werken dan samen om
informatie in het computergeheugen te "laden")

iqi43!fi

schrijfbeschermings-
oDening

dr{&fl.t.

De meeste diskettes hebben een kleine schrijfbeschermingsopening
in de linkerbenedenhoek van de plastic diskette-behuizing. Aan de
andere kant van de diskette bevindt zich een kleine schuifnok. U
beschermt een diskette tegen overschrijven door dit nokje zodanig
te verschuiven dat u door de opening kunt kijken.

Er bestaan ook diskettes zonder een dergelijke opening. Deze kunt
u toch tegen overschlijven beschermen. Aan de achterzijde van de
diskette moet zich in de rechterbenedenhoek een schuifnokje
bevinden. Door dit nokje in de onderste stand te schuiven, is de
diskette tegen overschrijven beschermd.
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Een tegen overschrijven beschermde diskette kan niet worden
geformatteerd, gewist of beschreven. Natuurlijk kunt u altijd het
nokje in de andere stand schuiven als u informatie naar de diskette
wilt wegschrijven.

Bij in de handel verkrijgbare diskettes met loepassingsprogramma,s
ontbreekt veelal dit schuifnokje. Uit veiligheidsoverwegingin zijn
deze diskettes permanent tegen overschiijven bescheimd-. Oit is
ook hel geval bij de ST Language-diskette die bij uw ST-compuler
hebt ontvangen. U kunt dus geen inlormatie op de ST Language_
diskette opslaan en u kunt deze diskette niet formatteren oi wiisen.
Alvorens u een backup maakt van een diskette, of files van de ene
diskette naar een andere kopieert, is het raadzaam de diskette met
de inJormatie die u wilt kopidren tegen overschrijven te
beschermen. l\4ocht u dan tijdens het kopieerproces per ongeluk de
sol]rce-diskette in de drive plaatsen terwijl de computer klaai is om
informatie naar de destination-diskette te schrilven, dan gaat uw
oorspronkelijk informatie niet verloren. Dit abusievelijk veiwisselen
van diskettes treedt nogal eens op als u met 66n disk drive werkt.

\
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HOOFDSTUK 3
IKOttIEttI, UETTSTERS EiI FITES

tK0tlEtt
Hoppy 0icr-ltmr
Als u uw ST Computer opslart, verschijnen twee FIoppy Disk-
ikonen links boven op de GEM-Desktop.

FLOPFY OISN

FLOPPY OISX

De ikonen zelf hebben niets weg van disk drives; ze hjken eerder op
laden uit een archielkast. Diskettes en de drive vertegenwoordigen
het archiefsysteem van de ST Computer. Daarmee kunt u bij het
werken met de computer informatie opslaan en later weer
terugvinden. Via de Floppy Disk-ikonen kunt u de inhoud van
diskette-files opvragen en er allerlei bewerkingen op uitvoeren.

kuhnmrnilftom (Tra*l
De prullenmand-ikoon (Trash) is een echte prullenmand. Als u iets
van de diskette wilt verwijderen, sleep het dan naar de
prullenmand. Op het scherm verschijnt dan het Delete-paneel,
waarna u de computer kunt opdragen de lile te wissen.

Let op: De manier waarop de prullenmand werkt, lijkt meer op een
verbrandingsoven dan op een echte prullenmand. Als u eenmaal
iets hebt weggegooid, dan is het onherroepelijk verloren. U kunt
het dus niet meer uit de prullenmand halen.

TBCSH
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VETSTEBS EIT FITES
Bij de meesle computers wordl elke bewerking het gehele
beeldscherm gebrurkt. Bij de ST Computer wo-rden d'e verschillende
aspecten van hel totale werk uitgevoerd binnen alzonderliike"vensters". Een venster kan woiden beschouwJ afa "* 

''-
miniatu_urscherm binnen het grolere beeldscherm. Ai; Oe
GEM - Desktop kunt u geliiktrldig met vier geopend" 'r"n.t"r.
werken.

N.B.: De vensters an deze handleiding zijn slechts voorbeelden. Het
kan zijn dat uw ST Language-diskette- een ander getal s"Jfi """ihel aantal gebruikte bytes. Ook de file-namen kunnen rierschillen

0pmn yar rmmtors
U kunt een venster op twee manieren openen. Een daarvan heeft u
al gebruikt: u kiest een Floppy Disk-ikoon, u gaat naar nei iite_-
menu en klikt op de Open-optie.

De tweede methode wordt "dubbelklikken,. genoemd. Deze werkt
sneller en eenvoudiger dan het gebruik van d-e Open_optie. U wi;st
eenvoudigweg de Floppy Disk-ikoon aan en geeft een.bubbele tiik
met de linker muisknop (d.w.z. u drukt tlvee keer kort na elkaar op
de muisknop). Zorg dat de GEIVI-Desktop op het scherm staai en-
dat de ST Language-diskette zich in drive A bevindt. Geef nu eln
dubbele klik op de ikoon "Floppy Disk A,,.

move,balk disk-identificator

informatieregel
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Als Floppy Disk A is geopend, ziet u verschillende file-ikonen met
hun namen verschijnen. Langs de randen van het venster ziet u de

voor dat venster beschikbare systeemluncties.

De disk-identificator en de informatieregel geven systeeminf ormatie
weer. De disk-identificator houdt bii welke diskette u gebruikt
(diskette A ol B). De in{ormatieregel geeft aan hoeveel ruimte op
de diskette is gebruikt voor hoeveel items (Als u wilt weten
hoeveel opslagruimte u nog over heeft, raadpleeg dan de optie
"Show Info" in hoofdstuk 4).

Een vensler is actiel als de move-balk (de bovenste balk in het
venster) geaccentueerd wordt weergegeven en de scroll-pijlen en
de tuncti;blokjes zichtbaar zijn in de scroll-balken (langs de
rechterzijde en de onderziide van het venster). U kunt een actief
venster uitvergroten, verkleinen, verplaatsen, verslepen en u kunt
de inhoud van het venster scrollen (dit wordt verderop besproken).
Er kan maar 66n venster tegeliik actief zijn Als u met meerdere
geopende vensters werkt, kunt u een van die open vensters actiel
maken door op het betreflende vensler te klikken

Sofim flos
De ST Computer kent twee soorten liles: datajiles en programma-
files.

dalaJiles

De ikonen die er uit zien als een stapel papier met een
omgevouwen hoekje vertegenwoordigen dalaJiles. Deze files
bevatlen gegevens die door toepasslngsprogramma's worden
gebruikt.

De ikoon zonder omgevouwen hoekje is een progiamma-frle. bit
soort f iles bevat toepassingsprogramma's.
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Een derde soort ikoon (hier niet algebeeld) ziet er uit als een
opbergmap. Zo'n opbergmap, in het Engels "folder" genoemd,
gebruikt u om liles op le bergen. (Verdere bijzonderheden hierover
vindt u onder "New Folder" in hoofdsluk 4).

0penen van files
Vanal de GEM-Desktop kunt u een file op twee manieren openen.
U kunt een file openen door de ikoon van de lile te kiezen en
vervolgens op de Open-optie van het File-menu le klikken. Bij de
andere methode geelt u simpelweg een dubbele klik op de ikoon
van de betreffende file.

Geef een dubbele klik op de lile "SAMPLE.PRG". De ikoon wordt
uitvergroot tot een vensler en de toepassing start automatisch op.
Met het voorbeeldprogramma "SAl\,4PLE.PRG" kunt u oefenen in
het vergroten, verkleinen, verplaatsen en sluiten van vensters. U
verlaat het voorbeeldprogramma door het toepassingsvenster te
sluiten.

Als u probeert een datajile te openen, verschijnl een dialoog-
paneel op het scherm, waarin wordt gewaarschuwd dat de inhoud
van een data-file alleen op het scherm kan worden getoond of
worden afgedrukt.
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Vsrphma vil Yonststs
Met behulp van de move-balk kunt u een venster op elke plaats op
de GEM-Desktop zetten. De move-balk bevindt zich aan de
bovenrand van elk venster. U verplaatst een venster door de move-
balk aan te wijzen, de linker muisknop ingedrukt te houden en
vervolgens het venster naar de gewenste plaats te slepen. Daar
aangekomen laat u de muisknop los.

Het verplaatsen van een venster is bijzonder nuttig als u met meer
dan een venster op de GEM-Desktop wilt werken, bij voorbeeld om
files of folders (opbergmappen) van het ene vensler naar het
andere over te brengen.

Uranderen Yan de Yetrilorgrootte
U kunt een venster elke rechthoekige vorm ol grootte geven die u
maar wenst. Dit doet u door eerst de wiizer op de size-box in de
rechter benedenhoek van het venster le zetten. Vervolgens houdt u

de linker muisknop ingedrukt en sleept u dit blokie in de gewenste
richting: omlaag om het venster langer le maken. omhoog om het
korter te maken, naar rechts om het breder te maken of naar links
om het smaller te maken. 

ful-box

Het veranderen van de venstergrootte komt van pas als u met
meerdere vensters op de GEM-Desktop wilt werken (bij voorbeeld
als u files van 66n venster naar een ander wilt kopidrenl.
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Een snelle methode om een venster schermvullend te maken is de
full-box (rechtsboven in het venster) aan te wijzen en erop te
klikken. Het betreffende venster wordt uitvergioot tot de normale
schermgrootte. Door nogmaals op de full-boi te klikken. keert het
venster we-er terug naar zijn oorspronkelijke vorm, grootte en plaats
op de G El/-Desktop.

Scrofon uatt ucmtors
Als u een deel van de vensterinhoud wilt zien dat buiten de rand
van het vensler valt, maar te weinig ruimte heeft om het venster
groter te maken, dan kunt u de inhoud van het venster,,scrollen.,
Met behulp van de twee scroll-balken (een langs Oe rechterzilJe en
een langs de onderzijde van het venster) kunt u de inhoud van het
venster naar rechts, naar links, naar boven en naar onder
verschuiven.

Als bepaalde files onzichtbaar zijn omdat ze buiten de vensterrand
vallen, dan wordt een deel van de scroll-balk gearceerd
weergegeven. Een pijl geeft dan aan waar die files staan. Uit de
verhouding tussen het wel en het niet gearceerde deel van de
scroll-balk kunt u af]eiden welk deel van alle files op dat moment
onzichtbaar is. Als de scroll-balk geen gearceerd deel bevat, staan
alle files binnen het venster.

Aan de uiteinden van elke scroll-balk ziet u een pijl afgebeeld. Als u

41 ^JJatarimuseum.nl



ru7////////4
wilt gaan scrollen, wiis dan de piil aan die overeenkomt met de I
richting waarin u de inhoud wilt verschuiven en klik met de linker Imuisknop. 

j
crose box ----------.---- EH*iliilH+i-,F-n--r i-iFllf+ ffl I

I 2?t057 htEr urld lr ? lttis. I Iffi I

==.. ".. 

scrorr-Piilen 

l

,--l
I u kunt de inhoud van het venster ook op twee andere manreren i
I scrollen. Bij de eerste methode sleept u de scroll-box in de verticale i

scroll-balk naar boven of naar onder of de scroll-box in de 
I

horizontale scroll-balk naar links of naar rechts. De scroll box is het I
niet-gearceerde deel van de scroll-balk. Als u klikt op de gearceerde I
delen van de scrolFbalk, schuift de inhoud een " venster-eenheid'
op (venster-eenheid is de almeting van het huidige venster).

Slim Ym tsnstors
U sluit een venster door op de close-box linksboven in het venster
te klikken. Het venster sluit zich en keert terug naar een ander
venster of naar de GEM-Desktop. (Raadpleeg ook "Close" en
"Close Window" in hoofdstuk 4).

moordro soloc{iog
Het kan natuurlijk voorkomen dat u meer dan een ikoon wilt kiezen.
Nadat u echter eenmaal op een ikoon hebt geklikt, wordt die keuze
geannuleerd als u ergens anders op het scherm klikt.

Er bestaan twee manieren waarop u meer dan een ikoon tegelijk
kunt kiezen. Bij de eerste methode houdt u de linker muisknop
ingedrukt terwijl de wijzer pal links naast de gewenste ikonen staat
(maar deze niet raakt). Vervolgens sleept u de wijzer van links naar
rechts over de gewenste ikonen. Terwijl u de wijzer sleept,
verschijnt een klein kader om de ikonen. Als u de muisknop loslaat,
wordt elk ikoon binnen dat kader gekozen. Vervolgens zet u de
muiswijzer op een van de gekozen ikonen binnen het kader. Houd
de linker muisknop ingedrukt en sleep de gehele groep naar een
door u gewenste positie.
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Bij de tweede methode houdt u [Shift] op het toetsenbord
ingedrukt als u op de ikonen klikt. Deze methode is erg handig als
u een aantal ikonen wilt kiezen die verspreid op het beeldscherm
staan, zodat ze niet binnen 66n vierkant kunnen worden
samengevoegd zonder ongewenste ikonen uit te sluiten. Als u de
ikonen hebt gekozen en houdt de linker muisknop ingedrukt. Nu
kunt u de groep gekozen ikonen naar een door u gewenste positie
slepen.

t

.-E*. =^I--L
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N.B.: Als u Istrittt ingeOrutt houdt en op een ikoon klikt, maakt, I
een keuze ongedaan. Een niet gekozen ikoon maakt u met deze I
handeling tot gekozen ikoon. Soms is het aan te bevelen de beide ]
methoden voor het maken van meerdere selecties te combineren. l
U gebruikt eerst de methode met het kader om een groep ikonen te !
kiezen. Vervolgens verwijdert u uit die groep de ongewenste ikonen i
door daarop te klikken terwijl u [Shiftl ingedrukt houdt. j

Fitebebeer :
I

KofUfen uan flos
Bijveelcomputersishe1kopi6renVanfileseeningeWikkeldproces
wiarbij veel commando's nodig zijn. Bij de ST Computer is dit heel (

eenvoudig. U kiest de ikoon van de betreffende file en u sleept I

deze naar de plaats waar u de kopie wilt. Als u een file naar een i

andere diskette wilt kopidren, dan sleept u de ikoon van de te i
kopidren file tot op de ikoon voor de diskette waarop de tile moet r

komen te staan. De diskette-ikoon wordt dan geaccentueerd t

weer9egeven.

lOilIEr vil do filos G0IITB0LAGC sn EIUIUIAT0B-AGC
Uw ST Language-diskette bevat files die niet noodzakeliik zijn voor
de werking van de Desktop. Het grootste deel van de iniormatie op
de diskette bestaat uit de files van de twee progammeertalen ST
BASIC en ST Logo (zie hoofdstuk 5). De diskette bevat tevens
twee Desktop files. CONTROL.ACC en EMULATOB.ACC. Het is
rcadzaam deze files op een aparte diskette op te slaan.

Voor het kopidren van deze twee files gaat u als volgt te werk:

1. Formatteer een nieuwe, lege diskette. Als het Format-paneel
verschijnt, geeft u de diskette de naam "Desktop". U bent vrij te
kiezen tussen de opties "Single Sided" of "Double Sided". (Zie
"Formatteren van een lege diskette" in hoofdstuk 2 als u nog eens
wilt nakijken hoe het formatteren in zijn werk gaat).

2. Verwijder de getormatteerde diskette en plaats de ST Language
werldiskette in de drive. (Als u met twee drives werkt. kunt u beide
diskettes in de drives laten). Geef een dubbele klik op de ikoon
"Floppy Disk A" om het venster te openen.

3. Sleep de ikoon van CONTROL.ACC naar de ikoon "Floppy Disk
B" tot deze geaccentueerd wordt. Laat de linker muisknop los. (U
kunt ook in een keer beide liles kiezen en naar Floppy Disk B
slepen; hoe dit in zijn werk gaat wordt besproken bij "Meerdere
selecties" ).
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toldlrs to CoOg: 
-0Iteis to Coptt: 
-lIT_I fciirrTl

I

Klik op OK en volg de prompts op tot het kopitiren is voltooid.
lndien nodig vertelt de computer wanneer u de diskettes moet
verwisselen.

5. Kopieer vervolgens de file EMULATOR.ACC. Herhaal daartoe de
stappen 3 en 4.

U kunt voortaan uw systeem met behulp van deze diskette
opstarten. U heeft dus niet langer de ST Language werkdiskette
nodig om het systeem op te starten (tenzii u natuurlijk wilt gaan
werken met een van de twee programmeertalen). Op de nieuwe
diskette staat alle intormatie die het systeem voor de volledige
Desktop nodig heeft. Voorzie de diskette van een etiket met het

45 ^Jfatarimuseum.nl



,///A
I
I

opschrift "Desktop". {Verder informatie vindt u bij "lnschakelen I
van het systeem zonder de Desktop-d iskette' ' en "Save Desktop" ]
in hoofdstrk 4l 

I
N.B.: Als u tijdens het kopidren naar een Floppy Disk-ikoon het i
venster van de diskette op het scherm heert, wordt dit niet
bijgewerkt als het kopieren is afgelopen. Om het disk-venster te
kunnen bijwerken, moet u het activeren en op lEscl drukken.

Altrnatiave methoden yoor hst kq*Fsn vil flGs
U kunt files ook op andere manieren van de ene diskette naar de
andere overbrengen. Zo kunt u een lile van het ene venster naar
het andere slepen; u sleept bil voorbeeld een file van het geopende
venster van Floppy Disk A naar het geopende venster van Floppy
Disk B. Hierdoor wordt de file van Floppy Disk A naar Floppy Disk
B gekopieerd.

Bij een andere methode sleept u een Floppy Disk-ikoon naar een
geopend diskette-venster; u sleept bij voorbeeld de akoon van
Floppy Disk A naar het geopende venster van Floppy Disk B.
Hierdoor wordt de inhoud van Floppy Disk A naar Floppy Disk B
gekopieerd, terwijl de inhoud van Floppy Disk B bewaard blijft.

J.
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Bij deze methoden kunt u kopieren van een enkelzijdige diskette
naar een dubbelzijdige diskette en omgekeerd, vooropgesteld dat er
genoeg rurmte op de diskette vrii is.

Bij een derde methode sleept u de te kopieren file naar een
geopende folder. (Dit wordt beschreven onder "New Folder" in
hooldstuk 4).

N.B.: Het is raadzaam van elke file een backup te maken. Mocht er
iets misgaan met de oorspronkelijke file, dan heelt u altijd een
reservekopie bij de hand.

WiEssn var filos
U wist een file als volgt: kies de file en sleep deze naar de
prullenmand (Trash). Volg verder de prompts op. Vergeet niel: als
u iets in de prullenmand gooit, is het voor altijd verloren.

Heftememen uan fles
U kunt een bestaande file ook een andere naam geven. Kies de
betreffende file, zet de wiizer op File in de menubalk en kies de
optie Show lnfo.
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ln het bovenstaande voorbeeld van een dialoogpaneel ziet u de
naam en kenmerken (attributes) van een geopende file. Aan het
einde van de file-naam ziet u een cursor (het verticale streepje). U
wijzigt de naam door met [Backspace] of lEscl de oude naam te
wissen. Als de cursor aan het begin van het naamveld staat, kunt u
de nieuwe naam intikken.

N.B.: File-namen mogen maximaal 8 karakters lang zijn, desge-
wenst gevolgd door een punt (.) en een extensie van drie karak-
ters.

Let op: Verander nooit de extensies vande files op uw ST
Language-diskette. Als u de extensie verandert, bestaat de moge
lijkheid dat het systeem geen toegang meer kan verkrijgen tot de
geqevens in die file. (Meer inlormatie over file-namen en extensies
vandt u onder "Show lnfo" en "lnstall Application" in
hoofdstuk 4).

48 ^JJatarimuseum.nl



7////7///a////////'
HOOFDSTUK I:
DE ilIEilUBAtK
Aan de bovenrand van de GEM-Desktop ziet u de menubalk. Deze
heeft vier koppen: Desk, File. View en Options. Achter elke kop is
een menu verborgen. Door de wijzer op de betreffende kop te
zetten, verschiint het biibehorende menu in het venster.

U kiest een optie uit een menu door de betreffende optie met de
muiswijzer aan te wijzen en 66n keer op de linker muisknop te
drukken. De opties die lichter worden afgebeeld, kunnen op dat
moment niet worden gekozen; u moel dan eerst een relevante file
of diskette kiezen of openen.

DESK
Het Desk-menu bevat hulpmiddelen die op ieder gewenst moment
kunnen worden gebruikt, of u nu met de GEM-Desktop aan het
werken bent of met een andere toepassing. Standaard bevat dit
menu de opties VT52 Emulator, Control Panel, Set RS232 Config.
en lnstall Printer. Bij bepaalde toepassingsprogramma's die gebruik
maken van de GEM-Desktop kunnen de desk-hulpmiddelen
enigszins afwijken.

N.B.: Veranderingen die u in de standaard desk-hulpmiddelen
aanbrengt. kunnen op diskette worden opgeslagen. Raadpleeg
daartoe het onderdeel "Save Desktop".

UI52 trul.tor
Cort?ol ,.0.1
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i

Doshop lttfo I
Via de optie Desktop lnfo laat de computer zien welk programma is I
geladen, samen met de copyright-informatie. Bij de meeste 

J
programma's die met de GEM-Desktop werken, verschijnt deze l
soort informatie als u de optie Desktop lnio kiest. 

i
Kies nu de optie Desktop lnfo. Het volgende dialoogpaneel .i

verschiint: 
i

ffi I

ll 
!Er, or.e'15;:,--*. n-.r* 

ll I
6al, Sr.Dlrlcs Enulromeni llm.ter

T0s

Coorright {l,l ltls
crmt cmp.

olglt.l Res..mh, In(,
0ll Rigits RcsBcld.

rTt

Klik op OK om terug te keren naar de GEM-Desktop.

VI52 Emfrml
De VTs2 Emulator is een industriestandaard
communicatieprogramma dat u in staat stelt informatie te
verzenden en te ontvangen. Als u eeri modem op uw computer
aansluit, kan deze laatste met andere computers communiceren.
Omdat het programma een terminal emuleert, wordt het meeslal
gebruikt voor aansluiting op grotere mainlram-systemen.

Kies de optie VT52 Emulator.

r m.?l Ulll lcriiml I ldor rr (c, lt.rl Corr. r
fififlTTffHTflffi
Prlrrr l, IlD0 to rctrfn to d$ltoD,l, [E[D to (,ooflgun! t!mlo.l,

t
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Als u de modem-poort wilt configureren, druk dan op [Help]
(raadpleeg verder de aanwijzigingen bij de optie "Set RS232
Config."). U keert terug naar de GEM-Desktop door op [Undo] te
drukken.

CorH Pand
Met deze optie kunt u een aantal systeemgekozen instellingen
veranderen. Deze instellingen gelden voor het gehele systeem. Het
controlepaneel bevat vijf onderdelen: Tijd/Datum, Regelaar
respons-snelheid toetsenbord, Klik-respons van de muis, Auditieve
signalen (toets klik en bel) en Palet voor kleu rinstelling .

Kies de optie Control Panel van het Desk-Menu. Het controlepaneel
verschijnt dan op uw scherm.

palet voor
helderheids- +
instelling

paletblok jes --------------.>

Nadat u de parameters van het controlepaneel heeft ingesteld, klikt
u op de close-box in de linkerbovenhoek. U hersielt de
oorspronkelijke instellingen door op Cancel te klikken (of door op
lReturnl te drukken).

Ildllhtmt
Als u de tijd ol de datum wilt instellen, zet dan de wijzer op het
tijd-venster (linkervenster) of het datum-venster (rechtervenster) en
druk op de muisknop. Het betreffende venster wordt dan
geaccen-tueerd weergegeven. Ga met lBackspacel naar het begin
van het blok (of druk op [Esc] om de inhoud van het blok te
wissen). Tik vervolgens de juiste tijd of datum in. Als u klaar bent.
klik dan nogmaals op het tijd- of datumvenster (of druk op
lReturnl).

Nadat u de tijd en datum heeft ingesteld, houdt de computer deze
bij zolang het systeem is ingeschakeld. Het systeem gebruikt
TijdiDatum om bij te houden wanneer liles werden aangemaakt en
bijgewerkt (zie verder de opties "Show lnfo" en "Show as Text).

regelaar responssnelheid
van toetsenbord

lijd/datum

klikrespons van de muis

auditieve signalen
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Als u wilt bijhouden wanneer files werden aangemaakt en
bijgewerkt, moet u telkens wanneer u de computer opstart via deze
oiiie de juiste tijd en datum opgeven. I

I

negsk tt+cl}am bGtrdtord . '
Op lshiftl, [Control] en [Alternatel na heeft iedere toets van he1

toetsenbord een repeteerfunctie. Met de regelaar voor de respons-
snelheid van het toetsenbord bepaalt u wanneer de toelsen I

beginnen te repeteren en hoe snel dat gebeurt. r

De bovenste schuifregelaar, met de vinger/toets-ikonen, bepaalt op
welk moment een toets begint te repeteren. Als u de regelaar naar
links verplaatst, zal het repeteren eerder beginnen. De onderste
schuifregelaar bepaalt hoe snel wordt gerepeteerd. Door de
regelaar naar het konijn (links) te schuiven, repeteren de toetsen
sneller. Door de regelaar naar de schildpad (rechts) te schuiven,
repeteren de toetsen trager. Deze twee schuifregelaars zijn erg
handig voor het aanpassen van de respons-snelheid van de
cursortoetsen.

U verplaatst een regelaar door deze te kiezen en naar de gewenste
positie te slepen.

l(Ir+srym uu do mir
Als u dubbel moet klikken en u doet dit niet snel genoeg, dan kan
het zijn dat de computer dit interpreteert als twee afzonderliike
drukken op de muisknop. U kunt de respons-snelheid vertragen
door op een van de cijfers te ktikken die dichter bij het rechtop
zittende muisje (rechts) staan. Deze lagere respons-tijd kan door
ervaren gebruikers als hinderlijk worden ervaren. U voert de
respons-snelheid op door op een van de hokjes te klikken die
dichter bit het rennende muisje (links) staan.

Adticuc ritdort
De ST Computer heeft twee soorten auditieve signalen: een klik na
elke druk op een toets en een bel na een foute handeling op het
toetsenbord of met de muis. (Een veel gemaakte fout met de'muis
is dat men een andere functie kiest voordat men een dialoogpaneel
heeft verlaten). U kunt deze signalen in- of uitschakelen door op de
toets- of op de bel-ikoon te klikken. Een geaccentueerd ikoon
betekent dat de betreffende functie is ingeschakeld. Een vage ikoon
betekent dat hij is uitgeschakeld.
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II ht ur klarirtolq
I U kunt het kleurenpalet alleen gebruiken als u werkt met de ATARI
L SC1224 RGB Analog Cotor tvlonilor (of een kleuren-Tv). Bij det ou r zz+ nuD /rlldtug Lutur tvtuntror lot een Kteuren- t v,. utj oe
f ATARI SM124 Monochrome l\ilonitor kunt u met dit palet bepalen

of zwarte karakters op een witte achtergrond (systeemgekozen )

worden weergegeven of omgekeerd.

primaire kleuren -----.-.+

palelregelaars

paletblokjes

De ST Computer kent drie resoluties. Als u met de lage resolutae
werkt, kan de ST Computer tot l6 kleuren tegelijk afbeelden. Met
het palet voor de kleurinstelling kunt u de drie primaire video-
kleuren (rood, groen en blauw) mengen om uw eigen kleurenpalet
samen te stellen.

U kiest een van de 16 kleuren door op een van de palet-blokjes
(onder in het controlepaneel) te klikken. U wijzigt de betreffende
kleur door de schuifregelaars (links op het controlepaneel ) in de
gewenste stand te zetten. Dit doet u door de regelaar te verslepen
ol door op "R", "G" of "8" aan de boven- en onderkant van de
regelaars te klikken. Elke schuifregelaar heeft acht standen. Door
een hogere stand te kiezen, wordt de helderheid van de
betreffende kleur verhoogd.

U laat een monochroom beeld in omgekeerde video weergeven
door alle "knoppen" naar het andere uiteinde van de
schuifregelaar te slepen.

Sct BS2U Carft.
De poort met het opschrift "lvlodem" aan de achterzijde van de

!rrrrrrrTIIIIIII
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computer is een BS232C seridle poort. Deze poort wordt meestal
gebruikt om via een modem met een andere computer te
communiceren. Op de Modem-poort kunt u ook een seritile printer
of andere apparaten met een RS232-interface aansluiten.
Kies de optie Set 8S232 Config. Op het scherm verschijnt dan het
volgende dialoogpaneel:

rs23? pnr c0r'l6nnrr0x
!.ud R.te: @fima]mmilllEEl

Parttl: f@lEiiilllEvinl
oupler: E[@

stts/ch.r EElft-lftl
s$lp lit I E@

flo. Control

xoo/xotfr @lm
nts/ctr: @ElI

T-d-l fu.n-'6il

Dit dialoogpaneel stelt u in staat de configuratie van de RS232C-
poort af te stemmen op de modem (of seridle printer) die u
gebruikt. Raadpleeg de handleiding bij de modem voor informatie
over de verschillende in te stellen parameters. De belangrijkste
parameters worden hieronder besproken.

Bild Bslo
Baud rate staat voor tra nsm issiesnelheid. Dit is de snelheid
waarmee data worden verzonden. (Baud staat voor "bits per
seconde"). De hoogste snelheid is 9600 baud, de laagste 30O
baud. De baud rate moel voor beide modems gelijk zijn.

Prity
ln het Nederlands "pariteit". Als de computers informatie via de
teleloon verzenden, bestaat altijd de kans dat een deel van de
informatie niet goed overkomt tengevolge van storingen op de
telefoonlijn. Pariteit is een methode die de computer gebruikt om te
controleren of informatie zonder fouten is ontvangen. De pariteitsbit
is een binair teken dat aan een groep bits wordt toegevoegd om de
som van alle tekens steeds oneven of even te maken. Afhankelijk
van uw modem en die van de andere computer kunt u kiezen
tussen ODD, EVEN of NONE.

t
!
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Bij HALF Duplex worden de karakters die u intikt eerst op het
scherm afgebeeld en daarna via de seridle poort vezonden. Bij
FULL Duplex worden de karakters die u intikt rechtstreeks" via de
seridle poort verzonden, waarna de host-computer ze als een echo
terugkaatst. Tegenwoordig is bij de meeste host-computers FULL
Duplex communicatie mogeliik.

ETlOE
Elk karakter wordt in het geheugen als 66n byte opgeslagen. Een
byte bestaat uit acht bits. Afhankelijk van het apparaat waarmee
uw computer via de RS232-poort communiceert, kunt u het aantal
bits per karakter veranderen.

Sr'D Bit
Met deze optie bepaalt u of de achtste bit van het verzonden
karakter "gestript" wordt (d.w.z. op nul wordt gezetl. Als uw
computer correct functioneert me1 karakters van acht bits. behoeft
de achtste bit normalitei niet gestript te worden.

XmlXoll ei RtlGb
Met deze twee opties stelt u de communicatieprotocollen in. Als u
via de RS232-poort communiceert, moeten uw computer en het
andere apparaat van elkaar weten wanneer ze moeten beginnen en
stoppen met het vezenden van informatie. Stel het protocol zo in
dal het overeenkomt met het protocol van het andere apparaat.

lllstallhhtor
Met deze optie kunt u uw computer instellen op het gebruik van
verschillende soorten printers. Ook bepaalt u met deze optie welke
speciale functies van de printer moeten worden gebruikt.

De optie lnstall Printer geldt voor het gehele systeem en verschaft
informatie aan elke utility of applicatieprogramma. Ol de informatie
van lnstall Printer wordt geraadpleegd, hangt af van het betrokken
programma. De optie Print Screen onder het Optionsmenu van de
GEM-Desktop maakt bij voorbeetd wel gebruik van de lnstall
Printer-informatie, andere utilities en programma's weer niet. Ga in
de handleiding bij het betrokken programma na of de lnstall Printer-
informatie wordt gebruikt.
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Nadal u de parameters van lnstall Printer hebt ingesteld. klikt u op
OK (of op Cancel om de instellingen ongedaan te maken).

IISItrr PR!|TTH

tntcr Igocr E fT-E[l
Color @ tToto-i-l

Pirrls/Linr: !@ l--TaE l
ourtitgl @ I-Tin.i-l

int:r Port @ tToiiFl
Prer T;pr I @ [3ii-rf]

rTl hm-'Ail

PrirE Tpo
U heeft de keuze uit: Dot (matrix printer) of Daisy
(lelterwielprinter). lvaak uw keuze door op het betreffende hokje te
klikken.

Cohr
U kunt hier kiezen tussen B/W (voor zwart-wit ofwel monochrome
printers) en Color (voor kleu ren printers). Klik op het gewenste
hokte.

Pixoh,lin
Deze optie is alleen bestemd voor gebruik van grafische malrix-
printers. Pixel staat voor "picture element" ofwel beeldelement. Bij
matrixprinters is een pixel een puntje (dot). ln de grafische mode
hanteren matrixprinters een bepaald aantal pixels (puntjes) per
regel. ALs u beschikt over een ATABI Dot Matrix Graphics Printer,
kies dan de instelling 1280. Als u werkt met een Epson of met een
Epson-compatibele grafische matrixprinter, kiest u 960. Bij beide
waarden wordt uitgegaan van een regellengte van acht inch
12O,32 cml.

Odty
Alleen voor gebruik met matrixprinters. Kies Draft voor normaal
matrix-schrirt. Kies Final voor afdrukken met
correspondenliekwaliteit (uw printer moet natuurlijk wel over een
NLO-mode (Near Letter Ouality) beschikken).

56 ^JJatarimuseum.nl



r//////
l

Als u Draft kiest en de printer instelt op de graiische mode, dan
maakt de printkop 66n printgang over het papier. Voor zwartere
graphics kunt u beter Final kiezen (vergeet dan echter niet dat de
printer twee printgangen over het papier maakt waardoor het
afdrukken twee keer zo lang duurt).

ftirE Prr
Als u beschikt over een parallel printer, kiest u Printer. Een parallel
printer sluit u aan op de poort met het opschrift "Printer" aan de
achterzijde van de ST Computer. Als u een seriele printer gebruikt,
kies dan Modem. De printer moet dan op de poort "l\,4odem" (de
RS232-poort) worden aangesloten.

N.B.: Als u een sefldle printer gebruikl, dient de RS232-poort te
worden geconfigureerd volgens het Xon/Xoff prolocol. (Zie "Set
RS232 Config. " ).

Papr Type
Als u werkt met een tractor-feed of een single sheetfeeder, kies
dan Feed. Als u alleen met losse vellen papier werkt (die u met de
hand in de printer moet invoeren), kies dan Single. Bij Single stopt
de printer aan het einde van iedere pagina.

Itsdralchn rnn hst $ystocm mdff d0 Dsslrtopddctte
Als u uw computer inschakelt zonder eerst de diskette met de files
CONTROL.ACC en EMULATOR.ACC in de drive te plaatsen, bevat
het Desk-menu slechts 66n optie: Desktop lnfo.

Door zonder de desk-hulpmiddelen te werken, heeft u wat meer
geheugenruimte tot uw beschikking. ln de meeste gevallen is het
handiger als de Desktop-hulpmiddelen aanwezig zijn. (Verdere
bijzonderheden vindt u bij "Trage en snelle opstartprocedure" in
Appendix A).
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FItE
Met de opties van het File-menu kunt u bewerkingen op files
uitvoeren, met vensters werken, folders (opbergmappen) aanmaken
en diskettes formatteren.

0par
De Open-optie gebruikt u voor het opstarten van een programma ol
voor het oproepen van de inhoud van een diskette, een file of een
folder. U start een programma of opent een file door de ikoon van
de file te kiezen, de wijzer op de Open-optie in het File-menu te
zetten en 66n keer met de linker muisknop te klikken.

Dit kan ook op een andere manier, namelijk door een dubbele klik
op de betreffende ikoon.

Sltrw lltfo
Als u een ikoon hebt gekozen en dan de optie Show lnfo kiest,
verschijnt informatie over het betreffende programma, data-file of
Desktop-onderdeel. Een voorbdeld van een Show lnfo
dialoogpaneel voor een Floppy Disk-ikoon ziet u hieronder:

OISI( IIIFOTNTIOT

D?lUe ldlnttfl.r! l:
Dldr L.t!l I SllPtE ,051(

ll:ier of Foldcrs! -_0llurtlr ot ltli't --aEltes Usldr 
-165{12lgtes nvll l.bl!: -lltaallT-1
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Bij de optie Show lnfo wordt aangegeven welke drive in gebruik is.
Daarnaast wordt het aantal folders en items gegeven. het aantal
gebruikte bytes en het aantal vrije bytes.

Voorbeeld van een Show lnlo dialoogpaneel voor een file:

IIET IT'MMIIOX

t.ier Sr PtE , PRd
Str! ill bltesi 

--asaoL.st ilditiedi 05/2tl85 05!ar Di

ntrlbutrs! @@
lftur-0nIil

l.Tl rc.ncei-l

Dit dialoogpaneel geeft de naam van de file, de omvang van de
file, de datum waarop hij het laatst werd bijgewerkt en de
read/write-kenmerken. lVet de opties Read/Write en Read-Only kunt
u de lees/schrijf-kenmerken van de lile veranderen. Kies Read/Write
als u veranderingen in de file wilt aanbrengen (m.a.w. in de file wilt
schrijven); kies Read-Only als u wilt dat de lile alleen kan worden
gelezen. Met de optie Read-Only kunt u voorkomen dat belangrijke
gegevens per ongeluk worden gewijzigd.

Met behulp van de optie Show lnfo kunt u ook een bestaande file
een nieuwe naam geven. Druk op [Backspacel of op [Esc] om de
file-naam te wissen, tik de nieuwe naam in en druk op lReturnl of
klik op OK om de nieuwe file-naam naar de diskette weg te
schrijven.

N.B.: Afhankelijk van het aantal files en de omvang daarvan, mag
het aantal gebruikte bytes plus het aantal vrije bytes nooit gelijk
worden aan de maximale opslagcapaciteit van de diskette. De ST
Compuler reserveert op de diskette namelijk minimaal 1024 bytes
voor elke file, ook al is de file kleiner. Gebruik de getallen van Bytes
Available in het Show lnlo dialoogpaneel om de maximale
opslagcapaciteit van de diskette in het oog te houden.

tew h5er
Folders ofwel opbergmappen zijn noch programma-f iles, noch data-
liles. Met behulp van {olders kunt u uw ikonen overzichtelijk
indelen. Als u in 66n venster met veel ikonen werkt, kan het wel
eens moeilijk worden de verschillende ikonen uit elkaar te houden.
Net als in ieder ander opbergsysteem moet u de informatie op een
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andere manier overzichtelijk indelen om snel en probleemloos over
die inlormatie te kunnen beschikken. Met de Gem-Dektop kunt u
folders aanmaken waarin u uw files kunt opslaan. U kunt de
betreflende files dan in 66n keer op het scherm roepen.

U maakt een folder als volgt aan: kies een Floppy Disk-ikoon en
open deze, zet de wiizer op File in de menublak en kies de optie
New Folder. Het volgende dialoogpaneel verschijnt:

TOI FOTDER

ttn:: f----,---
fT.] fEo-Ai]

Tik een naam voor de folder in en klik op OK. Als u van gedachten
verandert en geen folder wilt aanmaken, klik dan op Cancel. Nadat
u de nieuwe folder een naam hebt gegeven en op OK hebt geklikt,
veschijnt de ikoon van uw nieuwe folder in het venster waarmee u
op dat moment op het scherm aan het werken bent.

N.B.: De naam van een folder kan niet worden veranderd.

U bergt uw files in de folder op door ze naar de folder te slepen.
Als u de ikoon van de folder bereikt en deze geaccentueerd wordt
weergegeven, laat dan de linker muisknop.los en volg de prompts
in het dialoogpaneel op. De file wordt dan naar de foider
gekopi6erd.

tr *n*
_-E*
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foldlrs to CoDgr --0It..r to CoD!! _2
f-il-l lT.n-Ai-l

Nadal een folder eenmaal is aangemaakt, kunnen er op elk
gewenst moment liles in worden opgeslagen. U kunt zelrs de
gehele inhoud van een diskette in een folder kopieren. U sleept dan
de Floppy Disk-ikoon naar de folder en volgt de prompts op het
scherm op. Bij deze methode kunt u kopidren van een enkelzijdige
diskette naar een dubbelzijdige diskette en omgekeerd,
vooropgesteld dat er genoeg ruimte op de diskette vrij is.

N.B.: Als u een file naar een folder kopieert, dan wordt een kopie
van die file in de lolder opgeslagen. Daarna kunt u eventueel de
oude file wissen. Dit doet u door de ikoon van de file naar de
prullenmand te slepen.

0pcron Yar folfilt
Voor elke diskette en elke folder kan een apart venster worden
geopend. Als u een Floppy Disk-ikoon opent waarin meerdere
folders zijn ondergebracht, dan is de inhoud van die folders nog
niet zichtbaar. Daartoe moet u ze eerst in een eigen venster
openen.
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U kunt een folder op twee manieren openen; u kunt dubbel klikken
op de.gewenste ikoon ol u kunt (met 66n klik) de ikoon kiezen en
dan in de menubalk de Open-optie van File kiezen.

Op de plaats van het venster van de Floppy Disk-ikoon verschijnt
nu een daarbij behorend ander venster. ln dat nieuwe venster
opent u de folder. Nadat een folder is geopend, heeft u toegang tot
de inhoud ervan.
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Als u twee folders tegelijk wilt openen (om bij voorbeeld gegevens
van de ene lolder naar de andere te kopidren), open dan nogmaals
de Floppy Disk-ikoon. Kies de volgende folder en open die. 6p het
scherm ziet u dan de vensters van beide folders. U kunt dan files
van de ene folder naar de andere overbrengen.

N.B.: Binnen een lolder kunt u ook een andere folder aanmaken.
Dit is mogeliik tot op acht niveaus.

lilcail uil ftbrt
Als u een folder wilt wissen, sleep deze dan naar de prullenmand
en volg de aanwijzingen op het scherm op. Vergeet echter niet dat
alle files in de folder verloren gaan als u de betreflende folder wist.

Oce en g6s mouu
U kunt een venster op drie manieren sluiten. Als u een venster van
het scherm wilt laten verdwijnen, dan kunt u de optie Close of
Close Window van het File-menu kiezen of op de close-box van het
venster klikken.

Het is een goede gewoonte vensters te sluiten als u ze niet
gebruikt. Op de GEM-Desktop kunnen maximaal vier vensters
gelijktijdig open zijn. Elk geopend venster neemt ruimte op de GEM-
Desktop in beslag.

Met de opties Close en Close Window kunt u alleen een actief
venster sluiten, de andere vensters op de GEM-Desktop blijven dan
open. Deze opties werken echter niet exact hetzelfde.. Als een
vensler van een bepaalde folder actief is, dan wordt dat door de
optie Close {of de close-box) gesloten, waarna u terugkeert naar
het Floppy Disk-venster van de betreffende folder. Met de optie
Close Window worden daarentegen beide vensters tegelijk
gesloten.

hnnat
ln hoofdstuk 2 werd uitvoerig besproken hoe het tormatteren van
een diskette in zijn werk gaat. ln dit onderdeel gaan we die
procedure niet herhalen, maar gaan we in op enkele belangrijke
zaken die u moet weten over diskettes en over het formatteren.

Het oppervlak van een diskette lijkt veel op dat van een LP.
lnformatie wordt in cirkelvormige sporen op de diskette
opgeslagen. ln tegenstelling tot een LP zijn deze sporen echter nog
niet op de diskette aangebracht als u hem aanschaft; dit moet u
doen voordat u de disketts gaat gebruiken. Een LP wordt
mechanisch geperst, de informatie op een diskette wordt
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daarentegen magnetisch vastgelegd (zoals bij een magneetband).

Een diskette voorbereiden vbor opslag van gegevens wordt
"formatteren" genoemd. Als u een diskette wilt lormatteren, kies
dan de Floppy Disk-ikoon van de drive waarmee u wilt gaan
formatteren. Kies vervolgens de Format-optie van het File-menu.

U kunt een diskette alleeen via het Formafdialoogpaneel een naam
geven. Tik deze via het toetsenbord in. Gebruik [Backspacel om
tikfouten te verbeteren. Klik vervolgens op OK. De diskette wordt
dan geformatteerd (en van een naam voorzien). Via een speciaal
paneel kunt u het formatteren volgen.

Als het formatteren klaar is, verschijnt een ander paneel met het
aantal bytes dat voor opslag van gegevens beschikbaar is. Als de
geformatteerde diskette minder dan 357.376 bytes (single-sided )of
726.O16 (double-sided) bytes aan informatie kan opslaan, dan is
hij misschien beschadigd. Formatteer de disketle opnieuw. Als het
probleem blijft optreden, moet u de procedure met een nieuwe
diskette herhalen.

Let op: U kunt ook oude diskettes opnieuw formatteren. Daarbij
gaat alle op de diskette aanwezige informatie verloren. Kopieer de
files die u wilt bewaren daarom eerst naar een andere diskette
voordat u de betreffende diskette formatteert.

vtEw
Met het View-menu kunt u een file-overzicht laten verschijnen
waarbij de files in de vorm van ikonen (lcon) ot tekst (Text) worden
afgebeeld. U kunt de files op naam (Name), datum (Date), grootte
(Size) of file-type (Type) laten sorteren.

N.B.: Wijzigingen, aangebracht in het View-menu, kunnen op
diskette worden opgeslagen. Dit wordt besproken in het onderdeel
"Save Desktop".
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Shour as lcom en Shory as Text
Bij een file-overzicht geeft het voor de optie atgebeelde vinkje aan
op welke manier de files zullen worden afgebeeld. U kiest de wijze
van afbeelden door op de gewenste optie te klikken. De volgende
twee vensters tonen een file-overzicht voor dezelfde diskette
waarbij de files in de vorm van ikonen, respectievelijk als tekst
worden getoond.

Sl.r
- l.[r

Als u de optie Show as Text kiest, wordt in het venster de naam en
de omvang van de file afgebeeld en bovendien de tijd en datum
waarop de file het laatst werd bijgewerkt. Als in het tekstvenster
naast de file-naam een klein blokje wordt afgebeeld, dan betreft het
een folder, dus geen toepassings- ol data-iile.

Sortrqt 0p rmm (tamel, datum lDatef, grodto (tiizel en
tpo ffVpsl
Als u het venster van een diskette oI folder opent, sorteert de
computer de informatis op het scherm op basis van de door u
gekozen optie. Als u Son by Name kiest, verschijnen de files in
allabetische volgorde. Sort by Date laat de files chronologisch
verschijnen, waarbij de laatst aangemaakte of gewijzigde file als
eerste wordt aigebeeld. Als u Sort by Size kiest. worden de files
gerangschikt op basis van het aantal bytes per file, beginnend met

It6 $6raa 85-2r-85 15t3? Flllllc nSC aSal 05-2t-15 05tr7 Erc0ln0[ tcc lstat u-20-t5 03!sl ;
Etumlm icc 6t5l lt-lt-E5 0ttlt ,t060 p[6 ,Et0t u-20-E5 12t851060 RSC a7l6 lt-2e-85 t2t06 rs rtt ,16 ata0 05-2r-E5 eslal Dr
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de grootste Iile. Bij Sort by Type worden de files gesorteerd op
basis van de extensie, waarbij files met dezelfde extensies na

elkaar worden afgebeeld.

Hieronder ziet u twee vensters voor dezelfde diskelte. Bij het eerste
venster zijn de files volgens naam geordend, bij het tweede venster
volgens datum.

G-r-d
aD rrr

G-L.l
op frr|r

0ffi0trls
Het Options-menu biedt een aantal nuttige DesktopJuncties.

N.B.: Wijzigingen die u via het Options-menu aanbrengt, kunnen
op diskette worden opgeslagen. (Zie de optie "Save Desktop").

lnslc Pr6 lll,la 05-2t-85 05117 Ir
tnslc RSC a6l8 05-29-85 05!37 Et
00IIR0L ncc l5aat u-20-!5 0I:51 r
EluuTm ncc 6{51 u-u-85 0r:1,
l-060 Pl6 t6Jg9 U-20-E5 12105 ui
t060 lsc 1716 ll-20-85 12:e6 r
Sflptt PR6 a5a0 05-2t-E5 05lal sr

colrR0t tcc l5aat u-20-E5 8lr5l
t050 RSC a716 u-20-85 t2:06 it060 PRE 9110, U-20-E5 12:05
flulnlm eCC 615l u-11-85 otrt, c
sn PtE PBo l5l8 05-2r-85 05:ll !'rlislc ISC a6l8 g5-?t-15 85:37 Ermslc n5 llttaa 05-2t-E5 05:17 Er
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lnsd Dbk Dduc
Als u uw computersysteem inschakelt, ziel u twee Floppy Disk-
ikonen op het scherm. Elke drive heeft een ikoon-label con Label)
en wordt van andere drives onderscheiden door een identificatie-
letter (ldentitier). lvlet behulp van de optie lnstalt Disk Drive kunt u
de label veranderen en een Floppy Disk-ikoon verwijderen of
toevoegen.

Kies een Floppy Disk-ikoon en vervolgens de optie lnstall Disk
Drive. Het volgende dialoogpaneel verschijnt:

ITSTII.I DISX MIUE

Dalv! Ideottfter: C
Icon Lliel I fIllPpY Drsll

miiiinf rciov-;]lT.o-ilil

Voor het toevoegen van een nieuwe Floppy Disk-ikoon gaat u als
volgt te werk: kies een Floppy Disk-ikoon, kies vervolgens de optie
lnstall Disk Drive en tik een identificatie-letter {ldentifier) en een
ikoonlabel in ("c" betekent module (cartridge). "C" betekent hard
disk). Voor disk drives kunt u maximaal twee Floppy Disk-ikonen (A
en B) aanmaken.

U verandert de ikoon-label door de wijzer op de naam te zetten en
met de linker muisknop te klikken. Gebruik [Backspace] of [Escl
om de bestaande naam te wissen en tik de nieuwe naam in. Klik
ten slotte op lnstall.

U verwijdert een Floppy Disk-ikoon als volgt: kies de ikoon. kies
vervolgens de optie lnstall Disk Drive en klik op Remove.

U kunt een eerder verwijderde Floppy Disk-ikoon weer terughalen.
Kies de overblijvende Floppy Disk-ikoon; kies vervolgens de optie
lnstall Disk Drive en tik de gewenste identificatie-letter (ldentilier)
in. Klik ten slotte op lnstall.

Lat op: Wees voorzichtig bij het gebruik van de opti lnstall Disk
Drive. Als u beide disk-ikonen verwijdert en dit op de
systeemdiskette vastlegt, dan zult u een nieuwe backup van de
systeemdiskette moeten maken om de disk-ikonen weer te laten
functioneren.
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ftstaf AElcrnict
Met de optie lnstall Application kunt u bepalen welke toepassing
door een data-lile moet worden aangeroepen.

Kies met een geopend toepassingsprogramma in een venster de
oplie lnstall Application van het Options-menu. Op het scherm
verschijnt dan het onderstaande dialoogpaneel:

ITSTIII NPPTICEII||II

tDDl tE.llon I;!: !nSIC 'n5
DoEl,rnt lll,li L-

[Dollt.tt0n lg0el

@ fiB-l frr:--tlrcs otmailrs]

. rr--1 lri;ar]

U kunt een toepassingsprogramma op twee manieren automatisch
laten aanroepen. Bij de eerste methode draagt u de computer op
dat hij automatisch een toepassingsprogramma moet uitvoeren als
een file met een bepaalde extensie (de drie letters van de file-naam
die volgen op een punt) wordt geladen. ALs u bij voorbeeld ST
LogorM gebruikt en u heeft een of meer data-files met de extensie
.LOG, dan kunt u bepalen dat door het openen van zo'n file
automatisch Logo wordt aangeroepen. Dit doet u door achter
Document Type het woord LOG in te tikken. waarna u op OK klikt.
Als u nu een file met de extensie .LOG opent, wordt automatisch
Logo opgestart en de betreffende file geladen.

U kiest "GEM" als u met een programma werkt dat de speciale
voorzieningen van GEM benut. Kies "TOS" als uw programma
geen gebruik maakt van de GEM-voorzieningen. De meeste in de
handel verkrijgbare toepassingsprogramma's zullen deze
procedures automatisch en correct uitvoeren.

Bij de tweede manier gebruikt u de optie "TOS-takes parameters",
vooropgesteld dat uw programma geen gebruik maakt van de
GEM-voorzieningen. Hier hoeft u geen file-extensie op le geven. U
installeert de toepassing eenvoudigweg met "TOS-takes
parameters", waarna u op OK klikt. Als u daarna de toepassing
opent, verschijnt het volgende dialoogpaneel:
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IiG! I PLE .TTP

rTl lT 
"-Af]

Tik de file-naam of -namen in en ook de overige parameters die
voor het programma noodzakelijk ziin. Klik daarna op OK. Het
toepassingsprogramma wordt geladen en gebruikt de opgegeven
parameters.

N.B.: Deze drie manieren om een toepassingsprogramma te
installeren, kunt u tot uitdrukking laten komen in de extensie van de
file-naam van het betreffende programma. Bij voorbeeld: .pRG voor
GENiI-compatibele programma's, .TOS voor programma's die geen
gebruik maken van de G EM-voorzieningen en .TTP voor
programma's die geen gebruik maken van de G EM-voorzieningen
en waarbij parameters moeten worden opgegeven.

Sst ftsforqEos
Met de optie Set Preferences kunt u bepalen hoe de ST Computer
door middel van prompts en dialoogpanelen met u zal
communiceren. Daarnaast kunt u met deze optie de resolutie van
het beeldscherm instellen.

SET NEfNETCES

Contlri Dctei.i! E fltl
Confiri coDl23! E fx-;-l

Srt Scraln lliolutioni
mel ftAIuA lm

El milan

Caftn llCotoi or olrftn Cqft3
Met deze twee opties bepaalt u of de computer op een bevestiging
moet wachten voordat een file wordt gewist of gekopieerd. Op
deze wijze kunt u een op uw behoeften toegesneden
beveiligingssysteem instellen.
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Soloct Scttt Beofnial
[/et deze optie kunt u een van de drie schermresoluties instellen:
Low (laag), l\4edium (midden) en High (hoog). Bij de ATARI SM

124 Mon-itor kan alleen High worden gekozen. Bij de ATARI SC

1224 Analog Color Monitor heeit u de keuze uit Medium en Low'
Bij een TV verdient het aanbeveling de resolutie Low te kiezen.

Let op: Als u de schermresolutie wijzigt zonder een Desktop- 
.

diskeite in drive A. dan worden de Desktop-hulpmiddelen gewist.

Sauo Dodftp
Alle wijzigingen die u in de GEM-Desktop aanbrengt, slaat u
permanent op met behulp van de optie Save Desktop. Dit is een

bilzonder waardevolle functie, want u kunt de Desktop volgens uw
persoonlijke voorkeur indelen en deze automatisch laten verschijnen
als het systeem wordt opgestart

Plaats uw Desktop-diskette (met de f iles CONTBOL.ACC en
EMULATOR.ACCI in de drive en klik op de optie Save Desktop. De

computer schrijft dan een dule met de naam DESKTOP.INF naar de

diskette. Telkens wanneer u uw computer met die diskette opstart,
laadt het systeem de DESKTOP.lN F-file en verschijnt de Desktop
zoals u die hebt aangepast. De grootte en plaats van vensters,
dvenals alle veranderingen, aangebracht met Desk. View of
Options, worden in de DESKTOP.INF-file bewaard.

Ritt Scrost
lvlet deze optie kunt u de scherminhoud. met begrip van de
muiswijzer, laten afdrukken. (Daarvoor moet wel een gralische
printer op de computer zijn aangesloten). Controleer of de printer is
ingeschakeld en ol de parameters correct zijn ingesteld (zie "lnstall
Printer"). Klik vervolgens op Print Screen om deze functie te
activeren.

Daarnaast kunt u via het Show lnfo paneel de file een andere naam
geven. Druk op [Backspacel ol op IEscl om de file-naam te
wissen. Tik een nieuwe naam in en druk op [Returnl of klik op OK

om de nieuwe file-naam vast te leggen.

N.B.: Als u de optie Print Screen kiest zonder dat de printer is
ingeschakeld, verschijnt na ongeveer 3O seconden een
loutmelding.
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HOOFDSTUK 5:
TOEPASSIilGETU VOOB DE
ST COIi'IPUTEB
Zonder programma is een computer niet meer dan een verzameling
microchips. Als u de computer inschakelt, verschijnt de GEM-
Desktop op het scherm omdat het Desktop-programma permanent
in het computergeheugen is opgeslagen. Programma's permanent
opslaan in chips is 66n manier om een computer te laten
lunctioneren. Deze chips vormen samen het ROIVI (Read Only
l\4emory - uitleesgeheugen) van de computer en worden in de
fabriek geprogrammeerd.

Veel gebruikelijker is het om een programma vanaf diskette in het
computergeheugen te laden. Dit soort prograrnma's worden
toepassingsprogramma's genoemd. U heeft een schier
onuitpultelijke keuze uit toepassingsprogramma's. Deze kunnen
varidren van programma's voor tekstverwerking. graphics,
spreadsheets en database-management tot spelprogramma's.

Daarnaast bestaan er ook programmeertalen. Daarmee kunt u zelf
uw toepassingsprogramma's schriiven.

De geavanceerde mogelijkheden van de ST Computer komen
volledig tot hun recht in een aantal nieuwe
toepassingsprogramma's en programmeertalen.

DE ST LATTGUAGE.DISKETIE
Op de St Language-diskette die bij uw computer werd geleverd,
staan twee programmeertalen: ST BASIC en ST Logo. ST BASIC is
ondergebracht in de programma-file BASIC.PRG; ST Logo in de
programma-file LOGO.PRG. De twee programmeertalen maken
gebruik van de data-file BASIC.RSC en LOGO.RSC.
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{
N.B.: Gebruik altijd een backup van de ST Language-diskette als u ]

met een van de twee programmeertalen gaat werken. 
I

ST BASIG {
BASIC is een makkelijk te leren en toch bijzonder krachtige ,(

programmeertaal. Bovendien is BASIC vandaag de dag de meest 
l

gebruikte programmeertaal voor computers. ST BASIC komt 
1

overeen met de voornaamste dialecten van BASIC, maar maakt i
daarnaast gebruik van de unieke faciliteiten van de ST Computer. i

ST BASIC biedt het volledige scala aan slring-bewerkingen,
geavanceerde rekenkundigi functies en prini-opmaak c-ommando's. l
De ST BASIC editor maakt gebruik van de vensters en de menu's I
van de GEM-Desktop en beschikt over aparte vensters voor tekst !

en graphics.

Uitvoerige informatie over ST BASIC vindt u in de handleiding
"ATABI ST BASIC Referenriehandleiding".

ST top
Logo is een krachtige programmeertaal die veelvuldig wordt
gebruikt om beginners te leren programmeren. Logo werd in de
eerste instantie ontwikkeld voor gebruik met "Turtle Graphics",
een speciaal systeem waar een denkbeeldige schildpad onder
programmabesturing liJnen en afbeeldingen op het scherm tekent.
ln tegenstelling tot andere programmeertalen leert de gebruiker via
de eerst beginselen yan het programmeren, zonder kennis van
hogere wiskunde.

ST Logo is een uitgebreide versie van deze taal. Daarbij wordt
gebruik gemaakt van de voordelen van de muis, de menu's en de
vensters van de GEM-Desktop en van de snelheid van de 68000
microprocessor. Bovendien beschikt ST Logo over een reeks
nieuwe, unieke Logo-commando's. ATARI ST Logo werd speciaal
ontwikkels om alle krachtige functies van de ST Computer volledig
te kunnen benutten.

Meer informatie over ST Logo vindt u in de handleiding "ST Logo
Rsferentiehandleiding".
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iti ToEPASSttcSPBocBAilttutA,s
I Voo, uw ST Computer zijn vele kant en klare

I lgep.assingsprogramma's verkrijgbaar. Andere zijn momenteel bij
f Atari Corp. en om afhankelijke sbftware-leveraniiers in
I ontwikkeling.. lnformatie over nieuwe produkten kunt u verkrijgen bi.iI uw Atari-dealer.
Ii Tslantswrli[
I Tekstverwerking is een toepassing waa[meer uw ST Computer een
I onmisbaarhulpmiddelkanworden.Tekstverwerkingsprogramma,s

I veranderen uw computer in een superschrijfmachine waarmee u

I moeiteloos brieven kunt opstellen, maar ook verslagen, rapporten,
I lijsten, enz.I l,Sren, enz.
I

I qii een tekstverwerkingsprogramma gebruikt u het toetsenbord van
I dg St Compuler om de tekst in te voeren. De computer legt de
I tekst die u intikt elektronisch vast, zodat u op simpete wijzi fouten

kunt verbeteren en veranderingen kunt aanbiengen voordat de
tekst.wordt afgedrukt. U kunt woorden, zinnen of gehele
tekstblokken wissen, woorden in de tekst invoegen-, tekstblokken
verplaatsen. Dit alles vereist slechts een paar toitsaanslagen of
klikken met de muis.

Met een tekswerwerkingprogramma kunt u de tekst op het scherm
op vrijwel elke wijze indslen. Eenmaal tevreden stuurt u de tekst
rechtstreeks naar de ATARI ST printer. De tekst kunt u ook op
diskette opslaan zodat u deze later kunt raadplegen of veranderen.
E"n^yq! 9" teksNerwerkingsprogramma,s die gJbruik maken van
de GEM-Desktop is 1 ST Wordru van GST Softiare.

Sfrffnn- er dffitlroFogrnrm,t
Een spreadsheet-programma is in wezen een elektronisch kladblok.
lJaarmee kunt u op het scherm allerlei berekeningen met getallen
uiwoeren. U kunt de spreadsheet naar uw eigen inzichten-indelen,
bl, voorbeeld voor budgettering, voor het berekenen van de
inkomstenbelasting ol voor het berekenen van de omzet en winst.

Met een database-programma kunt u grote hoeveelheden
informatie opslaan, indelen. ordenen en opzoeken. U kunt een
bepaald gegeven laten opzoeken. maar ook gegevens die aan
bepaalde criteria voldoen. Ook kunt u de gegevens op allerlei
manieren laten sorteren.

t
i
t
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4
Grffir Fogtanmo's
Met programma's voor "business graphics" kunt u allerlei
diagiamiren, zoals taart-, lijn- en staafdiagrammen opstellen. Met
andire grafische programma's, zoals het tekenprogramma
NEochromeTM van Atari Corp., verandert u uw computer in een

schildersdoek waarop uw artistiek kwaliteiten volledig tot hun recht
kunnen komen.
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OPIOSSEiI VAIT PROBTEMETT
Veeil problemen die optreden bij het werken met de ST Computer,
kunnen meestal op simpele wijze worden opgelost. Hieronder
worden de meest voorkomende problemen besproken. Tevens
wordt aangegeven hoe deze kunnen worden opgelost.

Hot systsom roogEert nict
Een van de meest voorkomende problemen is dat de computer het
niet doet, ofwel niet reageert. Meestal is dat op eenvoudige wijze
le verhelpen.

Als het systeem "vastzit" (bij voorbeeld als het scherm donker
blijft), volg dan onderstaande stappen op:

1. Schakel alle componenten van het systeem uit. Controleer alle
verbindingskabels en aansluitingen. Controleer ook de
voedingskabels.

2. Schakel alle componenten in. Controleer of het voedjngslampje
op het lrontpaneel van de computer oplicht, evenals het drive-
lampje en het voedingslampje van de monitor.

3. Controleer of op de monitor de knoppen voor helderheid en
contrast correct zijn ingesteld. Als u een W gebruikt. controleer
dan ol de schakelaar op de Tv-schakeldoos in de stand
"COMPUTER" staat en of de "Hi/Lo"-schakelaar' in de juiste
stand staal. Als u na al deze handelingen nog geen beeld krijgt,
dan kan het zijn dat uw computer, monitor of ry delect is en moet
worden gerepareerd.
' Alleen van toepassing voor 1O40STFM

Softmpfotlemen
Als bij of na het opstarten problemen blijven optreden, dan bestaat
de mogelijkheid dat de gebruikte progammatuur enige
onvolkomenheden vertoont of dat de diskette beschadigd is.
Schakel de computer uit, wacht enkel seconden en schakel hem
dan opnieuw in. Als dat helpt. was de oorzaak waarschijnlijk een
tijdelijk vastlopen van het programma, waarschijnlijk door een
onvolkomenheid in het programma. Als het uit- en inschakelen van
de computer niet helpt. gebruik dan een andere diskette bij het
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opstarten van het systeem. Als ook dit met geen enkele diskette tot
een beter resultaat lsidt, dan moet u uw computer ol diskette-
eenheid laten nakijken.

Tngo m srfe opctartpocoilre
Wanneer u de computer de eersie keer opstart zonder een diskette
in de drive te plaatsen, duurt het ongeveer 40 seconden alvorens
de GEM-Desktop v.erschiint. Daarna kunt u in het Desk-menu nog
niet kiezen uit Desk-hulpmiddelen. Het opstarten verloopt het
snelste als u opstart met een diskette zonder de files
CONTBOL.ACC en EMULATOR,ACC. We werken echter nogmaals
op dat u dan niet kunt beschikken over de desk-hulpmiddelen.

Ilo rris
Het kan voorkomen dat de muiswijzer erg traag of in het geheel
niet te verplaatsen is. Ga dan eerst na of de muis-connector (in
poort O) niet is losgeraakl. Als de problemen blijven optreden
raadpleeg dan het onderdeel over onderhoud van de muis op
pagina 76.

Hot betstod
Bij het gebruik van de Desktop kan het gebeuren dat
toetsenhandelingen geen effect op het scherm sorteren. Dit is niet
verontrustend, want de GEM-Desktop is een loepassing waarbij
veel invoer van gegevens niet via het toetsenbord plaatsvindt. Bij
gebruik van de Desktop moet u echter wel de muiswiizer kunnen
verplaaisen met de pijltoetsen (zie "Besturen van de muiswijzer
met behulp van de cursortoetsen" in hoofdstuk 2). Als u file-
namen oJ een diskette wilt kiezen, kunt u uiteraard wel gebruik
maken van invoer via het toetsenbord.

Uw ATAR|-computer is zeer betrouwbaar en vereist weinig
onderhoud. Zoals elk elektronisch en mechanisch apparaal kan het
echter defect raken. Als u vermoedt dat bepaalde problemen van
ernstige aard zijn, neem dan contact op met uw ATAR|-dealer. U
kunt ook schriftelijk contact opnemen met Atari. Schrijf naar:
Atari (Benelux) B.V.
Postbus 70
4130 EB Vianen
Schrijl het onderwerp van uw briet an de achterzijde op de
envelop.

76

l
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PREIIEITITIEF OTTDEBHOUD
Om het optimaal functioneren van uw computersysteem te
verzekeren, verdient het aanbeveling onderstaande richtlijnen te
nemen:

0ndefiad Yar do ST GattFrtsr
o Houd de werkruimte vrij van stol en vettige substanties.
o Book niet in de nabijheid van de computer.
o Stel de apparatuur niet bloot aan extreme temperaturen o, een

hoge vochtigheidsgraad.
o Houd dranken en andere vloeistoflen uit de buurt van uw

compuler.
o Beinig de behuizing van de apparatuur met een zachte, pluisvrije

doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen, schuurmiddelen of
cleaners die de kunststoffen behuizing kunnen aantasten.

o Zet de apparatuur niet in direct zonlicht.
o Plaats de apparatuur op een stevige en vlakke ondergrond.
o Verplaats de apparatuur alleen als dat strikt noodzakelijk is.
o Als u de computer hebt uitgeschakeld, wacht dan minimaal

twee seconden alvorens hem weer in te schakelen.
o Als u de apparatuur wilt verzenden of meenemen naar uw

ATARI-dealer, gebruik dan de originele verpakking.

Bdde*tg uan ilCrettos
o Schakel de disk drive nooit uit als het drive-lampje brandt.

Schakel de drive nooit uit als die een diskette bevat.
o Leg diskettes nooit in de directe omgeving van apparatuur die

magnetische strooivelden produceert, zoals een monitor ol TV,
teleloontoestel, elektro-motoren, e.d.

o Stel diskettes nooit bloot aan extreem hoge temperaturen oJ een
hoge vochtigheidsgraad.

o Leg diskettes nooit in direct zonlicht.
o Raak nooit het magnetische oppervlak van de diskette aan, ook

niel om de diskette te reinigen.
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0ndednd vet de mis
De bij uw ST Computer geleverde muis zal jarenlang probleemloos
blijven functioneren, als u de twee onderstaande
voorzorgsmaatregelen in acht neemt:
o Laat de muis nooit vallen. Houdt de muis ook niet bij zijn

"staart" vast.
o Gebruik de muis alleen op een plat en schoon oppervlak.

Iloiipr wr ft mir
Om een betrouwbaar functioneren van de muis te garanderen, zult
u de muis van tijd tot tijd moeten schoonmaken. Dit is erg
eenvoudig. Volg de onderstaande stappen op.

1. Houd de muis ondersteboven in de palm van uw hand, met de
kabel naar u toe.

2. Plaats twee vingers op de pijltjes aan weerzilden van de opening
aan de onderzijde van de muis. Oefen lichte druk uit en schuil het
dekseltje in de door de pijltjes aangegeven richting, tot u een klikje
hoort. Verwijder het dekseltje.

3. Bedek de onderzijde van de muis met uw hand en keer de muis
om zodat de bal in uw hand valt.

4. Reinig de bal met een schone. zachte, droge doek. Gebruik
nooit een reinigingsmiddel. Blaas voorzichtig in de behuizing om
eventuele stofresten te verwijderen.

5. Plaats de bal weer in de behuizing en breng het dekseltje aan.
Schuif het dekseltje tegen de richting van de pijltjes in, tot u een
klikje hoort.
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APPETTDIX B:
VEBKI.ARETIDE WOORDEITUST
BA$C Acroniem van Beginner's All-Purpose Symbolic lnstruction
Code. Een van de programmeertalen op de ST Language-diskette

Brd Bl De snelheid waarmee karakters via een telefoonlijn worden
verzonden. l\4et behulp van een modem en een telefoon kunt u
inrormatie naar een andere computer sturen. De baud rate is de
maal voor het aantal bits per seconde.

Bil De kleinste geheugeneenheid van het computergeheugen. E6n
byte geheugen is opgebouwd uit acht bits. (Zie Byte).

Bytr Het computergeheugen is opgedeeld in eenheden die bytes
worden genoemd. Een byle bestaat uit acht geheugeneenheden,
ofwel bits. Elke byle bevat 66n karakter. (Zie Bit en Kilobyte).

Ocbr Een klein blokje in de linkerbovenhoek van een vensler dat
wordt gebruikt om het venster te sluiten.

h. H Een dialoogpaneel waarmee u veel functies van de
GEM-Desktop kunt instellen. Met behulp van dit venster kunt u de
kleuren instellen (van een RGB Analog Monitor), de respons-
snelheid van de muis en het toetsenbord, tiid/datum en auditieve
leedback-signalen.

fr Een markeringsteken op het scherm dat aangeeft waar het
volgende in te tikken karakter verschijnt

lbft Een gegevensvee ameling die door een programma kan

worden gebiuikt. Data-files ziin geen programma's. De ikonen van

data-files zien er uit als een stapel papier met een omgevouwen
hoekje.

Od.l*a Een optie uit het Desk-menu die vrijwel altiid kan

worden aangeroepen, hetzij rechtstreeks vanai de GE|\il-Desktop.
hetzij tijdens het werken met een toepassingsprogramma.

Itrd(ffiitl0 De ST Language-diskette bevat twee files die

noodiakelijk zij6 om met de desk-hulpmiddelen te kunnen werken'
Kopieer de lilei CONTROLL.ACC en EMULATOR ACC naar een

andere diskette en geel deze de naam " Desktop-d iskette " Gebruik

deze diskette (of een andere met deze fiels) om de computer op te

starten.
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1

I
ffoo1:nl Via deze panelen communiceert de ST Compuler met I
de ge-bruiker. ln deze panelen verschiinen meldingen van het I

sysieem. U verlaat een dialoogpaneei door de me-lding te I

bevestigen ol door een optie te kiezen. 
i

Illcogy Een programma dat een een-op-een kopie maakt van een
diskette. U kopieert een diskette door de ikoon van de source disk
(origineeldiskette) tot op de ikoon van de destination disk
(bestemmingdiskette) te slepen. Door het kopieren wordt alle oude
informatie van de destination disk gewist.

Iti* tiu. De belangrijkste opslag-eenheid van de ST Computer. De
computer gebruikl de disk drive voor het lezen en schriiven van
informatie op een diskette. Disk drives worden op de GEM-Desktop
weergegeven door een Floppy Disk-ikoon.

lild. ll Een dubbele klik berekent twee keer kort na elkaar
drukken op de linker muisknop. Hiermee opent u een file, diskette
of folder.

ft Ook wel bestand genoemd. Een file is een gegevensverzameling
die is opgeslagen of kan worden opgeslagen op een diskette of in
het computergeheugen.

Er Gepy Deze functie gebruikt u voor het kopieren van een file naar
een andere diskette. Dit gaat als volgt: u sleept de ikonen van de te
kopidren files tot op de ikoon van de nieuwe diskette. U kunt ook
een file van het geopende venster van de ene diskette naar het
geopende venster van de andere diskette slepen.

tum lHl Ook wel diskette of flexibete schijf genoemd. Een
geheugenmedium voor opslag van informatie. Het oppervlak van
een diskette bestaat uit ongeveer hetzelfde materiaal als
geluidsband.

f,tr (ln het Nederlands: opbergmap) Een folder is een verzameling
files. U kunt files in folders opbergen en de files daarna van het
Floppy Disk-venster verwiideren. Als u to€gang wilt tot een ,ile in
een folder, geef dan een dubbele klik op de ikoon van de
betreffende folder. Een folder die wordt geopend, verschiint in het
bijbehorende Floppy Disk-venster. Folderikonen ziet er uit als
opbergmappen.

ffim Uw inlormatie wordt in cirkelvormige sporen op een
diskette vastgelegd. Bij het formatteren van een diskette wordt hel
diskette-oppervlak in sporen ingedeeld, zodat informatie in deze
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sporen kan worden opgeslagen. Door het formatteren wordt alle
oude informatie van de diskette gewist.

ha{u Di1 blokje gebruikt u om een venster op het scherm ujl te
vergroten tot het geheel beeldscherm. U gebruikt het ook om het
venster weer in zijn normale almetingen te laten aannemen.

Gdctrgur De elektronische schakelingen die de ST Computer
gebruikt voor het opslaan van programma's en gegevens. Er
bestaan twee soorten geheugens: RAM (Random Access Memory
-direct toegankelijk geheugen) en ROM (Read Only l\,lemory
-uitleesgeheugen ). Bi1 het BAM gaat de inhoud verloren als de
computer wordt uitgeschakeld, bij het ROM niet.

G Graphics Environment Manager. Een programma dat samen
met het TOS operating systeem wordt gebruikt. Dit programma
creeert en beheert alle vensters, ikonen, menu's en graiische
functies van de ST Computer.

GE[lLdrtop Het hoofdscherm van de ST Computer. Het omvat de
menubalk, twee Floppy Disk-ikonen en de prullenmand-ikoon.

lH C* Een opslagmedium dat gegevens op een magnetische
oppervlak opslaat. Een hard disk is een vaste schijf (die niet kan
worden verwijderd). Op een hard disk kunnen veel meer gegevens
worden opgeslagen dan op een diskette. Bovendien kan een hard
disk drive gegevens vel sneller schrijven en lezen dan een floppy
disk drive.

HlrnAftn Een van de drie video-modes waarop de 3T Computer
kan worden ingesteld. ln de High-Resolution mode bestaat het
beeld van de ST Computer uit 640 punten horizontaal en 4OO
punten verticaal. ln de High-Resolution mode werkt de ST
Computer alleen met zwarte en witte punten. U moet dus
beschikken over een ATARI SM124 Monochrome Monitor. (Zie
Low-Resolution en Medium-Resolution ).

llmt Een afbeelding op het scherm. die door de Gem-Desktop
wordt gebruikt om diskettes, files, folders cn procedures aan te
duiden.

hfumfuttd De regel bovenin een venster, die aangeeft hoeveel
ruimte van de diskette is gebruikt. Ook geeft deze regel aan
hoeveel items (files) op de diskette staan.
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hF Ul}tqn luol De communicatie die plaatsvindt tussen de ST

Cbmpuier en de randapparaten (d.w.z. disk drives, printers. enz.).
lnput is informatie die de computer binnenkomt (in); Output is
informatie die de computer verlaat (out).

hffic! Een elektronische verbinding waardoor communicatie
tussen de ST Computer en de randapparaten mogeliik wordt.

Xfm 1024 bytes. (Zie Bit en Byte).

t0orrel*t Een van de functies van het Control Panel. Met deze
functie kunt u de kleuren van de ST Computer aan uw eigen smaak
aanpassen. Als u deze functie wilt gebruiken, moet uw systeem
ziin uitgerust met de ATARI SC 1224 RGB Analog Color Monitor,
dan wel met een kleurenmonitor van een ander merk ol een
kleuren-TV.

l(Illtn Als u ergens op "klikt", dan zet u de muiswijzer op een
woord of een ikoon op het scherm, waarna u de linker muisknop
kort indrukt.

!0g0 Een krachtige programmeertaal voor graphics. Dit is een van
de programmeertalen op de ST Language-diskete.

Low.Eodnin Een van de drie video-modes waarop de ST Computer
kan worden ingesteld. ln de Low-Besolution mode bestaat het
beels van de ST Computer uit 320 punten horizontaal en 200
punten verticaal. ln de Low-Besolution mode kan de ST Computer
tot zestien verschillende kleuren uit een palet van 512 kleuren
gelijktijdig afbeelden.

xlulrB.ohlin Een van de drie video-modes waarop de ST
Computer kan werden ingesteld. ln de Medium-Resolution mode
bestaat het beeld van de ST Computer uit 640 punten horizontaal
en 200 punten verticaal. ln de Medium-Resolution mode kan de ST
Computer tot vier verschillende kleuren uit een palet van 512
kleuren gelijktijdig afbeelden.

hrrt* Als u het computersysteem opstart, biedt de menubalk
bovenin de GEM-Desktop de volgende keuzemogelijkheden: Desk,
File, View en Options. Alhankelijk van het toepassingsprogramma
dat u gebruikt, kunnen andere keuzemogeliikheden verschijnen.

loliltdu lvllDl staat voor Musical lnstrument Digital lnterface. Dit
is een standaard-interface waarmee de computer op en aantal
elektronische muziekinstrumenten kan worden aangesloten.
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o&m Een apparaat dat uw computer met een teleloon verbindt,
zodat u met andere computers en on-line informatienetwerken kunt
communiceren.

o ls Een van de vier manieren waarop gegevens eniof
programma's in de ST Compuler kunnen worden ingebracht. De
andere manieren zijn de disk drive, het toetsenbord en de eiterne
poort (d.w.z. de modem-poort). De aansluiting voor modules
bevindt zich op het linkerzijpaneel van de ST Computer.

ovcH( De balk aan de bovenrand van een venster. Klik op de
move-balk om een venster naar een nieuwe positie op de GEM-
Desktop te slepen.

mi Met behulp van de muis beweegt u de muiswijzer over de
GEM-Desktop. ALs u de muis over een tafel of bureau schuift, dan
wordt die beweging door de kleine rubberen bal aan de onderzijde
van de muis geregistreerd. De muis is uitgerust met twee knoppen.
De linkerknop gebuikt u om files, ikonen en programma's te kiezen
en te openen. De rechter muisknop wordt alleen bii bepaalde
toepassingsprogramma's gebruikt.

oFhrh Het inschakelen van uw computersysteem. lvet behulp van
de Reset-knop op het achterpaneel van de ST Computer kunt u uw
systeem opnieuw opstarten.

Mol lftdlcs Deze industriestandaard connector wordt gebruikt
voor aansluiting van snelle printers. De parallel interface poort
bevindt zich aan de achterzijde van de ST Computer en heeft het
opschrift "Printer".

PirC He1 beeld van de ST Computer is opgebouwd uit kleine puntjes
die "pixels" worden genoemd. Deze pixels zijn in een raster
ingedeeld en kunnen worden ingesteld op 320 x 2O0, 640 x 200
ol 640 x 4OO punten per raster.

hryilta.fla Een file met een toepassingsprogramma. Programma-
file-ikonen verschijnen op het scherm in de vorm van blokjes met
een donkere bovenrand.

RA Random Access Memory (direct toegankelijk geheugen). Het
deel van het computergeheugen dat wordt gebruikt voor het
schrijven en lezen van informatie. Het beeld dat u tijdens het
gebruik van de computer op het scherm ziet, bevindt zich in het
RAM. ln het RAM opgeslagen informatie gaat verloren als u de
cOmputer uitschakelt.

nrtprt Elke soort apparaat dat u op de computer kunt
aansluiten (b.v. disk drive. monitor.,rt^z7
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BGB Rood, Groen, Blauw. De primaire video-kleuren die de I
computer gebruikt om kleuren op het scherm te brengen. Door de
combinatie van acht verschillende helderheden van rood, groen en
blauw kunt u met de ST Computer 512 verschillende kleuren
genereren.

Rll Read Only Memory (uitleesgeheugen). Dat deel van het
computergeheugen waarin de opstart-informatie is ondergebracht.
Het ROM is door de fabrikant al geprogrammeerd en kan niet
worden gewijzigd.

B$ItrG De industiestandaard RS 232C-connector wordt gebruikt
voor aansluiting van randapparaten. Deze connector bevindt zich
aan de achterzijde van de ST Computer en heelt het opschrift
"Modem". De BS232C-poort wordt ook wel seriele poort
genoemd. Via deze poort kunt u een seriele printer op de ST
Computer aansluiten.

Sdrfuufual Een schaduw van een ikoon of venster. die de positie
van de ikoon of het venster aangeeft tijdens het slepen naar een
nieuwe positie op de GEIVl-Desktop.

SaffiAu*l Een mechanische beveiliging tegen overschrijven
van een diskette. U beschermt een diskette tegen overschrijven
door het nokie zodanig te verschuiven dat de
schrijlbeschermingsopening open is, dus het nokje zich in de
onderste stand bevindt.

Smhr Het verplaatsen van de informatie op de GEM-Desktop naar
links. naar rechts, naar boven of naar onder.

Scrol.ur Een van de twee balken aan de boven- en rechterrand van
een venster. De scroll-balk bevat de scroll-pijlen en wordt voor een
deel gearceerd weergegeven als een deel van de informatie buiten
het venster valt. Hoe groter het gearceerde deel, hoe groter het
deel van de informatie dat buiten het venster valt.

SccE Deel van een spoor op een hard of floppy disk. Sectoren
hebben doorgaans een lengte van 128, 256, 512 of 1024 bytes.
Bij de diskettes van de ST Computer hebben de sectoren een
lengte van 512 bytes. (Zie Spoor).

{iirctor Een blokje in de rechterbenedenhoek van een venster,
waarmee de grootte van het venster kan worden gewijzigd.
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Sapon Dit is een techniek waarbij een ikoon, een file of een venster
wordt verplaatst. Zet de muiswijzer op het te verplaatsen voorwerp
op de GEM-Desktop, druk de linker muisknop in en houd deze knop
ingedrukt terwijl u de muis verplaatst. Tijdens het slepen van de
ikoon ziet u een schaduw van die ikoon op de GEM-Desktop.

$u Een van de cirkelvormige banen op een diskette waarop de
gegevens worden vastgelegd. Elk spoor bestaat uit kleinere
eenheden die sectoren worden genoemd.

Sf hqryt*dr De diskette die bij uw computer werd geleverd.
Deze bevat de programma's ST BASIC en ST Logo, evenals de
Desk-hulpmiddelen (de files CONTROL.ACC en EMULATOR.ACC).
Maak eerst een kopie van deze diskette en gebruik die als
werkdiskette.

ST hgqo Efd*.th Een kopie van uw ST La nguage-d iskette.
Deze diskette gebruikt u bij het werken met uw ST Computer. De
originele ST Language-diskette bergt u op een veilige plaats op.

Sfamrfnfua Deze waarsihuwen u dat de bewerking die u
wilt uitvoeren niet mogelijk of niet correct is.
Systeemwaarschuwingen verschijnen altijd in een dialoogpaneel.

TIB Het operating systeem van de ST Computer. TOS bepaalt hoe
de computer lunctioneert met de GEM-Desktop. de muis en met
andere randapparaten die op de computer worden aangesloten.

Trdr (ln het Nederlands: prullenmand) De ikoon van de GEM-
Desktop, die wordt gebruikt voor het wissen van files of lolders van
de Desktop. Als een file of folder eenmaal in de prullenmand is
gedaan, is deze voorgoed verloren.

yiEE Het gebied op het scherm dat door de computer wordl
gebrukt voor het afbeelden van files of folders, of voor het
uitvoeren van programma's. U kunt met vier geopende vensters
tegelijk op het scherm werken.

U;uotsnitman Het veranderen van de grootte en de vorm van
een venster.

VT5A lT;raal Enabr Een communicatieprogramma waarmee u uw
ST Computer als terminal voor een andere computer kunt
gebruiken (modem vereist).
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Ulr De wijzer (ook wsl muiswiizer genoemd) gebruikt u om
voorwerpen op de GEM-Desktop aan te wiizen. De wi.izer volgt ds
beweging van de muis (of cursorto€tsen). De wiizer kan vooruit,
achteruit, naar links en naar rechts worden verplaatst.

I

t
I
l
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APPEiIDIX G:

Graphics resolutie:
(inslelbaar)

Voeding:
(ingebouwd)

Omgevings-
temperatuur:

Belatieve lucht-
vochtigheidsgraad:
(niet condenserend)

87

TECHTUISCHE GEGEI'EITS IO4OST COiIPUTER

CdrUrE
Pocessor: MC68000, 32-bit interne, 1 6 bit externe

architectuur. Klokfrequentie 8 MHz

1.O48.576 bytes RAM, 196.608 bytes
ROM

640 x 400 monochroom
32O x 200 x 16 kleuren
640x 2OOo 4 kleuren

Palet van 512 kleuren
Midi ln en Midi Out poorten
Monitorpoort (BGB Analog; high resolution
monochrome, composite video en audio)
Parallel interrace printer poort
RS232C seri6le modem poort
Floppy disk poort (incl. controller)
Hard disk poo (10 Mbirs/sec DMA
overdrachtssnelheid)
ROM-module poort (cap. 128 Kb)
Muis/joystick en joystick poorten

3 registers, van 30 Hz tot boven het
hoorbare gebied

lntelligent toetsenbord met 94 toetsen;
uitgerust met 6301 microprocessor

+5V 34
+12V 1A
-12V 3O mA

95 Watt (maximaal)

5o - 45oC, operationeel of uitgeschakeld
- 20' - 65'C, bij opslag
-40' - 65"C, bij transport

29o/o - 8oo/o, operationeel of uigeschakeld
tot 95o/o bij opslag of transport

Geluidsgenerator:
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Itlt tin!
Spoor-dichtheid:

Opslagcapacireit:

Opslagmedium:

Lees/schrijf-
kopbesturing:

Snelheid data-
transmissie:

135 sporen per inch

360 bytes per kant (MFM-geformatteerd);
72O Kbytes totaal

2 %-inch microfloppy disks, doubte-sided.
double-density; '135 sporen per inch

Stappenmotor

25O kilobits per seconde
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5- lN Loop Return

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaraaaaa
2 a 6 ! ro t2 lit

1-+5VDC
2- + 5 VDC
3 -Dara 1 4
4-Data 1 5
s-Dara 1 2
6-Data I 3
7-Data 1O
8 - Data 1'l
9-Data 8
o-Data I
'I 
-Data 6

2-oala 7
3 -Data 4
4-Data 5
5-Data 2
6-Data 3
7-Data O
8 -Data 1

I -Address 13

20221 2a 2A I)32 3a3G 3a{)
2o-Address 15
21 -Address I
2 2 -Address 14
23 -Address 7
24-Address I
2 5 -Address 6
26-Address 1O
2 7 -Address 5
28-Address 1 2
2g-Address I1
30-Address 4
31 -ROM Select 3
3 2 -Address 3
33-ROM Select 4
34-Address 2
3 5 - Upper Data Strobe
36 -Address 1

37 -Lower Data Strobe
38-40 Ground

r5
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\

p

a

l1

21 -Not Connected
22 -Bing lndicator
23-25 Not Connected

aoaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaa

11

11 _BUSY
'I 2 - 17 Not Connected
18 -25 Groud10 - Not Connected

Hrd dk*

1 -Data O
2-Oata 1

3 -Dala 2
4-Data 3
5-Data 4
6 -Data 5
7 -Data 6
8-Data 7
9 -Chip Select

aaoaaaaaaa
aaaaaoaaa

r5 12 l1

0-lnterrupt Request
'l 

-Ground
2 -Beset
3 -Ground

4-Acknowledge
5 -Ground6-Al
7 -Ground8-Bead/Write
I -Data Request

Modem
'I 

-Protective Ground
2 -Transmitted Data
3-Received Data
4-Request to Send
5-Clear to Send
6 -Not Connected
7 -Signal Ground
8-Data Carrier Detect
9- 19 Not Connected

20-Data Terminal Ready

Prirtor
1-STROBE
2-Data O
3-Data 1

4-Daia 2
5 -Data 3
6 -Data 4
7 -Data 5
8- Data 6
I -Data 7

aaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaa
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I ,^E\,

"t?.'t t -tilrite oata
'l 2 -Write Gate
13 -Track 0O
14-Write Protect

V
I
5
I

E

12

7/////////////////'
Hoppy Dk*

1 -Read Data
2-Side O Select
3 - Logic Ground
4 - lndex Pulse
s-Drive 0 Select
6 - Drive 'l Select
7 - Logic Ground
8-Monitor On
9-Direction ln

1O-Step

i 1;f #r,r-.H'"'J"edvideo (i'----'"
| ' 

"ll""n 
run to"pussing op lo4osTFM

tf,qiE
1 -Audio Out
2-Composite Video
3-General Purpose Output
4-Monochrome Detect
5 -Audio ln
6 -Green7-Red
8-Plus 12-Volt Pullup
9 -Horizontal Sync

'10-Blue
11 -Monochrome
1 2 -Vertical Sync
'1 3 -Ground
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KLATTTEilSERVICE

Mocht u vragen hebben over uw ATARl-computer, dan kunt u altijd
contact opnemen met ATARI Benelux.

Schrijf naar:

ATARI (Benelux) B.V.
Postbus 70
4130 EB Vianen

Schrijf het onderwerp van uw brief aan de achterzijde op de
envelop.

Muktl.@
1-Up/XB
2 -Down/XA
3 -Left/YA4-Right/YB
5-Not Connected
6-Fire/Left Button
7-+SVDC
8 -Ground9-Joy 1 Fire/8ight Button

Joystid(
1-up
2-Down
3 - Left
4 - Bight
5-Beserved
6 - Fire Button
7- + 5VDC
8-Ground
9-Not Connected

v

oI

aaaaa
aaaa

aaoaa
aaaa

llot s: Alle afbeeldingen geven de plug-zijde van de connector weer.
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IIUDEX Desktop lnfo-optie, 50
Dialoogpaneel, 27
Disk drive. 10, 1 3, 1 6, I B, 33-34

Drive A, 1 3
Drive B, 1 3
Drive C, 1 6
Drive C, 1 7
poorten, 13, 16

Disk-idenificator, 36
Diskettes,2S-35

behandeling van, 74 (Appendix A)
destination,32
double-density, 28. 33
double-sided, 28, 33, 47
problemen met, 75-76 (Appendix A)
single-sided, 28, 33, 47 , 61
source,32

Dubbele klik,37, 52
Duplex,55

E

EN/ULATOR.ACC- ltle, 44, 76 {Appendix At
kopi6ren van, 44, 47

Esc-toets, 15

F

File-menu, 58
File-namen,47

veranderen van, 48
Floppy Disk-ikoon, 36
Folders,38,59
Format-optie, 63, 64
Formalteren van diskettes 29-31, 63-64
Frontpaneel, 10
Full-box.40

G

Geaccentueerde tkoon, 23, 24
GEM, 2,1 , 68
GEM-Desktop, 21 , 49,70

A
Aanmaken van folders, 59, 60
Aansluiten van het systeem, g-13

problemen bij, 75 (Appendix A)
Aan/uit schakelaar, 19
Achterpaneel, I8-19
Alternate-toets, 15, 25, 52
Annuleren

van ikonen, 23
van menu-opties, 24

B
BASTC,71,72
Baud rate, 54
Beeldscherm, 1 1

Bel-ikoon,52
Eijwerken van vensters, 44
Bits/Char,55
Bytes

vrije,59
gebruikt,3S

c
Close-box, 42, 63
Close-optie,63
Close Window-optie, 63
Color printer, 56
Confirm Copies-optie, 69
Confirm Deletes-optie. 69
CONTROL.ACC-f ile, 44, 76 (Appendix A)

kopieren van, 44-46
Control Panel-optie, 51
Control-toets, 15, 52
Cursor. 14

0
Darajiles,38.39.62
Desk-hulpmiddelen, 49, 57 , 76

(Appendix A)
Desk-menu, 49, 57 , 75 (Appendix A)
Desk-optie,49
Desktop-diskette, 44, 57
DESKTOP.INF, TO
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H

Hard Disk Drive, 1 6
Help-toets,51
Herbenoemen van files, 47

I
lnlormatieregel, 38
lnschakelen (opstarlen) van het systeem,
19-20

problemen bij, 20
zonder de Desktop-diskette, 57

lnstall Application-optie, 68-69
lnstall Disk Drive-optie, 67
lnstall Printer-optie, 55-56

J
Joystick, l8

poort, 18

l(.
Kiezen

van.ikonen. 23-24, 42-44
. van opties in menu, 24-25, 49
Klikken. 23
Konijn-ikoon,52
Kopi6ren

van diskettes, 31-32, 33, 35
van files, 44-47
naar folders, 61

L
Linkerzijpaneel, 17
Lo1o,68,71,72
Lo/Hi-schakelaar. 15

tt
Meerdere selecties, 42-44
Menubalk, 21, 49
MtDr, 1 7

poorten, 17
Modem, 15

poort, '1 5
Module, 17
Move-balk.38
Muis, 11, 18,21-25

ikoon, 52

94

onderhoud van de. 78 (APPendix A)
poort, 11,18
problemen met, 76 (Appendix A)

Muiswijzer, 21-25

n:
Naamgeven aan diskeltes, 64
New Folder-optie, 59-63

t0r
Onderhoud, 77 (Appendix A)
Openen

van files, 39 t
van Iolders, 61-63
van vensters, 37-38

Open-optie,37,39,58
Oplossen van problemen. 75 {Appendix A} t

Opslagruimte diskette, 31 , 64 !
Options-menu, 66

P
Palet voor kleurinstelling, 53 l
Paper Type. 57 - 

!

Pariteit.54
Pixels/Line, 56 l

Poorten voor muis en ioystick, 18
.PBG files, 69 |

Printer, 16
poort, 16

Printer Port, 57
Printer Type, 56
Print Screen optie, 70 |

ProgrammaJiles, 38
Programma's uitvoeren, 71
Prullenmand-ikoon. 36
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0
Oualaty, S6
B
Read Only-optie, 59
Readi Wrile-optie, 59
Reset-toets, 15
RS 232-aansluiting, 'l 5, 53

voor modem, I5
poort, 54

tslcts,55
t

AMPLE.PRG,39
ave Desktop-optie, 70
C1224 Monilo(, 11. 16, 53, 70

poort voor, 11, 16
chermresolutie, 53, 70
childpad-ikoon,52
chrijfbescherming van diskettes,
croll-ba|k,38,41
croll-pijlen.38

Scroll-venster, 4l -42
Select Screen Resolution, 70
Set Prelerence-optie, 69

T
Tiid/Datum-venster, 51 -52
Toepassingsprogramma's, 38, 68, 71,
73-7 4

problemen bij, 75-76 (Appendix A)
Toetsen, 14-1 5

cursor (pijl-), 1 4-26
functie-, 15

Toetsenbord.'l 4-1 5, 76 (Appendix A)
TOS,68
TOSJiles,69
TOS-takes parameters-optie, 68
Trage/snelle opstartprocedure, 76
(Appendix A)
TTP-files.69
Tv-toestel, 11, 12, 16, 53,70

aansluiting van, I6
U

34-35 Undo, 51

Set RS23 2 Configuration-optie, 53-54
Show as lcons-optie, 65
Show as Text-optie, 65
Show lnfo-optae, 58-59
Size-box,40
Slepen,25
Sluiten

van f iles, 39
van vensters, 29, 42, 63

SM'124 Monitor, 11, 16, 53, 70
poort, 11 , 16

Sort by Date-optie, 65-66
Sort by Name-optie, 65-66
Sort by Size-optie, 65
Sort by Type-optie, 65
ST Language-diskette, 28. 35,37, 71

kopidren van, 31 -32
Strip-bit.55
Systeemwaarschuwingen, 27

U

Vergroten/verkleinen van vensters, 39-4O
Verplaatsen van vensters, 40
View-menu,64
Vinger/Toets-ikoon, 52
VT52 Emulator-optie, 50-51

w
Warm opslarten, '16

Wissen
van files. 36, 47
van folders. 63

x
Xon/Xolf,55,57

95 ^J7atarimuseum.nl



96 ^J7atarimuseum.nl



/i\ATART
O'1987 Atsri Corp.
Sunnwals, CA 94086
Alle bchtan voorbshoudon.

Printed in Taiwan
c070542-001 REV"A
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