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lnteiding voor DOS 3

Hoe werkl DoS
Het geheugen van uw ATARI' Home
Compuier onthoudt de informatie en
insiructies, die u door middel van het
ioetsenbord invoert- Maar het computer
geheugen is beperkt in omvang, en de
inhoud wordt elke keer uitqewist bij hei
uitzetten van het apparaal.Voor een meer
permdnente opsloEr van inlormatje, kunt
u gebruik maken van uw diskettestation,
in de vorm van,beslonden op data diskeites.
Hier komt het Disk Operctinq System
afgekort DOS van pas. DOS (ujtspraak
"doss") is eenprogramma, dat uwcomputer
en diskettestation in staat stelt om sarren
te werken bij het opsldan, terugvinden,
en beheren van uw diskette bestdnden.
DOS zell bestaat uit verschillende bestandsdelen, die samengevat zijn op het
ATARI DOS Diskette behorend buj deze
gebruiksaanwijzinq-

U moet DOS in uw compuier laden
alvorens u met uw disketlestdtion kan
werken. Vele kant en klare compulerprogrdmma's, in het bijzonder diegene, die

op een disketie voorkomen, bevatten
reeds een versie van DOS, dus u hoeft
het niet dpdrt ie ldden. Maar met
programma's op een cassette, moet u DOS
samen met het programma laden als u
van plan bent uw diskettestdtion te
gebruiken om informatie op te sladn,
lerug Le v.nden o{ behoren. U I-eetl in
elk geval DOS voor vele belangdjke
taken nodig: bi;voorbeeld, om lege
disketies klaar te maken om uw bestanden
op te slaan, om kopiedn van uw belan-

glijke bestanden en diskeites te maken,
en de compuierprogramma's, die u maaLt
met ATARI BASIC of andere program
meertalen, te bewdren en terug te vinden.

Dos s en uw AfARt
Home Compuler Systeem
U kuni DOS 3 met het ingebouwde dis
ketiestdtion van de ATARI l45OXLD''
Home Compuier gebruiLen, met een
ATARI 1050' Diskeitestdtion, of met een
ATARI 810' Diskettestdtjon. Hei type
5 1/4 inch data diskettes, dai u moet
gebruiken is afhankelijk van het systeem,
dat ,.r heeft. Indien u DOS 3 en double
density disketles gebruikl, kan men ongeveer 5O procent meer data vastieggen
dan voorheen op elke diskette vdn de
oudere ATARI DOS 2 en single-density
diskettes (behalve mei het ATARI 810
Diskettesiaiion zie pagina 123).

MET EEN ATARI I4SOXLD HOME

COMPLIIER, die

een ingebouwd diskette
siation heeft, gebruikt men tweezijdig,
double density diskettes voor mdximum
data opslag. Uw diskettestation Lan inlor
matie opslaan en terugvinden aan beide
kanten van een tweezijdige diskette.

MET EEN ATARI IOSO DISKETTESTATION qebruikt men enkelziidiqe,
double density diskettes voor marimum
data opslag.

DOS 3 werkt met elke kant en klare
proqrammamodule die op uw ATARI
Home Computer wordt gebruikt zells
progrdmmd'si die dateren van v66r DOS
3, inclusief de Atariwriter' tekstverwerker
en ATARi BASIC. Met deze en andere
programmamodulen, kunt u altijd DOS 3
inplaats van DOS 2 gebruiken om data
disketles voor le bereiden en bestanden
ie beheren. Als u reeds een bibliotheek
van diskette bestanden mei deze programma's en DOS 2 ontwikkeld heelt, kunt u
met DOS 3 uw besianden omzetten vdn
DOS 2 in DOS 3 lzie Onzetting DOS 2
bestonden in DOS 3).
Behalve als zij beschermd zijn, kunnen
diskette programma's ontworpen vooa het
gebruik met het oudere ATARI Disk
Operatiog System ook worden omgezet
van DOS 2 in DOS 3 (zie de programma
handleiding als u er niel zeker van bent
ol een diskette programma beschermd
is). Met uw oude beschermde diskette
programma's, moet u het gebruik van

DOS 2 voortzetten.

MET EEN ATARI 8IO DISKETTE.
STATION kan men single of double
density, enkelzijdige diskettes gebruiken.
Dit diskettestation is alleen geschikt om
inlormatie in single density vast te leggen,
omdat het niel het voordeel van eer,
verhoogde opsiaqmoqelijkheid van DOS
3 bezit. Maar het gebruik van double
density diskettes zorgt voor meer betrouw
bare datd opslag net zoals het geb.uik
van hogere kwallteit tapes voor een
beiere geluidswee.gdve zorgt.

Hoe gebruikl u deze gids
DOS 3 is een krachtig programma, ontworpen om ledeleen vdn drenst te zijn,
vanal de )eerling tot de gevorderde pro
grammeur. Deze gids maakt u vertrouwd
met de meest gebruikte luncties vdn
DOS 3. Met siap voor stap instructies legt
het u uit hoe u DOS in uw computer moet
laden, de voorbereidinq van dlskettes
om beslanden op te slaan, het dupliceren
vdn diskettes, het benoemen van en ver
wijzen naar bestanden, bewaren en laden
van een computer proqrammo, kopraren
en uitwissen vdn bestanden en het
omzetten van DOS 2 bestanden tot DOS
3. Aan de achterkant van de handleiding,
zult u een verklaring vinden van de meer
algemene 'loutmeldingeni die u tegen
kunt komen vanneer u DOS 3 gebruikt,
gevolgd door een verkort DOS woorden
boek. Raadpleeg deze verklarende woordenlilst wanneer u niet zeker bent van de
betekenis van een uitdrukking.
Om door de voorbeelden en oelenm
gen in deze gebruiksaanwijzing te gaan,
heelt u op z'n minst drie lege diskettes
nodig een om een werkend afschrift
van uw ATARI DOS 3 Diskette le maken,
en twee om te gebruiken als oefen data
dis[ette. (De diskettes, die u nodig heeft,
zljn bii u computer leverancrer verknlg-

DOS 3 MET DE I4SOXLD. In een
paar gevallen verschillen de gebruiksmethodes van DOS 3 met de ATARI
l450XLD Home Computer een beetje
met de methode om het programma met
andere ATARI Home Compr:ter systemen
te gebruiken. Als u een 1450XLD heeft,
let dan op sl.rnbolen zoals die hier alge-

beeld zijn, als u door deze gebruiksadnwijzing gaat. Zij geven de speciale stappen
dan, die u moet volgen om DOS 3 te

sebruiken met uw l45OXLD.

baar).

Voor bijzonderheden omtrent tech
nische publikaties over DOS, zie uw

Atari leverancier.

Waarschuwing: Steek nooit een tweezij

dige d)skette omqekeerd in uw diskettestation. Daar het wel te doen kqa schade
aangebracht worden oon de diskette al

hel diskeltestation.
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Beginnen met hef DOS

Loden von hef DOS

Wanneer het BUSY llcht uit qaai,
draai het slot aan de voorkant
van uw ATARI 1050 Disketiestation ndar de geopende (horizontale) stand ol open het luikje
aan de voorkant van uw ATARI
810 Diskettestation. Verwijder
uw ATARI DOS 3 Diskette uit de
hoes en steek het in uw stdtion,
mei het etiket naar boven en naar
u gericht, toiddt het zachtjes in
zijn pladts valt. Draai dan het slot
naar de gesloten (verticale) stand
of sluii de deur van uw
disketiestation.

Volg deze stdppen om DOS 3 in Lrw
computer te laden (samen met ATARI

BASIC zie pagina's 124 125r,

tenz-. L

een ATARI I450XLD Home Computer
mei een ingebouwd disketiestation heeft.
I'rdren u een ATART I45OXLD heeft, zie

Met de l4SaXLD
Controleer oi uw computer en
dlskettestation uit zijn. Let ook op
dat er geen module in uw com

puier en geen diskette in uw
diskeitestation zit.

o

3
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saar, en de powEH en
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seconden stopt het geluid
het BUSY lampje qaat uit.
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BUSY lompje aan is.
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Als uw computer uitqeschakeld is,
let er dan op dat er geen module

in de qleul of een diskette in het
diskettestation zit. Draai het
diskettestdtion slot nadr de open

(horizontale) stand.

Schakel de computer in. Als het
POWER licht op de computer en

het BUSY licht op het diskettestation aan gaan, madkt het station

een gonzend geluid.

srarronmaakreenklkkendselurd.

BUSy
puu'.

-. , noolr ecn.
vvoorscnuwlnq: rreeK
drckelle n ol verw4der qeen utl
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MET DE T4sOXLD.
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Wanneer de READY boodschap
(,"n ATABI BASIC) op her
scnerm verschrinl. iik DOS rn en

druL oo RETURN.

Woorschuwing: Schokel nooit uw
computer aan oI uit met een
diskelle in hel diskette-station,
en ptobeer naoit een diskette in
te steken al te verwijderen terwijl
het BUSY lichl aon is. Wanneer
hel toch qebeu kan het de
diskette al het diskellestation

beschodigen.

Wanneer het BUSY licht uit gaat,
verwijder dan uw ATARI DOS 3
Diskette uit de hoes. Steek het
in het diskettestdtion, met het
etiket oaar boven en naar u
gekeerd, tot het zachtjes in zijn
plaats valt.
Draai het diskettestation slot naar
de gesloten (verticale) stand. Als
het station weer in werking
treedt, wordt DOS in uw computer geladen.Wanneer de READY
boodschap (van ATARI BASIC)
verschijnt, tik ddn DOS in en

druk op PETUIN.
Voor meer bijzonderheden
omtrent het laden van proqramma's op diskette met uw ATARI
l45OXLD, zie de gebruiksaanwijzing van uw computer-

I-

Dos met en
zonder BASIC
Naiuurlijk zdl u niet dltijd DOS 3 mei
AIARI BASIC qebruiken. Om DOS zonder
BASIC te laden als u een ATARI 400,
B0O of een 120OXL Home Computer
hceft, volq eenvoudig de stdppen, die
uitqelegd zijn in het vonge gedeelte,
zonder uw BASIC cassette in te steien
en s1a stap 5 over.
Als uw ATAlll Home Computer ultgerust
is mei ingebouwde BASIC, dan is BASIC
ln uw compuler geladen wanneer u hem
d rn/A' rn I rsi, I uls r-r l,,Os laodt t-nttJ
u eersi een progr"ammamoduie 1n de gleul
sicekt, ol als u OPTION lngedruki houdi
terwijl u de corrpLtter adnzet (zie uw
computer gebruiksadrwijzing voor
bijzonderheden).

Zo"l' u .r-r vun

BAS

,

nour DurS

rs

gemakkelijk tik olleen DOS en druk op
REIURN. Om van DOS naar BASIC
.-r. I .- I^ ar, rs n- ,t- g-1lakkor.lk; zr^
Vonuit DOS noor module.

.1aE

Een besfonds index

bekiiken
Wol stool er op hel menu?

'Ptompls' en dn woorden

AIs u eenmaal DOS in uw computer heelt
geladen, en als u DOS heeft getikt en
IETUPN inqedrukl verschijnt het DOS
menu op uw TV scherm. Het menu biedt
een lilst van DOS functies. De lijn onder
hei menu waagt of u een keus wilt maken.
U kiest de lunctie, die u wilt door de
eerste (geaccentueerde) letter van de
{uncliendom ir -e drukken. Die lunctre is
dan geaccentueerd op hei menu, en DOS
vraagt u voor de inlormatie, die het nodig
heeft om door te gaan (zie "Prompts' en

De vragen, boodschappen en verzoeken,
die DOS op uw scherm zet, worden

ontwoorden, beneden).
Op het DOS menu, hier aigebeeld, zijn
de meest gebruikte menu keuzen (de
Iuncties beschreven in deze gebruilcsaanwi,zing) geaccentueerd.
AJs u er voor zorgl dat uw ATARI
DOS 3 diskette in station I van uw system
zit, kunt u altijd terugkeren naar het DOS
menu door op ESC ol RETURI{ te drukken.

File index- /8esfo ndsindex)

carkidge- dVoor cossefle,l
CopylAppend - (Kopi E r e n/ Bijvoe g e n )

To

Load,- (Loden)
Save- (O,,sloan)

Exaze- (Wiesen)
Mem aawe- (Geieugen opslaan)
Go at hex addr- /Go nccr
he*o,decirrnaal odtee)
X user-delined- 1X door gebxuiker

delinieetd)

'prompts- genoemd. De antr /oorden, die
u in uw computer tikt, zijn "responses:
DOS vraagt u altijd naar de informaiie,
die hei nodig heeft om uw wensen uit
te voeren. U zult spoedig gewend raken
aan de meest algemene DOS prompts.
Omdar DOS dezellde soort informdtie
veaeisi voor de meeste Iuncties, zuit u
al snei de meeste antwoorden bi;na automatisch qeven.Terwijl u elke functie van
DOS gebruikt, noteert het programma
zijn opeenvolgende prompts en uw anl
woorden op uw scherm terwijl u verder
gaat.

Nadat u een antwoord in uw computer
getikt heelt, moet u RETURN indrukken
om uw antwoord te bevestigen. (Door
IETURN alleen in te drukken, maakt u an
DOS duidelijk, dat in antwoord op
bepaalde vragen, voorzien wordt van een
voorgekozen ol'defaull' anlwoord zre
'Delaults). Vragen, die eindigen op
(Y/N)? vereisen een envoudig "1a' of
'nee' antwoord. Om "ja" te antwoorden,
tik Y(os) en druk RETURN in. Om 'nee"
te dntwoorden, tik N(o) en druk
REIURN in.
Alus u een fout maakt ierwijl u een antwoord tikt, druk ddn DETEIE BAGK SPACE
in om de fout te wissen. en tik daarna de
luiste informdtie. Om een compleet antlvoord uit le wissen voordat u het bevestigd
heeft, dnrL SHIFT en DELETE BACK
SPACE tejelijk in. Alus u een lout ontdekt
in een anlwoord, dat u reeds bevesligd
heelt, druk SHIFI en CIEAI teselijk in
Dit verwijdert alle vorige prompts en antwoorden van het scherm en staat u toe
weer een handeling oprueuw te beginnen.

a
EIke kiskette, die u gebruiLt om inlormatie

te bewaren heeft een 'file index(bestandsindex), die de bestanden, die
op de diskette bewaard zijn bijhoudt en
hoeveel ruimte ze in beslag nemen. Ook
wordt bijgehouden hoeveel vrije ruimte
er over is op de diskette om meer informaiie te bewaren. De File Inder seleciie
op het DOS 3 menu stelt r.r in staat na
te gaan welke bestanden u op uw

diskettes heett.
Omdat uw ATARI DOS Diskette zell
verschillende bestanden bevat. kunt u de

File Index Iunctie uitproberen door een
kijkje te nemen bij de inhoudsopgave
(directory) van deze bestanden- Met het
DOS menu op uw scherm, tik F en druk
dan PEIUPN vier keer in.
Dit zijn de bestanden, die het DOS 3
programma maken. De drie-cijfer getallen

in de rechtse kolom geven aan hoeveel
blokken elk bestand inneemt op de
ATARI DOS Diskette. De liin beneden de
index vertelt u hoeveel blokken overbliiven om meer inlormatie op de diskette
te bewaren.
Wanner u lclaar bent met het bekijken
van de bestandsindex, druk dan op
RETURN of ESC om hei DOS menu op
uw scherm terug te brenqen.

Hutp metDOS

Met het kijken naar de bestandsindex van
uw ATARI DOS Diskette in het vorige
gedeelte, zijn de woorden HELP. TXT
en HELP. tIfL misschien onder uw
aandachi gekomen. Dit zijn ingebouwde
"le1p .[,les' (hulp bestanden), die u op
bijna elk moment kunt oproepen als u
met het programma werkt. Ze geven
algemene gebruiksinformatie over DOS 3
en helpen u bij het gebruik van bepaalde
Iuncties. De enige beperking is dat uw
ATARI DOS DisLette in uw diskettestation
moet zitten wanneer u om hulp roept (in
starion I, als uw syteem meer dan 6dn
station bevat). Dit komt omdat de hulp
bestanden allen geladen worden van de
ATARI DOS Diskette naar uw computer
wanneer u er om vlaagt.
AIs u deze elqenschap van DOS 3
uitprobeert, maakt u zich dan niet ongerust als u niet alles op het hulpscherm

direct begrijpt. Het is bedoeld als geheugensteun, nadat u vertrouwd bent geraakt
met het programma.

Algemene inlormotie
overDOS
Voor algemene inlormatie over DOS
kunt u hulp van het DOS menu kdjgen
door H in te tikken. De boodschap Load.
ing D:HELP. [IfL...(EELP-beAaad lcor&
geladen,l verschilnt, in een paar ogenblikken gevolgd door een "Help Menul Tlk
nu H en druk dan REIUPN in om de
eerste van zes schermen met algemene
informatie op te roepen. De onderste drie
regels op elk hulpscherm vertellen wat
u vervolgens kunt doen. Indien u een
printer heeft, kunt u P indrukken om de
inlormatie van het scherm aI te druLLen.
Druk PEfURN in om naar het volgende
hulpscherm te gaan (als er een is). OI
dmk ESC in om terug te keren naar het
hulpmem-r.

t-lulp bii bepoolcle
DOS

funcfies

Van het hulpmenu kunt u ook informatie

van een speciale DOS functie oproepen.
Al wat u te doen hee{t is de eerste
Ietter van de Iunctie waarin u geinter,

eseerd bent te tikken, gevolgd door
REIUNN.

Hulp bil een bepaa-de DOS lunctre

terwil u deze qebruill krijql u door op
de HELP toets van uw computerte druLken
(de/l\toets op de ATARI 400 of 800 Home
Computer). Druk ESC in om dit nu te proberen en naar het DOS menu terug te
keren. Kies nu de bestandsindex functie
door F te tikken. Maar in plaats van
RETUPN in te drukken als antwoord op
de eerste vraag, drukt u de HELP (of,K

)

toels in. Het hulpmenu verschilnr kort,
sdmen met de boodschap Help on the
way--. (Hulp ondeled...,l. Dan verschijnt het bestandsindex hulpscherm.
Wanneer u klaar bent de hulpschermen
te bestuderen, druk dan ESC in om terug
te Leren naar het hulpmenu; druk dan
ESC weer in als r-r wilt terugkeren naar
het DOS menu.Wanneer u de Init disk,
Duplicate, Copy/Append en Acceaa
DOS 2 luncties van DOS 3 gebruiki (zie
hieronder en pagina's 128 I3l, 136 138
eo l4l- 142), kunt u onmiddelijk tenrg
keren van het hulpscherm naar de DOS
functie, zonder door het hulp- ol DOS
menu te qaan, door ESC een keer in te
drukken
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lnfiioliseren vdn een disketle

Tenzli ze voorat getorfialteetd zlin,

moeten de diskettes die u koopt om uw
bestanden op te slaan, voorbereid worden
om inlormatie vdn uw computer vast te
leggen. Deze handeling wordt "initiali
seren' ol 'formatteren" van een diskette
genoemd. Formatteren verdeelt de opper'
viakte van een disketie io spore, en
secloren, zodat uw computer inlomdtie
op een nelte manier kan opslaan en
terugvinden.
Gebruik de Init disk Iunctie van het
DOS 3 menu om uw diskettes te

IIRAAG
Format dislotte in

&ive (I-8)?
Digkefte in stdtion

(l-8)

Iormatteren?

ANTWOORD

I Als u 66n diskettestation qebruikt (als u een ATARI
1450XLD, zie MET DE 145OXLD, paqina 129).
2 AIs u twee stations gebruikt (Met meer dan 66n disketie,
station, is het meer doeltrelfend om uw ATARI DOS
Diskeite in station l te laten en station 2 te gebruiken om
uw diskettes te initialiseren).
druk dan PETUP in
(Als u een diskettestation kiesl, ddt niet ingeschakeld is,
waagt DOS u het in te schakelen en RETURN in te drukken,
voordat u verder kunt gaan).

formaiteren-

Format type?
Waarschuwing: ]nilialiseren van een
dlskeite wist o/1e tn[ormoLte. d/e erop ]s

vdstgeleqd. Initialiseer nooit uw ATARI
DAS Diskelte ol een datadiskette die
wo o rdevo I le bestan

Een diskelle inilidliseren
Met het DOS menu op uw scherm en uw
ATARI DOS Diskette in station I. tik I
om Init disk te kiezen. De boodschap
Loadins D: INff. UTL... (het INITbestand wordt giladen) verschijni kort.
AIs hei Initialize Diskette scherm verschijnt,
moet u de volgende stappen volgen:
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Formoat twe?

I Ior single-density
I voor single-densitlr

I AIs u een ATARI 810 Diskettestation heelt. ol als u
single density disketles gebruikt

2 Ior double-density
2 voox double-density

2 AIs u double-density diskettes gebruikt met een ATARI
1050 diskettestation ol l45oXLD Home Computer

den bev ot.

Evenals de DOS 3 hulpbestanden, wordi
ook het DOS bestand, dat gebruikt is om
een diskette le initialiseren, vdn uw
ATARI DOS Disketie allen ln uw computer
geladen wanneer u erom vraagt. Dus uw
ATARI DOS Diskette moet in statlon I vdn
uw systeem zjjn wanneer u Init disk van
het menu kiest.

druk dan REIURN in

Write FMS.SYS
files (Y/N)?
FMS-SYS bestonden
schrijven (!a/Nee)?

Modifu FMS parameters
(Y/N)?
FMS patametets
wijzigen (Ia/Nee)?

Wooro^

FrlrS.SYS

Destonden

op ddldcriskel'les?

(:

Y

Ja) (zie Waarom FMS.SYS beslanden ap data-

disketles?).

druk dan RETURN ln

N

(:

Nee) (ol REIUPI{)

druk dan REIURN in
(Het wijzigen van FMS parameters is een DOS keuze, die
hdofdzdkelijk vdn dlenst is voor programmeurs.)

FMS.SYS ("File Manaqement System"

:

Bestandesbestu ng systeem) is een DOS
bestand, die de mogelijkheid biedt aan
uw computer om samen ie werken met
het diskettestation voor hei opslaan en
terugvinden van bestanden (maar niet
voor het verichten van andere DOS
Iuncties). Het is goed om FMS.SYS op
datadiskettes te zetten voor gebruik met
uw programmamodulen (het FMS-SYS
bestand neemt weinig ruimte in op een
data diskette). U kunt dan FMS.SYS laden
direct van een datd diskette als u progrdm
mamodulen laadt en u gebruikt het dis
kettestation om bestanden op te slaan en
terug te vinden. Plak een etiket op de
diskettes waarop FMS.SYS staat, zodat u
weel ddt zij dit waardevolle DOS
bestand bevattenAls u tweezijdige diskettes initialiseert
voor het qebruik met de ATARI 1450XLD,
dan moet u FMS.SYS alleen op de eerste
zijde (siaiion l) zetten djt is de ziide van
de diskeltes waarvan het ingebouwde
diskettestation IMS.SYS zaL laden.

Meerdere diskeffes
lniti(,llseren en tenrggoq,n
noor hel DOS menu
MET DE I4SOXLD. Als u tweeziidiqe
diskettes met de ATARI I450XLD imtialisee , dan kunt u dit slechts aan 66n
ziide van iederc diskette per keer doen.

Nu drukt u weer op REIURN. DOS toont
de instructies aan de bovenkant van het
scherm en vraagt u ze te verandeaen ol

te bevestigen.
Prees SHIFI-CLEAR to select diI{€ront

inil valuee, or....insert diekette in drive

#-

and press RETURN to initializo.

(Dnk op SHIIT-CLEAB om initiele
waatden te werandeten, ol.-doe een

no- en drtak oP
BETUBN om te initidliseren.)
dr's&effe ia slafion

Plaats de diskette, die u wenst te iniiial-

iseren, in het ddarvoor bestemde stationnaddt u eerst de ATARI DOS Diskette
verwijderd hebt dls u met station I werkten druk op RETURN.
De boodschap Now formatting
diolette. . . (Formo tter en oan de gong.,.)

Het tweevoudige ingebouwde diskette'
station op de I450XLD werkt eerst op de
eerste zijde van een tweeziidige diskette
als stdtion I en op de andere zijde als
station 2. Dus om beide zijden van een
diskette te initialiseren, moet u tweemadl
de gehele initialiseringsprocedure
uitvoeren. De eerste keer tikt u I en druk
op REIURN in antwoold op de prompt
Format &gkette in driwe (l-8)? /Drslette
in stolion (l-8) fotmo;lleren?)- Als de
initialiseringsprccedue voltooid is, drukt
u RETURI{, dan drukt u SHIFT en CLEAI
tegelijk in. Daarna geelt u opnieuw de
initialiseringsinstruciies, maar deze keer
tikt u 2 en op RETURN in aniwoord op
de prompiEorrnat diskette in drive (I-8)?
Als u meerdere dislettes tegeliikertijd
initialiseert, dan is het het handigste om
eerst alle eerste zijden (station l) te
initialiseren en daarna alle andere zijden
(station 2). Op deze manier behoeft u
slechts tweemaai de initiaiiserings
instructies te geven zie Meerdere
diskettes initialiseren en teruggaan naar

Nadat u eenmaal de instructies yoor het
initialiseren hebt ingevoerd, kunt u zoveel
diskettes initialiseren als u wenst zonder

Nadat u klaar bent met het gebruik van
de Init dish functie, schuift u de DOS
Diskette weer in station I van uw systeem
- de ATARI DOS Diskelle moei in staiion
I zijn om ndar het DOS menu terug te
keren. Daarna drukt u op ESC om terug
te keren nadr het DOS menu.

de gehele initialisenngsprocedure te
herhalen. U behoelt alleen maar iedere
diskette nddat deze geinitialiseerd is, uit
de gleul te nemen, er een nieuwe
diskette in te schuiven en op RETURN
ie drukken.
We adviseren u minstens nog twee
dislettes te initialiseren om mee te
werken terwijl u deze gebruiksaanwilzing
doorneemt.

het DOS menu.

verschijnt, en uw station maakt een iikkend
geluid terwiil het de diskette initialissert.
Deze procedure neeml ongeveer e6n
minuut. AIs uw station veel langer blijlt
werken, heelt u mogelijk een slechte
diskette. Druk in dat gevdl op BREAX om
het initidliseren te sioppen, druk daarna

op RETURN. Als het BUSY licht op uw
stdtion uitgaat schuilt u een andere diskette
in en drukt op RETURI{ om het nog eens

te proberen.
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D u pl i ce re n vd n diskeffes

Met de Duplicate functie van DOS 3
kunt u een kopie vdn een diskette maken.
De Duplicate lunctie neemt dlles over
van uw originele, ol 'bron"-diskette naar
een andere, ol "bestemmings"-diskette.
Deze functie geeft tevens het juiste
Iormaat aan uw bestemmings-dlskette als
u het formaat nog niet bepaald heeft door
het gebruik van de Init diek selectie van
het DOS menu.
Woanchuwing: De Duplicate lunclie
schtijtt nieuwe intomatie ovet eventueel
aonweztge tn{ormahe op de bestemmingsdiskette. Gebruik nooit een beslemmrnqsdiskette, die belonqijke inlomatie bevat.
De Duplicate {unctie wordt soms verward
mel de Copy lunctie van de DOS (zre

Het kopidrcn van bestaoden). De CopyIunctie kopieert alleen die informatie van
een bron-diskette, die u specificeert. De
Duplicate functie is eflici6nter als u een
complete extra kopie wilt maken van datadiskettes, die ve$chillende soorten infor
matie bevdtten.
Het bestand, dat door DOS wordt
gebruikt om een diskette te dupliceren,
wordt slechts van de ATARI DOS Diskette
in de computer geladen, als u er om
vraagt. De DOS Diskette moet dus in
siation I zijn als u Duplicate van het
DOS menu kiest.

flet dupllceren
ATARI DOS

I

von uw

3 diskefie

Maak, om het gebruik van de Duplicate
lunctie te leren, een kopie van uw DOS 3

Diskette. Dit is tevens een belangrijke
veiligheidsmaagtregel. U gebruikt nu het
duplicaat van DOS om e! mee te werken
en houdt de DOS Diskette zelf om op
terug te vallen. Dan behoeft u bij gebruik
van DOS niet bang ziTn dat de werk.
diskette per ongeluk beschadigd wordt.
Als bestemmings-diskette gebruikt u
66n van de nieuwe diskettes, die u zojuist

geinitialiseerd heelt, zoais in de vorige
paragraal is beschreven.
Terv,riil het DOS menu op het scherm
staal en met uw ATARI DOS Diskelte rn
station l, tikt U O, De boodschap Loading

D: DUPDISK. IJI'L... (Duplicote-be.stoad
wordt geloden) ,terschijnt voor een ogenblik. AIs het Duplicate DisLette-scherm
verschilnt, volgt u deze danwiizingen:

PROMPT

ANTWOORD

Source Drive
nurnber?

!

Bton-stalionnumrlnex?

DeBtination

I

als u 66n diskette-

drive number? station gebruikt (inbeBestenmings- grepenhetingebouwde
rrdfr'onnatarflei fttation van de ATARI

I450XLD zie MET DE
45OXLD, paqina

I3l)

2 al$ u tvree diskettestations gebruikt druk
dan op PEIURN.

I

Hoe u daarna verder moet gaan is
alhankelilk van hel gebruik van 66n ol
van twee diskettestalions.

AIs u nu een data diskette zou dupliceren,
dan zou u deze rn diskeileslalion I schulven.

MET f,EN DISKETTESTATION, dE
computer vertelt u
Insert source diek in drive I (de brondiskel'te in stotion I te schuiven)

Adngezien in dit qeval de bron-disketie
(uw DOS Drskette) reeds rn stahon I rs,

Gedurende het duplicatieproces houdt
DOS bij hoeveel informatie-blokken het
gedupliceerd heelt en toont het aantal
op uw scherm

schuift u slechts uw bestemminqs-diskette
in station 2 en drukt op REIURN. Het
dupl'"eren gebeurt verd.r aulomalisch.

xx blocks remain to be read
(xx beetanden moeten nog worden
gelezen)

xx blocks remain to be written
(xx blokken moelen nog wotden

Prege RETURN

(Druk op RETURI'I)

qeschteven)

AIs u nu een data diskette zou dupliceren,
dan zou u deze nu in het diskettestation
schuiven, en dan op RETURN drukken.
Aanqezien in dit qeval de bron-diskelte
(uw DOS Disketie) reeds in het station
is, drukt u alleen maar op RETUPN. Als de
duplicatie begint, lezen uw diskettestation

MET DE 145OXID. Als u een diskette
dupliceert met de ATARI I450XLD dan
tooni DOS een extra prompt als u de bron'
en bestemmings stationnummers als I en
2 oI 2 en I specificeert

en de computer een bepaalde hoeveelheid inlormatie van de bron-diskette af en
prompt u dan om

Are the source and destination in the
aame diskette (\/Nl? (Zijn de bton en

Insert destination disketto in drive I
(de bestemmings-disket'te in stolion 1

In sommige gevallen wilt u misschien
66n zijde van een tweezijdige diskette op
de andere zijde dupliceren in dit geval
tikt u Y en drukt RETURN in als antwoord
op deze prompt. Als u echter een duplicaat
maakt voor gebrlrik als extra kopie, dan
moet een aparte bestemminqs-diskette
worden qebruikt in dat gevdl tikt u N en
druk op PETURN rn anlwoord op deze
prompt. U moet daarna de diskettes verwisselen gedurende het duplicatieproces,
precles alsof u e6n diskettestation zou
gebruiken.
U kunt slechts 66n zijde vdn een
tweezijdige diskette tegelijkertijd dupli
ceren. Na het dupliceren van 66n kant,
dnrkt u SHIFT en CLEAR tegelijkertijd
in en dan geelt u nieuwe instructies voor
het dupiiceren van de andere zijde-

le schuiven)
PresE RETURN

(Druk op RETURN)
Als u op deze prompt hebi gereageerd,
ldadt uw systeem de iniormdtie, die het
van de bron diskette hee{t gelezen, op de
bestemmings-diskette en herhaalt dan de
vorige prompt. U zult gewoonlijk de bron
en bestemmings-disketies verschillende
malen moeten verwisselen om een diskette te dupliceren als u slechts 66n
diskettestation qebruikt.

IEEI
IEEI
rElf

heste;mming deze6de diskelle (lo,tNee)?)

Berg uw originele DOS 3 Diskette op een
verLge plaals op (zie geDruiksaanwijzing
van uw computer ol diskettestation voor
aanwijzingen voor het opbergen van diskettes). Etiketteer uw nieuwe kopie van
de DOS drskelle ongeveer als volgl:
'DOS 3 Werkkopie' (zie de gebruiksaan'
wiizing voor diskettestation of computer
voor de juiste wijze van etikettering van
de diskettes). Bevestig hieraan een "write
protect tab" ('beschemings-sticLer' - zie
Hel Gebruik von "bescheminqs-stickers)
en gebruik de kopie als uw DOS diskette
van nu af adn.
Om nog een diskette te dupliceren,
drukt u op PETURN (of tegeliikertijd op
SHIfT en CLEAR) en geef dan nieuwe
dupliceer-instructies. A1s u gereed bent
met het gebruiken van de Duplieate
Iunctie, schuili u uw DOS Diskette in
station I en drukt op ESC om naar het
DOS menu terug te keren.

nel gebruik von

" b e s ch e m i n gs -sli c ke

rs"

Voor het dupliceren van een diskette of
het kopieren van inlormatie van 66n dis,
kette naar een andere, is het qoed om
een beschermings-sticker dan uw brondiskette te hechten (deze zijn inqesloten
b.i ieder pdkje dis(ertes dar u koopt;
deze siickers zjjn gegomd, maar kunnen
gemdkkelijk verwijderd worden). Als deze
over de inkeping bii de hoek van de
diskette gevor:wen wordt, dan voorkomt
dit dai inlormatie per onqeluk wordt ges,
chreven door uw diskettestation over een
reeds aanwezig bestand.
In het bijzonder als u 66n disketlestation
gebruikt voor dupliceren ol kopi6ren van
bestanden, zou u per ongeluk uw bron
diskelte kunnen inschuiven als uw dislcetteslalion klaar ls om rnformatie le schn;ven
op uw bestemmings-diskette. Een beschermings-sticker op de bron,diskette
voorkomt dat hel station gaat schrijven
over (en daarbii vernietigt) uw oorspron
kelijke data.

MET TI'9EE DISKETIESTATIONS dE
computer vertelt

u

Ingert gource disL

-- drive I (de hron-disketie in stalion I
in
te schuiven)
Press RETURN

(Op RETIIEN te drukkbn)
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Het benoemen vdn-en verwijzen ncrclr bestonden

Om uw bestanden met DOS onder
controle te houden, moet u ieder bestdnd

een bepaalde 'lile name' (bestandsnaam)
geven. U moet ook een 'device code"
(randapparaat code) gebruiken om uw
computer ie vertelien door welk gedeelte
van uw sysieem bij voorbeeld diskette
station I het bestand op een bepaald
ogenbliL behandeld moet worden. Dit
tezamen (de device-code en de bestandsnaam) vormt een "iiLespec' (alkorting
voor 'file specilication' : bestandspecifi
catie). Hier volgt een iypische bestand
specificatie:

Dt FILENAME. EXT
Randapparaat code

Bestand3namm

Duidi disketiesiation

Deze kan uit acht tekens
bestaan, indien gewenst

1 aan.

gevolgd door een punt
en een verlenger
("extender") van maximaal

drie tekens.
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l(ondopparoaf codes
Mel het DOS menu op uw scherm, kiest
r.r de File index {unciie door weer F te
tikken. AIs DOS opdraagt om een besiand
specilicatie te tikken, druk dan 6dn keer
op REIURN nu toont DOS DI:r.r., dat
is een "default" (voorgeselecieerde) Iile'

spec (zie Deloulls). Dl: is hier een rand
apparaat code- Dit geeft het qedeelle van
uw systeem aan, dat DOS zal gebruiken
voor het samenstellen van een bestands
index. De D betekent diskeitesiation en
de I geeft het nummer van het station
aan in uw computersysteem. De dubbele
puni (:) moet altijd gebruikt worden bij
een randapparaat code.
Er zijn ook codes voor andere dppdraten,
waar DOS toegang ioe kan geven ol kan
aktiveren. Als u een tweede keer op
RETURN drukt, nadat u de File Index
Iunctie hebt, vrdaqt DOS u om een'display

device" (weergavetoestel). Het'delault
display device" (voorgeseiecteerde weer'
gavetoestel) is E:, die uw televisiescherm
ol monitor veriegenwoordiqt; u zou ook
P: kunnen gebruiken, hetgeen een p nter
aanduidt. (C:, voor cassette programmarecorder, is nog weer een andere rand
toestel code, die u kuni speciliceren bij
het gebruik van DOS, uw diskeitesiation
en een programmarecorder om hei
bestdnd te registreren). Als u een printer
hebt kunt u proberen de bestandsindex
voor uw DOS diskette al te drukken tik
P: en druk dan op REfUR . OI druk
alleen maar op RETURN om de bestands'
index op uw scherm te tonen.

Defoulrrc

(v66 rg es el ectee rde keuze)
Voor uw gemak zijn "de{ault' antwoorden
op verscheidene van zijn eigen prompts
van DOS 3 ingebouwd. Als u op RETURN
drukt in antwoord op 66n van deze
prompls, dan roonl DOS het delaullantwoord na de prompt, zoddt u dit kunl
controleren. U kunt dan PETURN weer
indrukken on uw keuze te bevesiigen oi
qebruik DELEIE BACK SPACE om uw
antwoord te veranderen,
Omdat de meeste mensen die DOS
gebrulken slechts 66n disketiestation
hebben, is den van de gemakkelijkste
delaults in DOS:Dl: diskettesiation l van
uw computersysieem. U hebt gezien hoe
DOS delaulls aangeeit als u op RETURN
drukt in antwoord op Filespec?.prompt.
DOS geelt ook delaults aan op DI: als
een bron- en bestemmrngs app"raat
vooropgesield, dat u op RETURN drukt
in antwoord op de respectievelijke
prompts als u de meeste andere DOS
Iuncties gebruiki.
Nog een aanwijzing die u in geddchten
kunt houden: Als u slechis een diskette
station hebt, behoelt u geen stationnummer
te speciliceren als u de randapparaat

code intiki. Olschoon het programma r-r
vraagt om Dn: in ie iikken waarbii n het
stdlionnummer aanqeell b.qrrypl DOS.
dat D: station I betekenl-

Beslondsnomen

Witd cards

Ieder bestand, dat op een diskette wordl
opgeslagen, moet een unieke bestand'
snaam krijgen; anders zou uw computersysteem niet weten met welk besiand u
wenst te werken. Bestandsnamen kunnen
besiaan uit mdximaal acht tekens, indien
gewenst gevolgd door een prJnt en een
verienger ('extender") van maximaal drie
tekens. Behalve voor de punt, die de
eigenlijke bestandsnaam scheidt van de ie
k..zen vcr,enge'. moel-c alle tekens in
de bestandsnaam letters ol ciilers zijn en
geen leestekens ol andere symbolen en
zeker qeen spaties- Dus kunt u gebruiken:

Bij het pokerspel ziin "wild cards" ('wilde

deze

bestands

maar niet deze:

namen:
BRIEF 1
IBRIEF

BRIEF I

PROGRAM.6]
COMPT32 I

PROG,6].BAS

PRO] #6.1
COMPTAB32I

Als u een ongeldige bestandsnaam pao
beeri in ie tikken, weige DOS deze ie

accepteren en toont Filename error
(bestandsnaam Iouf) op het scherm.
"Exiender' (verlengingen), ook
weleens genoemd "lile types' (besiands
typen), zijn handlg als u namen geeft adn
met elkaar verband houdende, doch
aparte, bestanden, die u eventueel tezamen als een groep zou wlllen behandelen
(zie Wild cards, hreronder). Bij voorbeeld
zou u BAS kunnen qebruiken als een
extender bij het benoemen van alle programma's, die u in ATARI BASIC tikt
PROGRAMI, BAS, PROGRAM2, BAS CNZ,
U kunt BRIEF. ZAK gebruiken om een
zdkenbriel te indentiilceren, en BRIEF.
ZUS voor een briel aan uw zuster. Indien
u een boek zou sch jven met een tek
stverwerkings'programma, zou u de verschillende hooldstukken kunnen opslaan
op een disLette HOOFDST.I, HOOFDST.
2 enz

kaarlcn'of iokors") waordevol wanl

zrl

kunnen voor alle kaarten gebruikt worden,
die u wenst- Op dezellde manier herkent
DOS speciale "wild card" symbolen, die
een ol ander teken ol combinatie van
tekens in een bestandsnddm kunnen vertegenwoordigen. Wild cards zijn van groot
qemak, omdat deze het mogelilk maken
om naar een groep van besianden te verwijzen in plaats vdn naar ieder bestand
alzonderlijk.

De twee wild cards die door DOS
herkend worden, zijn het vraagteken (?),
dat een enkel teken vertegenwoordigt en
het sterretie (*), dat een combinatie van
ieLens in een eigenlijke bestandsnaam ol
in een extender vertegenwoordigt. Als ut
bijvoorbeeld met de volgende bestanden
werkt, zou u '.BAS kr.rnnen gebruiken om
naar alle BASIC programmabestanden le
verwijzen. U zou ook PROGRAM?."
kunnen gebruiken om o11e progronrma
bestanden te specihceren, inclusrel
PROGRAMI.PIL. ol BRIEF?.ZAK om ie
verwijzen naar alle zakenbrieven
bestanden.

PROGRAMI.BAS
PROGRAM2,BAS
PROGRAM3,BAS
PROGRAMI,P]L

BRIEFI.ZAK
BRIEF2,ZAK
BRIEF3.ZAK
BRIEF,ZUS

U begrijpt nu het gebmik van "delauit
Iilespec' (voorgeselecteerde bestandspeciiicatie) door DOS in een File index
procedur-. Als u oo RETURN dr-k .n
aniwoord op de Filespec prompt, dan ziet
u DI:'.*.. De Dl: is, zools u woet de
"deiault devrce code" (v6orgeselecteerde
randapparaat code : diskettestaiion I).
De *.* duidt o11e bestanden op de diskette
aan die u in de index wensi te plddisen.

Om wild cards in een bestandspecificatie te gebruiken, kiest u File index van
het DOS menu nog een keer. Teru,ijl u de
DOS diskette in stdtion I vdn uw systeem
laadt, tikl u Dr'.Uf[ in antwoord op de
Pilespec? promp . Da"r na drukt u drre
keer op RETURN. Uw bestandsindex
toont alle bestanden (en aileen deze
bestanden) van uw DOS diskette, die
een UTL verlenqer hebben.

Vonuit DOS ncror een progrqmmdmodule

Mei ATARI BASIC (hetzij in modrrlevorm
ol in de computer ingebouwd) of een
andere programmeertalen in moduler,
kuni u uw programma's op uw ATAR1
Home Computer afdraaien. U kunt ook
programmd opdrdchten gebruiken om uw
programma's op disketies op ie slaan en
terug te vinden (vooropgesteld ddt u
eerst het FMS.SYS-besiand laadt, hetzij
van uw DOS diskette oi uw data diskette
zie Waarom FMS.SYS beslonden op dolo
distelles 2 pagjna 128). Maar u hebt DOS
nodig om uw programmabestanden op
andere wijze te beheren bi1 voorbeeld
om deze te kopieren ol uii te wissen. De
To cartridge-functie op het DOS menu
biedt u de moqelijkheid om DOS en een
programmeertaal tegelijke ijd te gebruiken.
De procod- o. dr- .n drl gedeeke zr.n
beschreven, ziln gebdseerd op de veron
derstelling, dat u gebruik maakt van
ATARI BASIC (en dat u BASIC lezamen
mei DOS hebt geladen zie Loden van
DO51 Dezelfde proc.dures echrer zr;n
vdn ioepassing bij gebruik van DOS mei
andere programmeertaal'modulen.
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Von

BASTC noor
DOS en terug
Als u BASIC en DOS tezamen laadt, zoals
uitgelegd rn Beginnen mel DOS, dan verschijnt de READY prompt. Zoals u weet,
is het gemakkelijk om van BASIC naar
DOS te qaan u tikt alleen maar DOS
en drukt op REfURN. Het DOS menu
verschijnt op uw scherm.
Om van DOS naar BASIC te gaan
(ol naar andere proqrammamodulen) kiest
u To cartridge van het DOS menu door
hei tikken van f. De READY-prompt
verschijnt weer.

l-let opslaon en ldden vo,n
een BASIC progtdmmd
De compulertaal BASIC bevar rln eigen
SAVE en LOAD instructies, die u gebruikt
om uw programmd's op diskette op te
slaan en lerug te vinden. (let op dat deze
BASIC opdrachten niel dezellde zijn als
de Sawe- en Load-functies op het DOS
menu.) Om het opslaan en laden van een
BASIC programma te proberen, kiest u
eerst de To ca ridge,functie van hel
DOS menu. Als de READY,prompt verschijnt, tlki u het volgende programma
precies zoals het hieronder is algedrukt
(zelfs de ruimten lussen de woorden en
de leestekens zljn absoluut noodzakeli;k
bij het programmeren). Druk op REfURN
aan het einde van iedere reqel.
Als u een lout mddkt, kunt u op DELEIE
BACK SPACE drukken om het uit te
v/issen.

IO PPINT "DEZE NEGEI HERHAALI
ztcHzEtF"

20 GOTO rO

U heelt zojuist een BASIC progrdmma
van twee regels getikt, dat uw computer
opdracht geeli om te zetten op uw
scherm le ionen DEZE REGEL
HERIIA.AI.T ACHZELF en daarna ierug
te qadn naar de vorige instructie. U kunt
begriipen wal er gebeurl als dii program
ma draait.
Probeer het. Tik RUN in en druk dan
op REfUR . AIs u genoeg gezien heeft,
drukt u op BPEAK om het programma te
Om dit (ol enig ander) BASIC program
ma op diskette op te slaan, moet u de
yuiste BASIC opdracht intikken SAVE
gevolgd door een Iilespec die door DOS
begrepen wordt. Schuil een diskette die
u geinitidliseerd hebl in voor het gebruik
ais een oelen data diskette in station l.
Daarna trkt u SAVE "D:PPOGRAMIBAS" en drukt u op REfURN. Als uw

diskellesldlion beginl te werken, wordt
uw programma op diskette opqeslagen.

Olschoon het p.ogramma op diskelle
opgeborgen is, blijlt het programma ook
in het geheugen van de computer. Om te
zorgen, dat het programma in uw computer teruggeladen wordt, tikt u eersl
NEW en drukt op PETURI{ om hel uil
het geheugen le halen. Dan drukl u
tegelijkertijd op SHIFT en CIEAP om
het scherm te wissen. Vervolqens tikt u
1OAD "D:PROGRAMI.BAS" en drukt u
op PEIURN. Als uw diskettestation begint
te werken, wordt het programma in uw
computer teruggeladen. Tenslotte tikt u
llSf en drukt u op REIURN om het programma op het scherm terug le brengen.
Olschoon u het nu in hel geheugen van
uw compuler hebt geladen, blillt het
programma ook op de data diskette. Als
u uw inlormatie eenmaal hebt opgeborgen
blijlt het op uw diskette tot u de Erase
{unctie van hei DOS menu gebruikt om
het uit le wissen lzie Wissen van
beslanden op de dtsketle)-
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Het kopiilren von bestonden

Met de Copy/Append-lunctie op het
DOS menu, kunt u inlormatie van de ene
naar de andere diskette kopidren. (Copy/
Append is in werkelijkheid twee luncties
in 66n. In tegenstellinq tot de DuplicateIunctie op het DOS menu Qie Dupliceren

vdn disketlest, kopieerl Copy/Append
alleen de inlormdlie, die u specificeert
en niet de gehele diskette.
De meesl voorkomende reden voor het
kopidren van informatie, is het maken van
een extrd kopie van het origineel. Dit
beschermt u tegen hel verliezen van rn-

Iormatie en misschien vele uren werkals het origineel wordt beschadigd ol per

ongeluk wordt gweist. Laadt uw extra
bestand altijd op een aparte diskette.
U kunt Copy/Append ook gebruiken
om een gew4zrgde versre vdn een origineel bestand te maken. Veronderstel, dat
u twee enigszins verschillende versies van
dezellde zakenbriel wenst te maken. Dan
tikt u alleen 66n vercie en gebruikt DOS
om deze te kopidren. Daarna wijzigt u de

o
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kopie zoals u wensl. Dezellde techniek kan

ook gebruikt worden als u progrdmmd's
schri,lt die overeenkomstige inst.ucties
bevatten.

Waarschuwing: Om een bestand op
dezellde disketle (o[ dezellde zijde von
een tweeziJdige diskette) ols hel origineel
te kopi6ren, moel u de kopie een ondere
bestondsnoom geven don die von hel
origineel.

Het maken von enkele
oefenbestonden
Terwiil u door het vodge gedeelte vdn
deze handleiding werkte, hebt u een korl
programma in BASIC gemaakt en dit

opgeborgen op een datddiskette als
PROGRAMI.BAS. Om te leren hoe de
Copy/Append-lunctie moet worden gebrurkl, maakt u nog enkele oelenbestanden.
Ldddt DOS en BASIC, rndren nodig
(zie Beqinnen met DO.r; indien u dit al
gedaan hebt en u hebt het DOS menu
op het scherm, kiest u To cadridge.
Schuil uw ddta disketle (de diskette, die
het PROGRAMI.BAS bestand bevat) in
stdtion I van uw sysleem. Als de READY
prompt verschijnt tikt u de drie SAVEopdrachten in, zoals hieronder aangegeven. Druk op RETUPN na iedere regel
en wacht terwijl uw diskettestation het
bestand opbergt alvorens verder te gaan.
Deze bestanden zijn in werkelijkheid niets
anders dan bestandsnamen. maar zil ziln
voldoende voor u om mee te werken om
le leren hoe u bestanden moet kopieren.
SAVE "D:PPOGRAM2,BAS"
SAVE "D:PPOGRAM3.BAS"
SAVE "D:PROGRAMl.Plt"

l-lel kopi€ren vdn uw
bestonden op een exlro
Het bestand, dat DOS gebruikt voor hei
kopi6ren van uw bestanden, wordt alleen
maar van uw DOS diskette in uw compuler geladen als u daarom vradqt; dus u
schullt uw DOS diskette in stalion I vdn uw
systeem, voordat u een kopie-procedure
begint. Onthoud, dat het altijd goed is,
yoordat u inlormdtie kopieert, om een
'beschermings sticker" te bevestigen aan
een bron-diskette, nel zoals u dit hebt
gedaan toen u een gehele diskeile hebt
gedupliceerd (zie Hel gebruikt von
"

bes c he rmi n gs - sticke rs

).

Kies Copy/Append van het DOS menu
door het tikken van C. De boodschap

Loading D:COPY.II[L... verschiint voor
een ogenblik. Als het 'Copy Utility"
scherm verschi,nl, volgl u deze aanwU.
zingen voor het kopi6ren van het PROGRAM'I BAS hestanrl'

PROMPT

AIYTVgOORD

Append (Y/N)?
(Bijtoegen Ua,tNee)?)

RETURl{ (deze kiest het "delault' antwoord, "no")

Source dewice?
(Bron-toestel?)

RETURN tweemaal (de eersle RETURN qeelt DOS delaultopdracht aan station I als "bron-loestel" en de tweede
PETURN bevesting dit antwoord)

Source Iilename?
@ton-bestandsnrram?)

PROCRAMI.BAS druk op RETURI

Destination device?

DI:

(Be stetumings -to estel?)

als u een diskettestation gebruikt

D2: als u twee diskettesldtions qebn-rikt druk dan op
REIUNN

Deatination lilenane?
(Bestemmings-

PROGRAMI.BAS druk dan op RETURN

besto,ndsnaam?)

Wat daarna gebeurt is afhankelijk van het gebruikt van
een ol twee diskettestaiions (als u een ATARI I4SOXLD
iebl, zte MET DE 145OXLD).

tE=il
tEr-l
E-t
-I--

diskelle

MET EEN STATION, deze prompt verschijnl altijd Are the sourco and th6
destination th6 same diakette (Y/N)?
(Zijn de bron en de betenming dezeUde
diskette (la/Nee)?)
Om een exlro kopie van het bestand te
mdken, anlwoord u door het tikken van
N en RETUPN in te drukken. (Om het
bestand op dezellde diskette te kopidren,
moet u Y tikken en RETURN indrukken
madr wees er eerst zeker van dat uw
beslemmings-bestandsndam verschilt van
de bron-bestandsnaam.)
Daarna verschijnt de prompt
Insert source diak, preee RETURN

MET TWEE STAfiONS: De prompt

Insert source disL, insert destination ,lirk.
press RETURN (Schuif bron-diskette

in, schuif bestemnrings-diskelle in, dtuk
SEIUEJVI verschilnt. Schuil de diskette,
die uw oelenbestand bevat, in station I
en een andere geinitialiseerde data
diskette in station 2, en druk dan op
PEIURN. De boodschap Copying Dl:

PROGRAMI.BAS to D2;PROGRAMI.
BAS verschijnt terwiil uw systeem het
bestand kopieert van uw bron diskette
nddr uw bestemmings,diskette.

(Sehuil d.e bton-disketie in, dtuk o1t
8E?UBI$. Schuil de diskette, die uw oefenbestanden bevat, in uw station en dmk dan
op REfUP . De boodschap Copying
DI:PROGBAMI.BAEI to Dl:PROGRAMI.
BAS verschilnt, terwijl het systeem het
bestand van uw bron-diskette afleest.
Daarna verschilnt de prompt: Inaert

destination disk, preoe RETURN /Sciurf
Sectemrningrs-dis&e lte ia, druk op
RENTRN). Vervang dan uw bron-diskette
door een andere qeinitialiseerde data
diskette en druk op REIURN, Uw systeem
schrijlt de informatie dan op uw
bestemmings-diskette.
Bij het kopi6ren van zeer lange
bestanden (ol van meerdere bestanden

tegeliikertijd) van een diskette naar een
andere met e6n diskettestation, zult u
wellicht uw bron- en bestemmingsdiskettes verschillende malen moeten
verwisselen-
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Het gebruik vdn "wild cords"
voor het kopiaren von een
groep beslcrnden
Veronderstel dat u extra kopiedn wilt
mdKen vdn alle vrer oelenbestandpn
PROGRAMl.BAS, PROGRAM2,BAS,
PROGRAM3.BAS. en PROGRAMI.PIL.
U kunr wild "ards gebrurken om dlle vrar
iegelijk te kopidren een tljdbesparende
nogelrrkh-rd rl pqanslFllrno lol hel
kopieren van elL apdrt.
Om wild cards te gebruiken voor hel
kopidren van alle oelenbestanden, volgt
u dezellde procedure, die u gebruikt
voor hei kopi6ren van 6en bestand, maar
als de computer u prompt orn de bronen bestemmings-bestandsnamen in te
tikken, tikt u PROGRAM?.' wdarbij het
? in de pladts komt van de nummers van
dlle vier besldndsnamen en het ' in de
plools von de "pxl-nders" rn dlla vr-'

MET DE 145OXLD. AIs u inlormatie
kopieert met de ATARI I4SOXLD, toont
DOS aliijd de prompi
Are lhe source and destination the same

diskette (Y/N)?

(Zijn bron- en bestemmings-diskelte het
zelfde (lo/Nee)?).
In sommlge gevallen will u misschien
inlormdtie kopieren van e6n zijde van
een tweezijdige cassetie naar de dndere
zijde (of ze11s naar de zellde zijde) In
clit gevdl moei u Y tikken en RETURN
indrukken in dniwoord op deze prompi
(Bij het kopieren van een bestand op de
zellde zijde van eon drskelte ,ls hor orrgineel, moet u in hel oog houden dat uw
bestemmrngs bestandsnaam verschillend
moel zijn vdn uw bron bestandsnaam).
Als u echler exlra kopie6n maakt, dan
moet u een apdrie bestemmings-djskeiie
gebruiken in welk geval u een N moet
'nli<kFn a'l op RETURN mo-r drukk-n in
aniwoord op deze prompt. U moet clan
de diskeites verwisselen gedurende de
kopieerprocedure rlet zodis u doet bij hei
qebrLriken van 6dn disketiesidtion.
U kunt slechts vdn 66n ziide van een
tv/eezijdige disketie tegelijk inlormaiie
kopiSren. Nd het kopieren van rn[ormdtie
van een zijde, druki u op RETURN (of
teqelijke ijd op SHIFT en CLEAR) en
daarna iikt u niellwe instructies in voor
het kopi6ren van iniormatre van de
andere zrjde
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Met een ol twee dlsLetieslations ldal de
compuier u weien wanneer de kopieer
procedure voltooid is door de boodschap
te tonen
I lile(s) copied
Do you have more liles
to append or to copy (Y/N)?
(1 bestand(en) geftopieerd
Hebt u meerdere bestonden
bii te voegen ofle J<op-idien Ua/Nee)?)
Trk Y en druk op RETURN, en ga dan
verder om le leren hoe mear ddn een
besiand tege)ijk gekopieerd moet worden

besiandsnamen.
Als u op RETURN drukt, nadat u de
beslemmings besiandsnaam hebt ingeiikt,
vrddqt uw computer Copy all specified

Iiles (Y/N)? (411e gespeciliceerde
besfonden ftop.idren (la/Nee)?), l:,k Y en
druk op RETURN, daarna s(*ruift u de

bron en bestemmings-dlsketies in hei

diskettestdtion ol stations. Uw systeem
kopieert alle vier bestanden, de 66n na
de ander zonder onderbreking olschoon
u als u verschillende lange beslandene aan
het kopi6ren bent, terwijl u 66n diskeite
slalion geb'ulkl, de bron on beslemmlnqs.
diskeites verscheidene malen zult moeten
verwisselen.

Als u "nee' antwoordt op de prompt
Copy all speeified files (Y/N)?, toont
uw compuier iedere bestandsnaam in de
groep de een na de ander en vraagt oi
r dozo we rsl l- koplerer Op dez- m"nror
kunt u kiezen welk bestand van een groep
Ll wenst ie kopidren.
Als u het kopi6ren van uw bestanden
het beeindiqd, plaatst u uw DOS diskette
weer in sldlion 1. Dddrnd dntwoordt u "nee
op de vraag Do you have any more liles
to append or copy (Y/N)? ol u drukt
allen mdar op ESC om naar het DOS
menu terug te keren.
Tenslotte, nadat u exird kopiedn hebt
gemaakt van uw besldnden, is het goed
uw bestemmings-diskette te etiketteren,
met bij voorbeeld KOPIE BESTANDEN
(BACKUP FILES). (Zie de hdndleiding van
lrw diskettestaiion o1 compuler voor de
juiste wijze om diskeites ie etiketteren )

Wissen von bestqnden op de diskette

U kunt een bestand vdn een diskette
verwijderen door het uit te wissen of het
te schrappen met de Etase-functie van
het DOS menu. Natuurlijk opent hei
wissen van oude besianden ruimte op uw
data diskette om meer ioformatie op te
slaan. Nadat een bestand van een diskette
is gewist, verdwijnt zijn bestandsnaam van

de bestandsindex voor deze diskette.

Met 'wild cards' in uw bestandspecilicdtie kunt u zoveel bestanden als u maar
wilt in e6n handeling wissen. Wis om dit
te proberen, de twee overgebleven
bestanden met de BAS verlenger op uw
KOPIE BESTANDEN diskette. Vols
dezelfde handeling om 6en bestand te
wissen, maar wanneer uw compute! u
vraagt de bestandspecilicatie in te voeren,

lik DI:'.BAS (o[ D2f.BAS als Lr stahon
2 gebruikt).
Woorschuwing: Gebruik de Etase- Iunctie
met zorg - het is pertuanent. Als u eenmaal een bestond heelt gewist, is et geen

tetuqqang maqelijk.
Probeer als oeleninq het PROGRAMMA
I.BAS besiand van uw KOPIE BESTAND'
EN datadiskette uit te wissen. Als het nodig
is, steek deze diskette in uw diskettestation (station 2 als u met twee slations
werkO, tik dan E om Erase te kiezen van
het DOS menu.

\Manneer uw computer u vraagt de
bestandspecilicatie in te tlpen, tik Dl:
PROGRAMI.BAS als uw data diskette in
siation I is, ol D2:PROGRAM.BAS als
het in station 2 is, druk dan RETURN in.
Voor controle vraaqt de computer of u
het bepaalde bestand wiit uitwissen.
Wanneer u Y tikt en RETUPI{ indrukt,
verschi;nt de boodschap Enring Dl:

PROGRAMI.BAS (of D2:PROGRAMI.
BAS)...terwijl r.rw systeem begint met het
wissen van het bestand. Wanneer de
hdndeling be6indigd is, ve elt uw computer, ddt het bepaalde bestand is gewist.
Dan kunt u REIURN ol ESC indrukken
om naar het DOS menu teruq te keren.

Wanneer u RETURN indrukt, na een
bestandspecificatie die een wild card
bevat, vraaqt uw computer: Erase al[
specified filee lY/N\? (Wis a e aongegreven ietfdnden (Jo/Nee)?)- En zells als
u bevestigend op deze vraag antwoordt
omdat het wissen vdn een groep
bestanden een beslissende stap is
vraagt de computer, Are you sure (Y/N)?
(Bent u et zek* von (ld,/Nee)?). Om alle
gegeven bestdnden te wissen, tikt u Y en
druLt REIURN in. Uw systeem toont de
naam van elk bestand op uw scherm met
hei uitvoeren van uw instructies. Ddn
vemchijnt deze boodschap Job

completed. 2 filee Erased (Het werk is
al. 2 bestdnden uitqeeist).
Wanneer u verscheidene, maar niet alle

bestanden in een groep die u bepaald
heelt met wild cards, wilt wissen, antwoordt u 'nee" op de vraag Erase all
apecilied Iiler (Y/N)? Dan toont uw computer ddn voor e6n elke besldndsnoam in
de qroep, zodat u kunt kiezen wat u wilt
wissen. Deze handeling vergt minder
tijd dan door het gehele Erase cycius
van verschillende individuele bestanden
te gdan.
Wanneer u de Eras6-iunctie bedindigd
heeft, druk ESC in om naar het DOS
menu terug te keren.
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Beschermen vd n beslonden

Het herbenoemen von beslonden
I

Om verschillende redenen zou u diskette
beslanden willen'afsluitenl Datadiskettes
kunnen verscheidene bestanden bevatten
en het is normaal dat men vergeet wat
er in een bepaald bestand staat. Wanneer
u uw grote lente schoonmaak houdt uitwissen van oude bestanden van uw
diskettes bestaat er altijd een kans dat
u een waardevol bestand per ongeluk
uitwist. Als u uw computer met collega's

ol ldmilieleden deelt, wordt de kans op
onqeluk vermeerderd.
U kunt de Protect (beschermings)
Iunctie van het DOS menu gebruiken om
uw bestanden te beschermen. Bij hei
plaalsen van een slot op de door u
gekozen bestanden, voorkomt de ProtectIunctie, dat ze worden gewist, herbenoemd, ol wel veranderd, totdat u hun
beschermde status hebt veranderd door
Unprotect ('openen") Iunctie te
gebruiken. (Het beschermen van besianden op een diskette beschermt de
diskette niet om gewist of opnieuw
geinitidliseerd te worden.)
Probeer deze luncties uit met het
bestand, dat op uw KOPIE BESTAND
diskette is overgebleven, PROGRAMI.
PIL. Met het DOS menu op het scherm,
tik P om Plotsct te kiezen. Voer dan de
bestandspecilicatie in voor PROGRAMI.
PIL, en bevestiq uw instructies door 'ia"
(Y) als antwoord op de volgende vraag
te geven. Als uw systeem in werking
treed om de bestdndspecilicatie te bes'
chermen verschiinl de boodschap
Protecting PBOGRAMI.PIL op uw
scherm. Als de handeling is bedindigd,
verlelt de computer u, dat het gespeciliceerde bestand is beschermd.
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Controleer nu de besiandsindex van uw
KOPIE BESTAND diskette. De naam van
elk beschermd bestand in een bestandsindex wordt gekenmerkt met een
ste etie ('). Bijvoorbeeld, als u nu
probeerl om PROGRAMI.PIL van uw
diskette te wissen, verschiint de melding
ERROR 167 -File Rolected /Fouf 167Beetond beechetmd,l op uw scherm.
Beqin, om uw PROGRAMI.PIL bestand
vrii te maken, om Unprotect van het DOS
menu te kiezen, ladd de bestandspecili
catie PROGRAMI.PIL in, en bevestig uw
opdracht door 'ja' (Y) te antwoorden op
de volgende vraag. Controleer de
bestandsindex en kijk na of hei ster.etje
(') verwijderd is.
U kunt wild cards gebruiken in uw
bestandspecrlicahe, om tegelijk ver.
scheidene bestanden (op dezellde datadiskette) te beschermen ol te "openen'.

Verandering van naam van een bestand is
gemakkelilk, maar u moet niet vergeten
om uw speciale besiandsnaam te kiezen.
Als de nreuwe bestandsnaam reeds in
qebruik is op de diskette, dan verschijnt
het bericht ERROR l?4 -Duplicate

Iilenarne /Iout 74-dubbele

bestoadsnoom) op uw scherm.
Stel dat het PROGRAM1.PIL op uw

STEUN BESTAND diskette een programma
is, dat de rente berekent die betaald

wordt over een lening en u wilt hel een
meer omschrijvende bestandsnaam geven
zoiets als RENTE.PIL- U kiest nu Rename
(herbenoeming) van het DOS bestandsmenu, antwoord dan zoals nodig op de
volgende vragen, de oude bestandsnaam
(PROGRAMI.PIL) als deel van de oude
bestandspecificatie, en de nieuwe bestandsnadm (RENTE.PIL) als deel van de
nieuwe bestandspecilicatie. DOS zegt u
wanneer het bestand hernoemd is: u kunt
dit nagaan door uw beslandsindex voor
uw KOPIE BESTAND diskette te

controleren.
Olschoon u wild cards voor een groep
bestanden op dezellde diskette gebruiken
kunt, moel u zich eNan ove uiqen dat
u geen nieuwe dubbe)e bestandsnamen
in uw nieuwe bestandspecificdtie maakt.
Biivoorbeeld, kunt u'.XYZ in uw nieuwe
bestandspecilicatie gebruiken, wanneer
hernoemde bestanden PROGHAMI.BAS
en PROGRAM3.BAS zijn genoemd-de
nieuwe bestandsnamen kunnen beter XYZ
hebben, dan BAS als een verlenger. Maar
u kunt geen BASICPRO.' gebruiken rn uw
nieuwe bestandspecilicatie, omdat de
nieuwe beslandsnamen identiek zullen
zijn - DOS zal een {outmelding
Duplicate filenane (dubbele bestandenoora, ldten zien.

Verondering von DOS 2 bestonden in DOS 3

De Access DOS 2lunctie staat u toe om
de reeds eerder in de ATARI Disk
Operating System DOS 2 opgenomen
bestanden te veranderen in het DOS 3
Iormaat. Deze lunctie kopieert de DOS 2
bestanden naar een DOS 3 geformatteerde diskette.
Het bestand, dat DOS 3 gebruikt om
uw DOS 2 bestanden te veranderen, rs

alleen in uw computer geladen wanneer
u de Accees DOS 2lunctie van het menu
kiest. Dus uw DOS 3 programma diskette
moet in diskettestation I zijn als u deze
functie kiest.
Veronderstel dat u een datadiskette
in DOS 2 formaat heeft met bestanden,
gemaakr mel de AtariWriter rekstverwerker. U wilt een bestand VERKOOP.MEI
overbrengen naareen DOS 3 datadiskette.
(Als u uw eigen bestanden in DOS 2
formaat heeft, zult u deze methode willen
proberen met 66n van deze bestanden.)
Heeft een datadiskette klaar, die u heelt
geinitialiseerd met DOS 3, om het te veranderen bestand op te slaan. En onthoudt-

u bestanden veranderd ol wanneer u
besianden kopieert of diskettes dupliceeri,
is het goed om een wdte-prctect tdb
(beschermings-sticker) aan uw bron
diskette te bevestigen. (Zie Gebruik van
beschermings-slickers.J Met uw DOS 3
programma diskette in station l, kiest u
Access DOS 2 (Toegang DOS 2) ,tart
het DOS 3 menu. Wanneer het Access
DOS 2 Utility scherm verschi;nt, volg dan
als

deze stappen:

VRAIG

ANTWOOBD

Sourcs driwe
number?

I
- druk dan REIURN

(Bronatation

numm*?)
DOS 2

VEPKOOP.}IEI
filenarne?
- druk dan PCfUQN
(DOS 2
heatondanc.oa?)

Degtination
drive numSer?
(Beste,l'ningstdtion

I als u 66n station
gebruikt
2 als u twee statlons
gebruikt -druk dan

numaner?)

RETURN

DOS 3
filename?
(DOS 3

VEPKOOP.MEI
druk dan PEfURll

b*tondenoom?)
Wat er nu gebeurt hangt aI of u werkt
met d6n of twee diskettestations (als u

een ATARI 14SOXLD heefl, zie MEi"
DE l450XLD, hieronder).

Wanneer het veranderingsproces klaar is,
verschijnt dit bericht

tE:l
lE==l
lE-,
E-t
MET EfN STATION. De Insert source
disk, preas RETUBN (Schuif de brondiskelte in, dan dntft RE?URI$ verschijnl.
Plddts de diskette, die uw DOS 2 besianden bevat in uw staiion, druk dan op
RETURN. Hel berlcht Converting Dl:

VERKOOP.MEI to DI:VERKOOP.MEI
(Verandering...) verschijnt, ierwijl uw

MET DE TWEE STAI'IONS. Het berichi
Ineert source disk. Insert destination
diek. Prese Return (Schuif de bxondisketle in- Schuif de bestemminge-

--

dr'sr<elte

jn. Dru.k RE?I/8IV/ verschijnt.

Pldats de diskette mei uw DOS 2 besianden in station I en initialiseer met DOS 3

I file(s) conveded to DOS 3
Do you hawe more Iiler
MET DE I4SO)<LD. Als u bestanderr
verandert met de ATARI l45OXLD, toont
DOS u een extrd vraag als u uw keuze
bepoal' over bron en bestemmrngs
slallonnummer zodls I en 2 ol 2 en l
Are the source and destination the same
disLette (Y/N)? (Zijn de bron en

ddta disketie in station 2, druk dan
RETURN in. Hei bericht Conve*ing

bestemmiag dezeEde diskette (to,tNee) ?)

sysleem het bestand leest van uw brondiskette. Dan verschijnt Insed destination disk, Press BETURN (Sciuif.beslem-

Dl:VERKOOP.MEI to D2:VERKOOP.
MEI verschilnt terwijl uw systeem het

mings-dis*efte ia, dan druk RET\IRN).
Vervang uw bron drsketl- door een goln

besiand verandert en kopieert van uw
DOS 2 bron'diskette naar uw DOS 3

itialiseerde DOS 3 datadiskette, druk dan
RETURN in. Uw sysleem schrijlt nu de
veranderde beslanden op uw

bestemmrngs-diskette.

Alhoewel onwaarschijnlijk, ls het mogelijk,
dai u DOS 2 bestanden van elke zijde
van een tweezijdige diskette, in DOS 3
bestanden aan de achierkant will verdn'
deren in dat geval moet u Y tikken en
REIUQN lndrukken als antwoord op deze
vrdag. Gewoonlijk, zult u een aparle bes
temmings-diskette gebruiken in welk
geval u N zou moeten tikken en REIUPN
indrukken als dniwoord- U moet dan
diskettes verwisselen gedurende het
veranderingsproces, net alsof u 66n

bestemmings diskette.
Als u qrote bestanden moet verdnderen
(ol verscheidene tegelijk) met 6en
diskettestation, zuli u uw bron en
bestemmings diskettes enige ke.en
moeten wisselen

to conwert (Y/N)?
(1 bestand(en) verandert in DOS 3
Heelt u nog meer beslanden, die
veranderd moeten worden (la/Nee)?)

Door'ja'te antwoorden, kunt u doorgaan
en meer bestanden veranderen vdn DOS
2 in DOS 3. AIs u klaar bent met bestdn
den te veranderen, verwissel dan uw DOS
3 programma diskeite in station I,
antwoord'nee" en druk RETURN in om
terug te gaan naar het DOS menu.
U kunt wild cards gebruiken om ver-

schillende bestanden in 66n keer ie
veranderen. Om alle bestanden op een
DOS 2 diskette te veranderen, tik '.'
voor uw DOS 2 bestandsnaam.

diskettestdtion gebruiLt.
U kunt bestanden alleen op 66n zijde
tegelijk veranderen van een tweezijdige
diskette. Na het veranderen van bestanden
op eeo zijde, aniwoordt u jd op de vraag
Do you hawe more liles to conv€rt (Y/
Nl? (Heeft u nog meer .6esfonden, die
vetdnderi moeten worden (lo/Nee)?),
Tik dan nieuwe instructies om bestanden
te veranderen van de andere zijde-

I
!

t
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Foden wijzigen

I

Het gebruik van een computer brengt
iouten met zich mee. Maar uw fouten
zullen uw bestanden zelden nadelige
gevolgen toe brengen. DOS herkent uw
iouten en dccentuee ze in het midden
van uw scherm. Elke lout heelt een nddm,
zodat in de meeste g-vollpn hel barir
van het probleem aangewezen wordt.
Eniqe algemene {outen en hun oplos
sinqen volgen hrer.

BOOT ERROR In het computer jargon,
word h-r laden vdn epn programma in
een computer, wanneer u deze de eerste
keer inschakelt, 'booting up' genoemd,
omdat de computer naar het schijnt zich
zell op start. Deze loutmelding verschijnt
als u een programmd probeerl le ldden
van een diskette, die niet zijn eigen DOS
(ol FMS.SYS) bestanden bevat (zie
Waarom FMS.SYS beslonden op daladiskettes?). Schakel uw compuier uit.
Wees er zeker van dat de diskette, die
rr aan her larlen bent een FMS SYS
bestand bevat. Schakel nu uw computer
weer aan.

Error 13O-Device Not Found Zonder

Insert DOS disk in ddve I and prese

eerst het FMS.SYS te laden, heelt u
misschien geprobeerd een programma
van een dicketre die qe^n fMS.SYs.
bevatte te laden. Doe uw DOS proqramma
diskette, ol een data diskette die een
FMS.SYS. bevat, in uw diskeitesiahon.
Schakel uw computer nu weer in.

RETURN Zonder uw DOS 3 proqramma
diskette in station I van uw systeem te
hebben, heelt u geprobeerd Copy/
Append, Duplicate, Init disk, Access
DOS 2, X-user-defined, ol Help te
gebruiken. De bestanden, die DOS voor
dezc Lncties g.bruikl. worden alleen in
de computer geladen wdnneer u erom
vraagt. Volg de insiructies van de {out'
melding.

Error 165-Filename Error U heelt een
verkeerd teken als deel van een bestan
dsnadm iogelikt, ()1 te veel letiers gebruikt
in een besiandsnaam o{ zijn verlenqer
(zie Beslandsnamen). Wis het verkeerde
teken urt ol verkort de bestandsnaam.

Error 144-Device Done Eror U heeli
data qeprobeerd te schriiven op een
diskette, die beschermd wds tegen
schriiven. Verwijder de beschermings
strcker Als deze loulmeldrng versch4nl

wanneer er geen beschermings sticLer
op de diskette zit, heelt u misschien een
slechle diskette.

Insert DOS disk in drive I. Press
RETURN U heelt CopylAppend, Dupli.
cate, Init disk, Access DOS 2, X-userdefined, ol Help gebruikt, en daarna
geprobeerd om terug le keren naar het
DOS menu zonder uw DOS 3 programma
diskette in stdtion I te verwisselen.
Wacht totddt het BUSY licht uitgaat, voer
nu uw DOS diskette in, doe de vergrendelinq dicht, en druk RETURN in.

Error 17O-File Not Found Het bestand,
wdartoe Ll loegang probeerdF le kn,gpn,
is niet op de disketie aanwezig. Wees er
zeker van, dai u de goede diskette in het
disketiestaiion heell ilIgevcrerd, err kijk
de spellinq na van de bestandsnaam.

ld our(nrr[() Ls.]edrdar r.,-tr eLnde,. d--?e h.n.lLeLdirq ..n a..u,are p..du.rdns.,hrlvLnq l. verrck.r.rL (r.(ldr q! o,,t,r"-'
t()zrr rLrr oue,rimpuler pr.{liammalu!r e. appdraluur le vertrel€r€n €n h,rd.'- nrd re r,.u.lerL kdrAl,L,i hc x,r !drtrndorc,L
AL

tltp'od!( lo v.r dn.l..un,.n1o1er.q

deel dad.van $ n,el r.egesl.an

z.n.l.r

rlc uLld,uk[.'-L]rke s.t,.1krLrrk.1o.i,r.'nutrn,r
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Het DOS woordenboek

Antwootd Uw antwoord op een DOS

Bron- (Toestel oI bestandsnaarn) Het

vraag.

randapparaat of bestand, waarvan u data

Formatt6t6n Het proces om een diskette
te verdelen in sporen en sectoren.

afleest-

C Randapparaat code voor een cassette

Functie EIke selectie op hei DOS menu,
die gebruikt wordt om uw bestdnden te

programmarecorder.

verwerken.

schrijft.

CTRL-CLEAR Wanneer deze toetsen
tegelijk ingedrukt v/orden, zullen ze

Bestand Het duidelijk groeperen van
inlormatie (ol documenten) ontworpen
met uw computer en opgeslagen op
floppy disks (flexibele schijven) ol

een DOS functie van de eerste vraag
opnieuw doen beginnen.

Help (Hulp) Druk deze toets in om hulp
te lcijsen met DOS 3 (druk de Jl\

Bescherming8.Btickor Een kleine sticker,
over de inkeping op de rand van een
disketie gevouwen, die voorkomt dat het
disketiestation inlormdtie op de diskette

casseties.

Cureor De knipperende rechthoek op uw
scherm die u laat zien r /aar de informatie, die u tikt zal verschilnen.

Bestandsnaam De naam van een bestand,
die marimadl uit acht tekens (leiters ol
nummers) bestaat, bjj keuze gevolqd
door een punt een verlenger van
maximaal drie tekens.

D De apparaat code voor een diskettestation; D: or Dl: betekent siation l, D2:
station 2, enzovoo -

diskette initialiseert, formatteert, u deze
zo, dat het bestanden kan opslaan. De
initialiseer lunctie van DOS 3 staat u ook
toe om het FMS.SYS bestand op uw
ddta diskette te schrijven.

Blok Een eenheid van data opslag ruimte

P: Raandapparaat code voor een printer.

Verlenger Een drie-letter achtervoegsel

televisiescherm.

ESC (Escape = ontsnappen) Druk de
ESC toets in om het DOS menu op het
scherm terug te kdjqen.

FMS.SYS bestand Het DOS bestand,
DOS (ol elk ander programma) in uw
computer wanneer deze voor het eerst
ingeschakeld wordt.

SHIFT.DELETE BACK SPACE
Teqelijk ingedruki, zullen deze toetsen
uw aniwoord op een prompl wlssen.

op bepaalde vragen door op REfUf
te druklcen.

op een diskette.

Booting Up De Iadingshandeling van

deze toetsen een DOS functie vanaf de
eersie vraag opnieuw beginnen.

DOS geselecteerd wanneer u antwoord

DELETE BACK SPACE Wist de letter
aan de linkerkant vdn de cursor.

Prornpt Een vraag, instructie 01 verzoek
voor informatie, dat op uw scherm verschijnt terwijl u DOS gebruikt.

dat uw compuier en diskettestation in
stdai stelt uw bestanden op ie slaan en
terug te winnen.

I

SHIFI-CLEARTeqelijk ingedruki, zullen

Spoor E6n van de vele concentrische

E: Randapparaat code voor het
Bestemmings- (toestel oI beetendsnaam)
Het randapparaat of bestandsnaam waar
u daia naar ioe schdjft.

Sector Een ruimte eenheid binnen een
spoor op een diskette.

Home Computer heelt).

InitialiBeten Wanneer u een nieuwe ddtd

!

manielen wanneer u met DOS 3 aan het
werk bent soms om een verzuimd ant,
woord te kiezen, soms om een eincie van
een antwoord op een prompt te kennen
ie geven, en soms om het verwerken
van uw bestanden te beginnen.

Opdracht Een instructie, die aan uw
computer gegeven wordt, met het gebruik
van een programmeerlaal.

Delault Een voorgekozen antwoord door
Bestandspecilicatio De gehele aanduiding vdn een bestand (ol, wanneer wild
cards zijn gebruikt, van een bestandsgroep) en het randapparaat, dat u wilt
gebruiken; met andere woorden, een
randapparaat code gevolgd door een
dubbeJe punl en een beslandsnaam.

toets in als u een ATARI 400 ol 800

RETURN Wordt gebruikt op allerlet

cirkels op een diskette; sporen zijn
onderverdeeld in sectoren.
van een bestandsnaam- Een verlenger
moet van een bestandsnaam gescheiden
zijn door een punt.

Wild card Een speciaal ieken 'of

?

Randapparaat De randapparatuur in uw
computer systeem, zoals het televisie
scherm, diskettestation,printer, enzovoort.

dat gebruiki kan worden om in de plddts
van andere tekens te sladn in een

Randapparaat code Een letter, gevolgd
door een dubbele punt, die u toegang
verschaft tot het dppdraat of het kan
aanzetten -Het moet ook een nummer
bevatten, wanneer het gebruikt wordt
voor een bepaalde diskettestation, anders
ddn siation I (bijvoorbeeld, D2).

Y/N (JalNee) Het duidt ja of nee

bestandsnaam.
aan

wanneer DOS u een keuze geeft.

I
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