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Met de ATARI. 800XL'' dringt u de
sponnende wereld von de informotierevolutie binnen. De com
puler heelt een krochiige 64K RAM
geherrgen. dot u in sloot stelt een
klein bedrijll te beheren of u kunl
gebruik moken von de rrreer don
1000 progrommo s. dle doorbij ver
kdjgboor zijn. Door eenvoudig de
B00XL op uw televisietoestel oan fe

sluiten. kunt u op het scherm teksten
schrilven en opmoken, groliekcn en

tekeningen creeren en Progrom
mo's schrijven met behulP von
cle inerebouwde comPulertool
ATARI BASIC
Uw computer geelt u toegong tot
een grote reeks ATARI produkten
Als u over de juiste occessoires en
progrommo's beschikt, kunt u o o

muzrek componeren, computerspelletjes spclcn, mef ondere ATARI
huiscompuler bezilters contocl

onderhouden ol uw odminlslrotie bijhouden. De computer biedl u
werkelilk ongekende mogelijkheden
Het boekle met oonsluitrnstructies
legt u ult hoe u de ATARI 800XL oon
uw televisietoestel moet donsluiten.

Errr*

vAN IIEr sYSTEEM

De ATARI 800XL test zichzell outomotisch bii hel inschokelen. De
oonkondiging MEMORY TEST verschijnt op hel scherm ols er een
probleem is.
Voordcrt u de computer voor de
eerste keer in gebruik neemt. moet
u het systeem ook testen door middel von een reeks visuele en
geluidstests.
U kunt dit doen met behulp vqn
het SELF TEST-menu.

SELF TEST
Om de tests te beginnen, moet u de
OPTION-toets ingedrukt houden
terwijl u de computer inschokelt, ot
het woord B YE intypen wonneer
READY op het scherm verschijnt.
Het SELF TEST-menu wordt don
geloond. Druk op de toets SELECT
om uw keuze le moken en druk op
STA8T om te beginnen.
Indien u ALL TESTS kiesl. neemt
de compuler outomotisch de
MEMORY , de AUDIOVISUAL-. en
KEYBOA.RD-lests door.

Druk op de HELPloets om het
testen te onderbreken en noor het

menu terug te keren; druk op het
om noqr ATARI BASIC
terug te keren
RESET-loets

MEMORY TEST
(GEr{EUGENTEST)

AUDIO-VISUAL TEST
(AUDIOVTSUELE TEST)

Uw computer heelt twee soorten
geheugen: ROM is het permonente
geheugen en RAM is het geheugen
dot beschikbqqr is voor de progrommo's die u in de computer
Iqqdt ot zelt intypt.
Er verschijnen lwee kleurslrepen
op het scherm wonneer ROM getesl
wordt. Gedurende de RAM-tesl komen er 48 vierkonten op het
scherm. De strepen en vierkonlen
moeten groen ol blouw worden.
Mochten ze rood ol poqrs worden,
neem dqn contoct op mel de
ATARI-deoler.

De ATARI 800XL heelt vier pro
grommeerbore geluidskonolen en
de mogelijkheid om kleuren en
tekeningen weer te geven. Een
notenbolk en een G-sleutel verschijnen bii deze test op het scherm
boven het nummer von hel konool
dot getesl wordt. Er worden 6 nolen
gespeeld en getoond voor elk von
de vier kqnolen.
Als een konoolnummer verschijnt
zonder dot men geluid hoort, is er
iets mis met dot konoql. De kleuren
die verschijnen. moeten in iedere
test gelijk blijven.

OFTWARE

KEYBOARD TEST
(IOETSENBORD TEST)
Het toetsenbord wordt tijdens deze
tesl op het beeldscherm olgebeeld.
Indien u een toels indrukl goot de

overeenkomstige loets op het
scherm knipperen in omgekeerde
video (blouw op wit). Als de toets
niet knippert, lunctioneert hij niet.
De SHIrT- en CONTROL{oetsen
knipperen olleen ols ze tegelijk mel
een qndere toets worden oongeslogen.

De softwqre moqkt de computer
geschilt voor een bepoolde took.
Voor lolrijke loepossingen besloqn
er konlen-klore ATARI progrommo's.
Veel progrqmmo's worden in
modulen geleverd. Stop deze modulen stevig in de gleul met het elikel noqr voren.
Als u nel een onder progrqmmo
heell gebruikt, schokel de
computer 5 seconden uit voordqt
u hel nieuwe progrommo
doomeemt.

f/rr

rorr.rNBoRD

Vele toetsen op het toetsenbord von

de computer functioneren op de
zellde \4ri)ze ols bij een schrijfmqchine. Andere toetsen hebben
speciole lunclies en kunnen gebruikt worden om de cuBor over het
scherm te bewegen, om teksl bij te
voegen en uit te wissen en om hel
beeld op het scherm te wiizigen. Het
COMMAND (OPDRACHTEN).
gedeette toonl u vele monieren
woorop u de lunctie-loetsen op hel
toetsenbord kunt gebruiken.

PDRACI{TEN
De luncties von de toetsen vqrieren in verschillende progrqmmq's. Zie uw progrqmmohondleiding voor ddtoils.
Opmerking: De cursor is het witte
vierkontje, dot u op het scherm ziet.
Het geeft uw positie in een progrommo of tekst oon.

De RESET-toets stopt de computer
en brengt de beginlose von het
progrqmmo weer op het scherm.
(Vook wordt geqdviseerd om de
BREAK-toets te gebruiken om een
Iopend progrommo te stoppen).

L ]*-,""
Met de OPTION-toets kunt u kiezen
uit de vorioties binnen een pro
grqmmo.

L_]",o*,
De START-toets brengt gewoonlijk
een progrommo of een spel op
gong

Nnot*ooxt

L==-'l"'*'
De SELECTloets dient om binnen

een progrommo een keuze te moken uit mogelijke loepossingen.

De HELP-toets biedt hulp

mige progrommo's.
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bij

som-

:l:l

I

|t\,["o*r"o.l I lf'$E[]l
tlsPAcE/t

l-Hll-l
De BREAK-toets onderbreekt het

progrqmmo dot de compuler op
dcrt ogenblik uitvoert.

Het gebruik von de ESC (ESCAPE)-toets hqngt von het Progrommo cd. In sommige Progrcrmmo's kon men mel deze toels
von hel ene menu noor hel ondere
springen.

@r

de regel gevuld

@ru
@E
@E

I stopt het TVschermbeeld. Druk de toets nogmqqls in om verder le goon.
CONTROL

horen.

mige progrommo's een spotie in.
Op de ingevoegde spolies kunnen
lelters oI cijfers getikt worden.

de

cursor 66n ploqts nqqr links en wist
hel oorspronkelijke teken. Als men
de loels ingedrukt houdt, worden
sleeds meer tekens gewist.

SHIFT DELETE BACK SPACE wisl de

@m

E

progrqmmo ot tekstregel.

is.

CONTROL 2 loot een zoemloon

CONTROL INSERT voegrt in som-

DELETE BACK SPACE velschui,I

CONTROL DELETE BACK SPACE \,l/ist
het leken woorop de cursor slqot en
verschuill de resterende tekens tot

:ffi1
sHrFr Jl lt""l^:Lll
l(
lHl
LHl

CONTROL 3 geell oon dol er voor
dit bestdnd geen invoer meer mog
plootsvinden vio het toetsenbord
(EOF-teken).

E

de
compuler in de kleineletter-modus

SHIFT geeft hooldlelters ols

stoot.

CONTROL beweegl de cursor zon-

der hel progrommo of de leksl le
veronderen.
CA?S zet de computer in de
hoof dletter-modus in

de kleineletter-

modus. Mookt de computer vrij
uit de CONTROL LOCK positie.

@l r

brengt de cursor terug
noor de linken kontliin en mookt de
computer duidelijk dot u met hel
lypen ol opmoken vqn een progrqmmqregel klqqr bent.
RETURN

CONTROL CAPS zet de compuler in

de CONTROL LOCK-modus zodqt
CONTROL in leile wordt neergedrukt gehouden door de computer.

HE

HE

progrqmmo ol lekstregel lussen le
voegen.

de hooldtetter-modus voor gebruik
von letters. Voor de speciqte lekens
op de nummerloelsen moet u ioch
nog op SHIFT drukken.

SHIFI INSERT mookt ruimle om een

H

SHIFr CAPS houdt de compuler in

(REVERSE VIDEO) schokelt omge-

keerde video modus in en uil.
In sommige progrommq's heet dit
de ATARI ,\ -toets.
AUTO REPEAT: Wonneer u een toets

ingedrukl houdt. herhoqlt het leken
zich totdol u de toets losloot.
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Goorrra*,

syMBoLEN

grolische lekens opgenomen op het toetsenbord von de
computer. Met deze tekens kunt u
grqfieken en tobellen opstellen en
lekeningen moken.
Druk op CONTROL en op de juiste
toets voor het teken (geillustreerd
op het toetsenbord hieronder) om
een teken te tonen
ET zr)n 29

/*rr*rorro*AlE

TEKEN'

In het toetsenbord is een reeks in
lernqtionole tekens opgenomen.
Om toegong te krijgen tot deze
toetsen in BASIC. dient u de vol
gende POKE-opdrocht te geven:
P O KE 756, 204 (druk op RETURN).
Druk doorno op CONTROL
iegelijk met de oon de rechtezijde
getoonde toetsen om de Lnternotionole tekens op het beeldscherm te tonen

Om noqr de grolische tekens
terug te keren, tik P O K E 756.224.

4r*, r*,.
Nu kunt u goon experimenteren
met de ingebouwde ATARI BASIC.
U kunt ATARI BASIC gebruiken om
zell computer-progrommo's te
schrijven.

Typ de volgende progrommo's
U zuit verboosd stoon over de
mogelijkheden die de computer u
biedt.
Progrommo I toont de grqlische
mogelijkheden von de compuler,
progrommo 2 Ioot zien hoe u
geluid kunt gebruiken en progrommo 3 is een computerspellelje.
Tik N E w en druk de RETURN
toels in om hel geheugen le wssen
voordot u een nieuw progrommo
intlpt.

in

PROGRAMMA: I
Heett u zich vergist? Druk don de
DELETE BACtr SPACEloets in totdot

u de lout heelt gewist. Voer doorno
de correctie uit en go verder. U kunl

ook noor een lout leruggcron door
de CONTROL-toets ingedrukt te
houden en tegelijkertijd een von de
piiltoetsen ( cursorbesturing) oon te
slqon,
Druk de RXTURNloets in nqdql u
een regel heelt getypt (ook no de
correctie von een regel). Door de
RETURN-toets in te drukken wordt
de inlormolie in het geheugen
gezet.
Indien er Iouten zillen in een
progrommoregel krijgt u een loul
melding die het regelnummer
opgeelt nodot u R U N heeft getikt.
Tik L I S T oI L I S T plus het regelnummer (b.v. LIST I0) om respeclievelijk het progrommo o( de
betrellende progrqmmoregel op le
roepen en de loul te corrigeren.
Typ deze BASIC progrqmmo's
precies zoqls ze hier geschreven
stoon. lndien een regel te long is
voor hel scherm. don zel de computer de regel outomotisch op de
volgende voort.
Druk de RETURN-loets pos in ols u
de hele progrommoregel heett
getypt.
Druk op de BREAX-toets om een
progrommo te sloppen.

PROGRAMMA:2

IO GRAPHICS 7+ I6:SETCOLOR
lTyp het volgende precies zools
4.0.0: SETCOLOR 1.0.4
het er stool, en slo no elke regel
20 coloR 2
RETT,RN oon,]
30 PLOT 2.2:DRAWTO
IO GRAPHICS I I
30,34:DRAWTO 78,40: DRAWTO
20 LL= l9l
100,57:DRAWTO
30 RL:79
I 10,50:DRAWTO 140.76
40 FOR ZEBRA=O TO 48
50 REM GTIA HIWaV* FAST LANE r 40 FOR LIGSOU: I TO 255
50 SOUND O,LIGSOU,8,IO
60 COLOR ZEBRA
60 tF LIGSOU:8 THEN SETCOLOR
70 PLOT RL,LL

80 DRAWTO

O.O

90 RL:RL-l
IOO NEXT ZEBRA

I0 GOTO I t0
I20 END
I

Tik R U N, en druk RETURN in en de
resl goot vonzell!

L0.14
70 NEXT LIGSOU
80 SETCOLOR 1,0,0
90 FOR DE= I TO 200:NEXT DE

r00

Tik

GoTo r0
R

U N, en

druk

RETITRN in.

PROGRAMMA: 3
om de pijl I in dit progrorn-o
te krijgen, moel u de ESCAPE-toets
66n keer indrukken, don COMROL
ingedrukt houden en op CLEAR
drukken. Dqqmo de oqnhqlingstekens sluiten.
IO PRINT "\":DIM
NAMES( 20 ):POSITION 2.7

20 PRINT 'TYP UW NAAM IN EN
DRUK OP DE RETURN-TOETS"
30 POSITION 4.12: PRINT
..NAAM,,;;INPUT
NAMES

40 GRAPHICS 2+16
50 POSTTTON ( r9-LEN

(NAMES) )2.4:REM CENTREERT
DE NAAM
60 PRINT*6;NAMES
70 POSITION L7: PRINT*6;"IS EEN
FLITSENDE VOGEL":
80 FOR FLIP=O TO 20
90 FOR FLASH=O TO 14
100 SETCOLOR 0.0.FtASH:SOUND
o,Fr.AsH. r0.

r0

I IO NEXT FI.A5H
120 FOR DETAY:

I TO

20: NEXT

DEI..AY

I30 NEXT FLIP
I40 SETCOLOR 0,0,14:SOUND 0,0,0.0
150 FOR DEI-AY: I TO I000:NEXT
DEt.AY

I60 SETCOLOR 0.0.0:SETCOLOR
2,O.O

170 FOR DETAY=

I TO

800:NEXT

DEI.AY
I8O RUN
I9O END

Tik

RU

N en druk de RETURN-toets.

Progrommo's uit "lnside ATARI
BASIC, A Fost, Fun ond Friendly Approoch", door Williqm Corris.
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ET OPBOIIWEN VAN EEN SYSTEEM
joystick voor computerspelletjes ot
Het soort soltwqre dqt u gebruikt en
de toepqssingen die u verlqngt be
een printer om gegevens qi te
pqlen wot voor extro opporotuur u
drukken
nodog heeft. Misschien wenst u een

L,rroor**

foa*rrror*c

De publikqties die hier genoemd
worden zijn slechts enkele von de
hulpmiddelen die u ten dienste
stoon en u kunnen wijzen op
nieuwe, interessonte toepossingen
vdn de huiscomputer.

VRAAG; Ik heb de computer vol-

BOEKEN

delingen stopsgewus. Overtuig u
ervon dol qlle droden en kobels
goed oongesloten zijn en dqt het
systeem von stroom voorzien wordt.
Het rode POWER-lompie rechtsonder op het toetsenbord moel bronden. Probeer de ry beter oI te
stemmen. A]s u nog steeds de juiste
tekst niet kijgt, ol ols de woorden
MEMORY TEST op het scherm verschirnen, don moet de computer
nogekeken worden. Roodpleeg in
dot gevol uw ATARI-deqler

CASSETTES EN DISKETTES

Indien u gegevens wilt beworen ol
softwore op cossettes ol diskettes wilt

gebruiken, moet u een progrommqrecorder ol een disk drive
oonschqlfen. Zonder een recorder
ol disk drive gqot qlles wot u tikt
verloren zodrq u de computer
uitschokelt

progrqmmqrecorder biedt een niet te dure
mogelijkheid om informotie op te
sloon. De gegevens worden op een
gewone compoct cossette opgenomen Om nog sneller en efficienter te werken. kunt u een ATARI
1050'" disk drive oonschollen.
De ATARI 1010"

1027'" Printer drukl gewone lelters
op normool schijlmqchinepopier.
De tekens worden volledig
gevormd, zoqls het lettertype von
een elektnsche sch jlmochine.

ATARI BASIC HANDLEIDING. Atori.
Inc,, I983.
TECHNICAL REFERENCE NOTES.

Alori Home Computer Syslem. Atori,
lnc,, 1983.

PRINTERS
De goedkope en hondzome ATARI

Albrecht, Bob; Finkel, LeRoy; en
BIown, JeIoId R, ATARI BASIC@
New Yorkr John Wiley & Sons, 1979.

Tekeningen. lobellen en
grolieken worden het besl gereproduceerd door de ATARI 1020"
I(euren Printer. U kunl met de vier

kleurpennen vqn de ATARI 1020'"
levendige grolische verstellingen in
kleuren tekenen ol "plotten".
Bovendien kunnen teksten in verschillende ofmetingen worden
gedrukt.

Willis, Jery en Miller, Meri. COMPUTERS FOR PEOPLE. Becrverton,

gens de oqnsluit-instructies
oongesloten, moor er gebeurt niets
ols ik het opporqqt oonzet, Wot nu?
ANT\AIOORD: Als het woord
READY niet op het schern verschijnt
bij het inschokelen vqn de computer, controleer ddn de oonsluithon-

Oregon: Dilithium Press, 1982.
Poole, Lon; McNilL Mdrtin; en Cook.
Steven. YOUR ATARI COMPUTER.

Berkeley, Colilornio:

Osborne/Mccrqw Hill,

1982.

Corris, Williom, ATARI BASIC VAN
BINNENUIT BEKEKEN Reston, Vo:
Reston Publishing. I983.

TIJDSCHRIFTEN
Woorin regelmotig ortikelen ver
schijnen over Atori computersi
PERSONAL COMPUTER MAGAZINE,

VNU Business Press Group BV,

Amsterdom.
DATABUS, KLUWER TECHNISCHE
TIJDSCHRIFf EN. Deventer. Rodio
Bulletin. De Muiring. Bussum. Chip,

Vogel Verlqg. Munchen.
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VRAAG: wonneer ik op de

HELP-toets druk, gebeurl er niets.
Woorom niel?
ANTWOORD: De HELP-toets is
ontworpen om bij bepoolde progrommo's hulp te bieden. AIs de
computer niet reqgeefl, wordt in het
progrommq dot u gebruikt
wodrschijnlijk de HELP-toets niet
benut

O*rr**o*
VRAAG: lk heb net geprobeerd
de ingebouwde computertool
ATARI BASIC te gebruiken. Ik heb
een progrommq ingetypt, moor hel
functioneert niet. Woqrom?
ANTWOORD: Controleer oI u
de RETITRN-toets heell ingedrukt
nq ieder progrqmmo-onderdeel
voordot u nUN tikl. Door op de
RETI RN-toets te drukken verlell
u de computer dot er inlormotie
wordt ingevoerd.
Een ondere. vook voorkomende
vergissing is het verworren vqn de
nullen mel de hooldletter O. Zij
tijken veel op elkqor, moor de
computer behondell ze ols verschillende tekens.
Als u qndere problemen heeft
met BASIC, rqqdpleeg don de
.ATARI

BASIC HANDLEIDING" CN
LITERATUUR ujst.

VRAAG: wot moel ik doen

ols hel
rode POWER-lompje gqol bronden,
moor hel televisiebeeld is niel
goed?
ANTWOORD: Conlroleer ol
de TV kqnool-schokelqqr op de
compuler en de konoqlkeuzeschqkeloor von uw televisietoestel
in de iuiste stqnd sloon.
Probeer een qndere progrommomodule om te zien oI de softwore
lunctioneert, Overtuig u ervqn dqt
de module stevig in de gleul is
geschoven.

Houd uw computer schoon door
deze zo nu en don met een vochtige, niet pluizende doek oI te
nemen.
Gebruik geen oplos- ol
reinigingsmiddeten voor het
schoonmoken vqn de compuler.

Btijl met vloeistollen uit de buurt vqn
de computer.
Vermijd krossen op de doorschiinende plqstic-loog noosl de

zools ieder qnder elektrisch opporoqt, gebruikl en produceert
deze ATARI huiscomputer energie
in de vorm von rodiolrequenties.
Indien het toestel niet op de juiste
wijze gemstolleerd is en niel volgens de instructies bediend wordl,
kon storing in de rqdio-televisie
ontvongsl optreden.
Als de storing stopl wqnneer de
computer is uitgeschokeld, don
wordt de sloring woorschijnlijk door
de computer veroorzqokt. Schokel
de computer in en probeer hel
probleem te verhelpen door 66n oI
meerdere von le volgende moolregels le nemenl

Drqqi de rodiool televisie-ontenno
een ondere kont op.
Zet de computer op een qndere
ploots t.o.v. de rodio oI televisie.
Zet de computer verder von de
rodio oI televisie of.
Door de RF-kqbel le bewegen
kon het gesloorde televisiebeeld
soms verbeterd worden,
Hel gebruik von niet ollicieel
goedgekeurde ontenno's bij deze
compuler zql woorschijnli)k
storingen in rodio- oI lelevisieontvongst veroorzoken.

Al het mogeliike is gedqqn ten
einde in deze hondleiding een
occurote productomschriiving te
verzekeren. Omdot u/ij echter
steeds bezig zijn onze computer
progrommotuur en opporotuur le
verbeleren en bij de tiid te houden,
kqn Atqri, Inc. niet goronderen dol
de lilerotuur nq de publikotiedotum

nog correcl is en is doorom niet
oonsprqkelijk voor verqnderingen,
erroto ol weglqtingen.
Reproductie von dil documenl ol
enig deel doorvqn is niet toegestqqn zonder de uitdrukkelijke
schriftelijke toeslemming von Alori,
Inc., Sunnwole, CA 94086, USA

lunctietoetsen.
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IMPORTANT SOFTWARE INFORMATION
As pqrt oi o continuing effo toenhonce product quolity. ATARI hos de-

signed the ATARI XL series computem to
ofler extended hordwore qnd operciing system soitwqre copobilities

For mony ATARI cossette qnd diskette
progrqms. the buill-in BASIC longuoge
musl be disengoged betore the progrom will run. To dolhis. the OPTION
key must be held down du ngtheenlire progrqm looding sequence.
BASIC progrommers using the XL
computer lo develop sotlwore should
mqke note ol the following recommendolion. To recover unused progrqm
spoce thct occumulotes during successive storoge operotions, use lhe lollow

ing procedure.

As po ol our technicql suppo to
outside soltwore developem, ATARI hqs
mqde qvqilobl€ guidelines on oreos in
memory reserved 1or opercting syslem
modilications, Unlortunotely, o lew progromsw tlen by independent lirmsviolote these guidelines, ondwill nol
work with ATARI XL Computem. ATARI

connot lorce independent lirmsto lollow our guidelines, qnd cqnnol be responsible lorsuch progroms. We will. o,
coulse, continue lo work with these
compqnies to help ensure lhqt ATARI
computer owners enjoy occess to o
wide voriety ol quolily soltwore
products.
Should you hove q problemwilh soltwore progroms on your ATARI Home

Computer. see your ATARI retoiler. or
For cosseltesl

"C:"
ENTER "C:"
LI ST
NEW

For diskettesi

LIST "D:lilenqme"
NEW
ENTEn "D:rilenome"

coll your quthorDed ATARI Cuslomer
Service cenler.ll you experience dirliculties w"ith non-ATARI soltwore. pleose
contqct the lilm thqt produced it.

WICHTIGE INFORMATIONEN UBER SOFTWARE
Im Rqhmen der to wcihrenderr
Bemuhungen, die Produktlinie zu verbessern. hql ATARI die ATARI-XL

Compulerserie enlwickelt, um die
Kopozitcilen der Hqrdwore und der
Sollwqre im Belriebssyslem zu er-

weilern
Viele ATARI Cossellen- und Diskellenprogrqmme lunklionieren nur.
wenn mon dos eingeboute BASIC,
Modul quRer Belieb setzt. Dies wird
erreichl. indem mqn dre OPTIONTqsie wcihrend der gqnzen Pro
grqmmlqdungssequenz dnicki.
BASIC-Progrommierer, die diesen
XL-Compuler zur Enlwicklung von
Sollwore benutzen, sollten,olgendes
beqchlen: Um den nqch quleinonderlolgenden Speicheroperqtionen
unbeonspruchlen Speicherrqum
zunickzugewinnen, wird nochslehen
des Verf qhren durchgel\ihrt:
Rir Cqssetten:

LIST "C:"
"

Frir Diskettenl

LIST

" D:Dateinqme "

NEW

ENTER
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l

ebssystems oulgestelll. Leider verstoBen einige Progromme, die von

unqbhongigen Firmen geschrieben
\rr'erden, gegen diese Richttinien und
lunktionieren inlolgedessen bel den
ATARI-XL Compulern nicht. Alqri kqnn
unobhcingige Firmen nichl zwingren,
den nichtlinien von Atqri zu lolgen.
Doher kqnn Alqri keine Verqntwortung lur die Anwendborkeit von
Sof t\,/qre-Progrommen

ribernehmen,

die unter Verlelzung der Richtlinien
hergestellt wurden. Selbtsverstcindlich
werden wir ouch in Zukunfl rrul diesen
Firmen zusqmmenorbeiten, um ihnen
bei der Anpqssung on unsere Richt
linien zu helien. dqmit den Besitzern
von ATARI-Computern weilerhin der
Zugong zu einer groRen Anzqhl qn
Ouolilcils-Sollwqreproduklen zugesi

cheri werden kqnn.

NEW

ENTER " D:Dcteinqme

Im Rohmen seiner iechnischen
UnterstUlzung frir lreiberultiche
Soltwqreenlwickler hql Atqri RichtIinien lur reserviefl e Speicherbereiche
Irir solche Modilikqhonen des Be-

" D:Dcrleindme "

Sollten Sie ein Problem mil
Sollwore Progrqmmen oder mil lhrem
ATARI-Compuler hqben, wenden Sie
sich bitte on Ihren ATARI Fqchhdndler
oder rufen Sie Ihr zusldndiges ATARIKundendienstzentrum on. Soltten Sie
Schwierigkeiten mit Nicht-ATARISoflu/qre hqben. sollten Sie sich mit
der HeBlellungslirmq in Verbindung

INFORMACION IMPORTANTE SOBRE EL SOFTWARE

INFORMAZIONI IMPORTANTI SUL SOFTWARE

Como porte de un esluezo continuodo pqrq mejoror lq colidod de
nuestros productos, ATARI ho disenodo lo se e XL de ordenodores
ATARI con el lin de olrecer moyor
copocidod de hqrdwore y del

Como porte de su qpoyo ldcnico q
desqrollodores externos de softwore,
ATARI hq pueslo cr su disposici6n
ciefios pqutos relocionodqs q dreqs
de memorio reservodqs porq modificqciones del sistemo operqlivo.

sistemo operotivo.
En muchos progromqs ATARI
de cosselte y disco, el mddulo de

Desslortunodomenle, olgunos progrqmqs escritos por componiqs independienles violon eslos poutos, y,
como resullodo. no luncionqn con los
ordenodores ATARI XL. Atori no
puede obligor o estqs compqRios
independientes q que sigon dichos
pqutos y, por lo lonlo, no puede res-

Come porle del progrommq di
migliorqmenlo dello quolito dei suoi
prodotti. ATARI ho reqlizzqio i compuler dello serie ATARI XL, per offrire
unq polenie gqmmo di hordwqre ed
ompie possibilito di impiego di vori
slslemi operolivi.
Molti progrommi ATARI su cossettq
o su dischello richiedono che il modulo di linguoggio BASIC siq escluso
primo che il progrommq lunzioni
co[ettomenle. Questo viene eflelluoto
tenendo premuto il tqslo OPTION
durqnle lullo lo sequenzo di
cqricomenlo del progrommq.

lenguqje de progromoci6n BASIC
incorporodo debe retirqBe qntes
de que los progromqs luncionen
odecuodomente. Eslo se logrq mqnteniendo op midq Iq leclo OPIION
duronte lq secuenciq complelq de
ccrrgo del progromo.
Los progrqmqdores de BASIC que
utilizqn esle ordenqdor XL pqro desqrrollor soflwqre deberdn lener en
cuenlo lo siguiente recomendoci6n.
Pqro recuperor espocios de progrqmo no utilizqdos que se hoyqn
qcumulqdo duronle operqciones
sucesivos de qlmocenomiento,
deberd reolizqrse el siguiente
Procedimienlo:
Poro cossettes:

LI ST
NEW

"C:"

ENTER

" D :nombre de orchivo "

Poro discosl
LIS

T

NEW

" D :nombre de qrchlvo "

ENTER

ponsobilizq$e por lq compotibilidod
de los progromqs de soltwore producidos en violqci6n de eslos pqutqs.
Por supueslo, conlinuqremos colo
borqndo con toles compqnios poro
qsegurqr que los propietqrios de
nuestros ordenqdores puedon continuqr leniendo qcceso cr uno gron
voriedqd de productos de soltwqre
de colidod.
Si usted tiene qlgUn problemo con
los progrqmos de soflwqre o con su
ordenqdor peBonol ATARL yeq o su
disl buidor ATARL o llqme ol centro
quto zodo de Servicio pqrq el Cliente
ATARL Si usled experimentq dilicullodes con qlgUn sollwqre que no secr
de ATARI, siryose ponerse en contocto
con Iq componro que lo produjo.

I progrommcto BASIC che usino
questo cqlcolotore XL nello sviluppo
di soltwore, devono lenere conlo
delle seguenti rqccomondqzioni. Per
recuperqre nomi di voriobili inutilizzote e spqzi di progrqmmo qccumuloli durqnte successiye operozioni di memorizzqzione, osseryqre lo

procedurq seguenle.
Per cqssette:

LIST "C:"
E NTEn "D:nomedilile"
NEW

ATARI ho pubblicqto norme e
sugge menli sull'uso delle oree di
momoriq deslinqte q loli modilicqzioni dei sislemi operqtivi, come
po e dello suo qssistenzo lecnicq o
progeltisti eslerni di soliwore. Slofiunolomente, qlcuni progrommi scdlti
do ditte indipendenti non seguono

queste norme e, come sullqlo, non
sono in grodo di lunzionore sui compuler ATARI XL. Atori non puo coslringere dille indipendenti q seguire
le sue norme. e non puo quindi essere
ritenuto responsqbile per Ie incompolibililo di progrommi sc lti in violqzione delle prescrizioni. Noi conlinueremo comunque qd ossistere
queste ditte per qssicurqre qi proprietqri di computer ATARI I'qccesso
od unq vqslo gommq di prodotti di
soflwore di quolitd.
Nel coso dovesle incontrqre problemi nell'uso del sollwqre o dell'Home
Computer ATARL rivolgetevi ol vostro
vendilore Alqri o od un centro ossislenzq outorizzqto ATARL Se un
problemq dovesse sorgere dqll'uso di
sollwore non prodotto do ATARI,
conlottole lo dillq che lo hq prodollo.

Per dischi:

LIST'D:nomedilile"
NEW
ENTEP "D:nomedirile"

" D :nom.bre de orchivo "
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REMAROUES IMPORTANTES SUR LE LOGICIEL

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER PROGRAMMATUUR

Dons un elfo constqnt pour
qm6liorer lo quqlit6 de ses produits.
ATARI o conqu Iq gqmme des or-

In het kqder von een voortdurende
poging de produktkwoliteit te ver-

ATARI heett ols onderdeel von zijn
technisch odvies oon ondere sollwqre

beteren. heelt ATARI de ATARI XL
serie computers ontworpen. teneinde
meer uitgebreide hordwore en grotere mogelijkheden vqn het hoofdbesturingssysteem te bieden.
Veel ATARI progrommo's vereisen

ontwerpe$ richtlijnen beschikbqqr
gesteld betrelfende de geheugen
indeling die voor modilicolies von het

dinqteurc ATARI XL. Des mqt6riels et
un systdme d'exploitotion plus per-

formqnts.

Dons Ie codre du support qu'ATARI
oflre oux progrommeurs extdrieurs,
nous mettons q lq disposition des
progrqmmeurs qvqnc6s des recommondotions sur cerlqines zones de
mdmoire r6serv6es qux op6rotions de

De nombreux progrqmmes ATART modilicqtion du systdme d'exploitotion. Molheureusement, il existe quelen cqssetle ou en disquette exigent lq
ques progrommes ecrils pqr des ensuppression du module de longoge
treprises ind6pendonles, qui ne tienBASTC incorpord pour permettre
nent pos compte de ces recommqnl'execution du progrqmme. Celle
dotions et, donc, qui ne peuvenl pcrs
op6rqtion se iqil en mqintenont lq
etre utilis6s sur les ordinoteu6 XL
touche OPIION enlonc6e pendqnt
tout le lemps que dure le chqrgement d'ATARL ATARI ne peut pos obliger
les entreprises inddpendqntes d suivre
du progrqmme.
Note qux progrommeurs en Bqsic, ces recommqndqtions. Pqr cond6sireux d'utiliser I'ordinqteur ATARI s6quent, nous ne pouvons pos os-

leu$ logiciels :
ofin d'6liminer l'espoce non utilis6
dqns un progromme el conservd

XL pour ddvelopper

lol5 des op6rqtions successives de
stockqge, veuillez suiwe lq proc6-

:
Pourcosseltes:
LIST "C:"

dure suivonle

NEW

ENTER " D:Iicbier"

Cuentele ATARI. Si vous crvez des dilficull6s ovec des logiciels non ATARL
contoctez olols lo soci6t6 qui les o
produits.

Pour disquettes:

LIST " D:lichier"
NEW

ENTER " D:lichier
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sumer lq responsobilit6 de lo compotibilit6 des logiciels qinsi produits
qui ne liennenl pqs comple de nos
recommqndqtions. Bien enlendu, nous
continuerons q inlormer ces entreprises pour Ies qider, qlin d'off r q nos
utilisqteurs un choix plus lorge de
logiciels de quolil6.
Si vous crvez un probleme qvec les
progrqmmes ou volre ordinqteur
ATARL consultez votre revendeur ou
qppelez notre Service d'Assistonce

"

dot de ingebouwde BASIC tqqlmodule wordt uitgenomen voordot
de progrommo's kunnen werken. Om
dit tot stqnd te brengen moet de
OPIION-toets gedurende de gehele
progrqmmq-lqding procedure ingedrukt worden gehouden.
BASIC-progrommeuN, die deze XL
computer gebruiken om progrommotuur (soflwore) le ontwerpen,
zullen nolo von de volgende qqnbeveling nemen. Om ongebruikte progrqmmq-ruimte, die zich vezomell
no ochtereenvolgende opbergbewerkingen terug te winnen, gebruikt
men de volgende methode.
Voorccssellesl

LIST "C:"

NEW

ENTER

" D:beslctnd "

Voor diskettes:

LIST

" D:beslqnd "

NEW

ENTER " D:beslond

"

hoold-besturingssystem zijn gf ereserveerd. Helqqs zijn enkele progrommo's, die door onofhonkelijke
firmq's worden geschreven, in slrijd
met deze richtlijnen, met ols gevolg
dot deze niet werken op de ATARI xL
computers. ATARI kon ondere lirmq's
niet dwingen hoor dchtlljnen te volgen en kon dqqrom niet qqnsprokelijk worden gesteld voor de werking
vqn soltwqre progrqmmq's, die in
slrijd met de richtlijnen worden
geproduceerd Nqtuurli,k zullen wi,
deze lirmq's blijven helpen onze
richtlijnen te volgen om te verzekeren
dol ATARI computer-bezilteru steeds
een ruime keus zullen hebben uit een
grole verscheidenheid kwoliteitsprogrqmmqtuur.
Mocht u moeilijkheden ondervinden mel soflwore-progrommq's op
uw ATARI Home Computer. richt u
don tot uw ATARI leverqncier ol bel
uw otliciele ATARI Klonlen Service
Center op. Voor moeiliikheden mel
progrqmmqluur welke niei door
ATARI is vervqordigd, moet u kontokt
opnemen mel de belrellende firmq.
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