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een oplossend vermogen van 1280 x
950 beeldpunten en werkt met verver-

ATARI TT...

sinSsfrequentie van 70 Hz.

De TT-computer is voorzien van

de

krachtiSe 32-bit 68030-microprocessor
van l'4otorola en levert daarmee in ziin
klasse unieke rekenprestaties. De eveneens 32 IYHz snelle numerieke coprocessor maakt de TT tot het ideale

systeem voor omvangrijke rekenkundige bewerkingen.
Een groot aantal standaard interfaces

... en

uNlx...

Het UNIX operating system wordt
meer en meer het standaard besturinSssysteem voor de jaren ne8enti8.
De eerste versies werden ongeveer 20
jaar geleden ontwikkeld in de Belllaboratoria van AT&T. Sindsdien is dit

via standaard netwerkcomponenten en kunnen daarom gegevens uitwisselen. De grafische interfaces voldoen steeds vaker aan dezelfde
normen, vastgelegd in het X Window
en OSFi Motif. Daarom kunnen X Window toepassingen op een elders opgesteld systeem worden opgestan, tergekoppeld

wijl de in- en uitvoer op het

lokale

systeem plaatsvinden

... is gelijk aan TT

(4x serieel. MlDl, LAN. Centronics,

multi-user multi-taskint slsteem over-

connector) zorgt

draagbaar gemaakt naar diverse hard-

voor eenvoudige aansluiting van diverse
soorten randapparatuur. Het tot 26 Mb
uitbreidbare werkgeheugen is ook voor

ware-architecturen. Daarom is het nu
zowel inzetbaar op laprops als bij main-

Precies op dar gebied is de TT met
ASV afgestemd. Hij is niet alleen uit-

frames.

Serust met Atari's implementatie van

SCSI en een VME-bus

complexe

toepassingsprogramma's

ruim voldoende.

Het

beeldscherm

van I9 inch heeft

Het UNIX operating system is vooral
sterk vertegenwoordigd op de markt
voor werkstations. Die zijn onderling

met ASV

AT&T Unix System V Rel. 4.0,

de

nieuwste Unix-versie van de ontdekker
van dit besturingssysteem, maar ook
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W ndow I 1.4 en OSF/Motif . t.
)aarom is de TT oo< op het gebied
met X

van software een open systeem. Hij Kan

va

Ethernet worden gekopped aan
TCP/lP NFS en RFS netwerken. Zo

j comn uniceren met andere TT s
met ASV en rnet andere UNlX-syste.nen n een heterogeen netwerk. Extra
grafische werkstat ons zijn aansluitbaar
Kan z

X Window-terrnina s of via de
ATARI MegaST/MegaSTE met X/ST/
W ndow als X Window term nai-e.nu
als

at es

Bedieningsgemak
voor de gebruiker ...

tD. qdh Yrd lon rnyr

Behalve de conventionele UNIX afanumer eke gebruikers nterfaces (zoals

D

d

l
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Bourne Shell, C Shel en Korn-Shel ) is
ook een op X W ndow en OSF/i"1ot f

gebaseerde nterface aanwezig. Daarmee behoort het int kken van de soms
wat c ryptisc h aandoende UNlX-commando s
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tot het verleden. Opdrachten

worden nu opSegeven via een s mpe e
klik met de mu s en het verschuiven
van symbolen op het scherm.
E ke

gebrui<er kan ze f bepalen

n

we ke

taal medrngen van het besturngssysteem en toe
sc

hijnen.

passinSs p roSrar

ma's ver-
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... de systeem,*or.t"., lmii.a-,iii--l

beheerder...
De bed en ng via grafische symbo en
verSemakkel jk1 voor de systeembeheerder het adm n stratieve beheer en
versnet routinewerk. lnste en van
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gebru kers, netwerkbeheer en bevei ger va- gege/e-s z r g-e. gele rz n- 8e opga,/e. -ee- d;e doo. argdurg
oefenen geleerd moeten worden. De
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grafsche besturing zorgt dat ook de
oneTvaren Sebruiker rnet zijn systeem
overweg kan.
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... en de software.

zijn alleen muisbewegingen en v a me-

ontwikkelaar

nu's ingevoerde gegevens nodlg.

De

ontwerpers van programma

vooral voor UNIX, goden

s,

tot

voor
kort a s tovenaars of goeroe's, d e pas

tevreden waren als ze hoogstpersoonllik het aatste bit in de computer

hadden aangepast. Dergel jk knutselwerk s echter niet erg produktief

ASV biedt de software-ontwikke

aar

sc^er -r-ed tors. krac']t ge
comp lers voor C en C++ en symbo
c debuggers voor de ontwlkkel ng van

be^alve

X Window-toepass
lYaker.

Dt

ngen ook

X

Face-

kracht ge hupprogramma
ondersteunt de tota e l'1ot f-W dget set.
X Facel'1aker zorgt voor het opstellen
van oe (o-p ete gebrJ <ers nterface
voor een X Window-toepassing, inclusief het aanmaken van in en uitvoer-

vensters en

de programmacode

dte

samenhanSt met de voor de gebru ker

ingevoerde gegevens. Voor d t

alies

Bovendien kan via X Facef4aker het
opgestelde interface zonder corv€rs,eprocedure worden getest, een nret te
verwaarlozen vereenvoudlging b j het
opstellen van prototypen.
X FaceMaker genereert een op C jkende interpreter-code, d e bij het op-

starten van een pTogramma automatlsch wordt geladen.

Uiteraard kan het gebrurkers interface
ee- prograrma op ee. ldter t,jdstrp

vdn

worden aangepast, zonder het opnieuw

te moeten comPr eren.
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Software:
ATARI System V ontwikkelingspakket:
ATARI System V Release 4.0

Exra's in netwerkpakket:
Netwerk bestandssysteem (N

Virtueel File-Systeem (VFS)
Eeheer virtueel geheugen
Door gebruiker gestuurd

ICP/lP (DARPA-protocollen)

procesbeheer
Device Driver lnterface (DDl)
Device Kernel lnterface (DKl)

BSD-aansluitingen

Diverse talen
sche gebruikers-r nterface
X Window System Release I 1.4
OSF/lYotif gebru ike rs- interface
X Facemaker 2
De WlSh2 Desk Top
ProSrammeertalen:

Documentatie:
ln ontwikkelingspakket:
ATARI Style Guide
The ASV Developer's G uide

G rafi

.
.

FSF
FSF

Ondersteunende literatuur:
AT&T UNIX Synem V Release 4
(uitg. AT&T en Prentice Hall)
OSF/|'lotif Vers on L l l'lanuals

GNU C-compiler (ver. 1,39)
GNU C++-compiler (ver. 1.37)

Debuggers:

o
a

FS)

Remote File Sharing (RFS)

FSF GNU gdb debugger (ver. 3.5)
Symbol c System V debugger

(uitg. Prentice Hall)

X Wrndow System (diverse bronnen)

Hardware
ATARI TT: toptechniek in een oogopslag
a Centronics parallel-interface

zes grafische modi:

320 x 200 pixels met
een palet van 4096

l6 kleuren uit

a vier seriCie interfaces
a LAN-poort

540 x 200 pixels met 4 kleuren uit
een palet van 4096

a

lY

lDl-aansluiting

a ACSI-D14A-aansluiting

320 x 480 pixels met 256 kleuren
uit een palet van 4096

a SCSI-interface

640 x 480 pixels met l6 kleuren uit
een palet van 4095

a ergonomisch opgezet los

540 x 400 pixels in Duochromemodus

a

1280

toetsenbord
connector (A24/DI6)

a hard disks van 50-340

x 950 pixels monochroom

l''1b

a max. 25 l'4b RAY

met hoog oplossend vermogen

a numerieke coprocessor
a real-tlme klok met batterijvoeding

lYotorola 68030-processor,
32 lYHz

Techi s(he wilzigingen voorbe,io!d€n
ATARI(Beneux) B.V . Poslbus70.4130EB Vanen

VIYE -bus

.

0)473 -77212
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ATARI. het ATARI-lo8o, TT en TT030 z jn handelsmerken van ATARI Corporation. UNIX is een
gereSistreerd handelsmerk van AT&T in de U.S.A.
en andere landen. Elhernel s een hande smerk
van Xerox Corporation. OSF/Mot f is een handelsme.k van de Open Software Fou']oatron.
XENIX is een SereSistreerd handelsmerk van de
IYicrosoft Corpo.ation. NFS is een handelsmerk
van Sun Microsystems. Inc. POSIX is een handelsmerk van lE EE. X/OPEN ls een geregistree.d

handelsmerk van X/OPEN Company Ltd. X
Window S/slems is een handelsmerk van l''1assachusetts lnstilute of Technology. XFaceMake12,
WlSh2. en Wx2 ls een gereg streerd handeltmerk
van Non Standard Logic S.A.

