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Kennismaking met de ATARI ST Computer
De ST Computer behoort tot de nieuwste generatie ATARI
Computers. De ST is compatibel met alle vooralgaande systemen,
maar biedt bovendien extra faciliteiten die de kracht, snelheid en
uitbreidingsmogelijkhedbn aanzienlijk verbeteren:

.

.

Een grotere geheugencapaciteit (1 megabyte direct adresseerbaar RAM)
maken de 1040STF geschiK \oor de meest complexe tekst\€rwerkings-

opdrachten en gedetailleerde spreadsheetprocedures.
Een grotere geheugencapaciteit (512 kitobyte direct adresseerbaar BAM)
'

maken de 520STF geschikt voor de meesf complexe tekstverwerklngsopdrachten en gedetailleerde spreadsheet-procedures.

.

De ingebouwde ATARI MicroFloppy Disk Drive he€ft een opslagcapaciteit
van 357376 bytes (single-sided) of 726.016 bytes (doubte-sided) per
diskette. To€voeging van een exteme floppy disk drive of hard disk breidt

de opslagcapaciteit nog verder uit.

.

Het to€ts€nbord en de monitor maken de ST tot een zowel
aantrekkelijk als praKisch computersysteem voor huiskamer en kantoor.

De ST Computer paart de nieuwste computertechnologie aan een
gebruiksvriendelijke werkomgeving. Het operating-syste€m, TOS, is permanent opgeslagen en omvat onder meer GEM, de krachtige Graphics
Environment Manager. V€le bewerkingen worden via tekst of grafische
symbolen op het scherm aangeduid. U maaK uw keuze door met de muis
de gewenste items op het scherm aan te wijzen en u activeert de keuze via
een klik met de muisknop. Uw ST communiceen via dialoogpanelen,
waarin bepaalde vragen worden gesteld om een bepaalde bewerking te
kunnen uitvoeren of waarin u wordt gewaarschuwd voor mogelijke fouten
voordat deze kunnen plaatsvinden.
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Bovendien biedt de ST een palet van 512 kleuren, drie
schormresoluties, 80 karalders per schermregel en een ongekend hoge
geheugen- en diskette-opslagcapaciteit. En met de mogelijkheid tot
aansluiting van een hard disk, modem, paralleF of seri6le printer en muzieksynthesizer kan uw ST Computer meegroeien met uw behoeften en
woden uitgebreid voor nieuwe t@passingen.

He[ gebruik mn dezs handloiding
De bediening van de ST is brjzonder eenvoudig. U krijgt de beste
r€sultaten als u uw systeem al vanaf het begin conect leert gebruiken. Hoe u
dat moet doen, wordt in deze handleiding uiteengezel in heldere, niettechnische taal die zowel voor nieuwe computergebruikers als voor

doorgewinlerde programmeurs begriipelijk is. Nadat u verlrouwd bent met uw
computer, kunt u deze handleiding gebruiken als naslagwerk voor
ahonderlijke procedures en specilieke intormatie.

Al\orens u met de ST Computer gaat werken, is het vooral van belang
dat u een backup (kopi€) maaK van de diskette die brj het systeem werd
meegeleverd (zie "Kopidren van een diskette" in hoofdstuk 2). Als u eenmaal
een backup van deze diskette heett, hoett u zich geen zorgen te maken dat
inlormatie op de originele diskette verloren of beschadigd raakt. U gaat
namellJk de backup als werkdiskette gebruiken en kunt de originele diskette
op een veilige plaats opbergen.

De hooldstukken van deze handleiding zljn logisch opgebouwd en geordend.
Eerst wordt het aansluiten van de ST Computer behandeld, vervolgens hoe
het systeem moet worden bediend en tenslotte de meer geavanceerde
lunclies. Hieronder vindt u een beknopte beschrijving van de inhoud van deze
handleiding:
ln hoofdstuk 1, 'iqan de slag", leert u de verschillende onderdelen van uw
ST Computer kennen. Dit hoo{dstuk bespreekt het uitpakken en

inslalleren van hel systeem en geell een ovezichl van de belangriikste
eigenschappen en mogeliikheden van de computer
Hooldstuk 2, "Ovezicht ST Computer", geelt een beschrijving van uw ST
Computer, introduceert de GEM Desktop en geett aan hoe u daarmee moet
werken. Tevens wordt uiteengezet hoe u diskelles kunt kopidren, Iormatleren
en beveiligen tegen overschrijven.
Hooldsluk 3, "lkonen, vensters, files en Iolders", bespreeK hoe u met behulp
van de GEM Desktop bewerkingen uitvoert met intormatie op het scherm ol
de diskette.
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ln hoofdstuk 4, "De menubatk',, vindt u een uitvoerige
bespreking van a e
opties uit de verschillende menu s ln de menubalk.
Hoofdstuk 5, "Desk-hulpmiddelen", beschritft h€t gebruik van de speciate
toepassingen van het Desk-menu.
Hoofdsluk 6, "Geavanceerde GEM-voorzieningen", geeft aan hoe u mel
behulp van verschillende voorzieningen eenvoudigei en efficitinter met uw
compuler kunt werken.
Appendix A, "Besturing van de muiswijze( bekoopt ovezicht", beschrijft de
bewegingen van de muiswijzer en geefl aan hoe deze via de muis of het toe!
senbord kunt activeren. Kopieer dil overzicht en bewaar het in de buurt van
het systeem zodat u het snel kunt raadplegen.

t,

Appendix B, "Oplossen van problemen en preventief onderhoud", geeft een
ovetzicht van de problemen die u kunl tegenkomen blj het installeren van en
lt/erken met de computer en hoe u deze kunt oplossen. Ook vindt u hier
nuttige tips betreftende hel onderhoud van uw computersysleem.

)

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

I

I
)
I

App€ndix D, 'Connector-pin-specincaties', geeft een owzicht van de
p€nbezettirE van de poorten van ST Computer.

t

De "Verklarende woordenlijst" geeft een ovezlcht van de in deze handleiding
gebruikte lechnische termen.
Met behulp van de "lndex" kunt u de in deze handleiding gebruikte lermen en
procedures snel opzoeken.
Het ord€rde€l "Klantenservice' vgrtelt u waar u meer informatie o\er de
ST Computer en andere ATARI-produKen kunt vrnden.
ln deze handleidlrE beginnen sommige alinea's met Let op:, N.B.: of Vergeet

niet. Bij Let op: wordt u gewezen op mogelijke problemen en hoe u deze kunt
voorkomen, Bij N.B.: worden tips en intormatie over het betretfende
onderwerp gegeven. Bij \Ergeet niet wordt intormatie uil andere onderdelen
van deze handleiding herhaald die ook voor de betreffende toepassing
belangrijk is.
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Aansluihn Yan de ST Computer
Uw ST Computer

is opgebouwd uit geavanc€erde elektronische

com-

@nenten. Het is daarom belangriik dat u de computer op een geschikte

plaats opstelt. Hanteer daarbij dezelfde criteria als voor uw stereo-inslallatie ol
televisie. Laal de ventilalieroosters aan de achterzijde en bovenzllde van de
computer vrij. Vermijd ruimten waar de computer wordt blootgesteld aan slof,
vettige substanties, exlreme temperaturen, direct zonlichl ol vocht.
Neem de compuler en hel toetsenbord voozichtig uit de kartonnen doos.
Verwijder het verpakkingsmateriaal en plaats de componenlen op een stevige
vlakke ondergrond. (Bewaar het verpakkingsmaleriaal voor het geval u de
later wilt opbergen of versturen.)Volg verder de instructies van dit hoofdstuk
op voor het aansluiten van uw systeem.
N.B.: Zie Appendix B, "Oplossen van problemen en preventief onderhoud",
voor informatie over het onderhoud van uw ST Computer.

0o ompulor en do dlsk driue
De ST Computer is uitgerust met een ingebouwde microfloppy disk
drh/€. Aftankelijk van het model is de driw single- of double-sized. Met
behulp \an deze disk dri\€ kunt u informatie opslaan en weer terughalen. Hij
wordt aftijd aangeduid als drive A.

drive-lampie
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Controleer of de computer is uitgeschakeld en verwijder de
transportbeveiliging uit de disk drive. Sluit het ene uiteinde van de
voedingskabel aan op de ingang met het opschritt ,'powel, aan de achteziide
v€n de compuler Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op hdt
lichtnet.

rr-l rffirt@@o"

@

:

b-

De ingebouwde disk drive betrekt zijn voeding rechtstreeks van de computer.
Als het lample op het toetsenbord oplicht, zijn de compuler en de drive
ingeschakeld. Als de drive informalie leest of wegschrijft, llcht het drive-lampJe
op en hoort u de molor van de drive.

De mub
De muis is een belangrijk hulpmiddel voor de besturing van uw
computer. U sluit de muis 3an door het uiteinde van de
verbindingskabel van de muis aan te sluiten op poort "O"
rechtsonder op de computer.

+-
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verbindingskabel van de murs

Ds monilor
De monitor stelt u in staat te zien wat u doet en is een belangriJk
communicatiemiddel tussen u en de computer. U kunt de ST
Computer uitrusten met een ATARI High Resolution Monochrome lvlonitor of
met een ATARI RGB Color Monitor. Beide monitors kunt u boven op de
computerkast plaatsen.
U sluit de monilor aan door de video-kabel eersl op de monilor aan te sluiten
(als deze niet vast mel de eenheid is verbonden)i Sluit vervolgens het andere
uileinde aan op de ingang met het opschritt "Monitor" op het achlerpaneel
van de computer. Slurt de voedingskabel van de monilor aan op het lichtnet.
(Raadpleeg de handleiding van uw monitor voor verdere biizonderheden.)

r-r r--rrer@o" @@

LOI
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Twede disk driur
Naast de ingebouwde disk drive kunt u uw computersysteem ook uitbreiden
met een tweede exlerne disk drive. Dit vergroot de opslagmogelljkheden van
uw sysleem.
Controleer of de compuer en disk drive zrjn uitgeschakeld en of de
transportbeveiliging uit de drive is verwiiderd. Sluit het ene uiteinde van de
intertace-kabel van de drive aan op de poort met het opschritt "Floppy Disk"
op het achlerpaneel van de computer. Sluit hel andere uiteinde aan op poort
met het opschritt "ln" aan de achtezijde van de drive. Sluit de ronde
conneclor van de voedingsadaptor aan op de ingang met het opschritt
"Power" aan de achtezijde van de drive. Sluit de voedingsadaptor vervolgens
aan op hel lichtnet.

achtezijde computer

f-l

fffil@@o"

disk drive

L
voeding

l{.8.: U kunt uw STComputer met maximaal 66n externe disk drive
uitbreiden. Een exteme drive wordt aangeduid als "Drive 8".

11
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lnsclnlolon mn hol syslssm
Bl| het inschakelen van uw ST Computer gebruiK u de diskette die bU
het systeem werd meegeleverd . Deze be\r'at d6 informatie die de computer
voor h6t opstarten nodig he6ft.

N.B.: Het is raadzaam een backup (kopie) van deze diskette te maken.
Gebruik de backup als werkdiskette en berg de originele diskette op een
veilige plaats op. Hoe u een backup maaK, wordt beschreven bij "Kopidren
van een diskene" in hooldsluk 2.
U schakelt de computer als volgt in:

1, Plaats de diskette in de ingebouwde drive (drive A). Houd de diskette vast
bij de plastic behuizing, met het etiket naar boven. Zorg dat hel melalen
uiteinde naar de sleuf van de disk drive wjst. Schuif de diskette voozichtig
in de drive tot u een klik hoort. Als de diskette juist is geplaatst, bevindt hij
zich in zijn geheel in de drive.

@

oi"r arir"

N.B.: De disketle die u in drive A plaatst als u de computer gaat inschakelen,
wordt de "opstartdiskette" ofwel "boot-disk" genoemd. Als u wat meer vertrouwd bent met uw computer, kunl u uw eigen, aangepaste boot-disk maken.
Zie "Maken van een opstartdiskene" in hootdstuk 6.

12
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2. Schakel de monitor in, vervolgens de externe disk drive (als uw systeem
daarmee is uitgeruso en tenslotte de computer. Schakel de computer altijd als
laalste in. Het lampje op het loetsenbord licht op, evenals het drive-lampje en
u hoort de motor van de drive. De computer is nu bezig intormatie vanal de
diskette in te lezen. Even later verschijnt het eerste scherm:

Voor u ziet de GEM DesKop. Dit is het wrtrekpunt voor vriiwel alle
werkzaamheden die u met de ST Computer zult uitvoeren. (De GEt\4
DesKop wordt uitvoerig besproken in de volgende hoofdstukken.)
N.B.: Als de GEM Desktop niet op het scherm verschijnt, schakel dan de
computer uil. &ntroleer of de monitor is ingeschakeld, of de opstarldiskette
op de juiste wijze in de drive is geplaalsl en of alle verbindingskabels correct
zijn aahgeslotdn. Schakel het sysleem opnieuw in. Als de.GEM Desktop nog
sieeds riiet verschiint, raadpleeg dan "Oplossen van problemen en preventiel
onderhoud" in appendix B.

13
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POORTEIT ET ATTDEBE UOORZIEiltilGEil
Hethcbmbord

Het middelste deel van het toetsenbord van uw computer
vertoont veel overeenkomst met hel loetsenbord van een
convenlionele schrijfmachine. De toetsen werken op dezelrde
manrer: als u op een toets drukt. verschijnt een tfelne Lrieioo
het scherm. Als u een toets samen met'[Shiftl inOruff, vers-cirjnt
een hooldletter.
Computers werken echter niet op dezelfde manier als
schrijlmachines. Computers beschikken over speciale toetsen die
overeenkomen met de loetsen voor de mechanisci,e frncties van
een schrijfmachine. Een voorbeeld daarvan is O" ro"ts
tnliuini
op het computertoetsenbord. Deze toels vervangt de
wagenterugloophendel (or-toets) van de schrijfm-achine. Door
het
'
hdrukken van deze.toets gaar u naar de tinfeitanrfi;n ,.n
n-J
scnerm. Ook gebruikt u deze toets vaak voor het bevestioen
van
-antwoorden of commando,s die u hebt ingetikt. Ee;;ilil
voorbeeld zijn de pijltoetsen. Deze heten Oi,,cursortoet-s-en,,.
Oe
cursor is het lichtstreepje waaraan u ziet waaru op nei-i"n"ini'
aan het werken benl. Met de cursortoetsen Uu*udgr ,-0"
cri.o,
over het scherm.

N.B.: ln de rest van deze handleiding verwi,zen de letters
of
woorden lussen vierkanle haken naar toetsen van het
toelsenbord. Sommige tunctres vereisen het gelijktiiJrq indrukken
van twee of drie toetsen; in dat geval worOen- O6 to"ti"n n".ii

erKaar atgebeetd.

14

atarimuseum.nl

1

Omdat computers geheel eleklronisch zijn, zijn ze veelzijdiger dan
gewone schrijlmachines. Rechts op hel loetsenbord bevindt zich
bijvoorbeeld een numeriek toetsenblok. Dit toetsenblok heelt.
dezelfd indeling als een rekenmachine om snel en gemakkeliik
cijfermateriaal te kunnen invoeren. En omdat een computer veel
meer mogelijkheden biedt dan een schriifmachine, vindt u op het
toetsenbord ook toetsen die u nooit op een schriitmachine zull
aantreflen, zoals [Esc], lcontroll en [Alternatel.
De werking van de toetsen IEscl, [Controll en lAlternatel vertoont
enige overeenkomst met die van de lShiftl-toets, wanl ze
veranderen de betekenis van een tweede ingedrukte toets. Met
deze toeisen kunt u speciale instructies of codes ingeven.
Bovenaan het toetsenbord ziet u de lunctietoetsen IF1] t/m [F1Ol.
De functie van deze toetsen is alhankelijk van het gebruikte
programma.

iletactbrIanccl

@o

r--rr@--t@@o" @:
I

o

J

Modem

hard disk

a

'

pnnter
alleen bii IO4OSTFt\il

o

kt

floppy disk

.h,",

l"un,un

voedrngsrnqanq

tlodom

Op deze poort kunt u iedere industriestandaard RS232 modem
aansluiten. \brbind daartoe de interface-kabel van de modem met deze
poort. Met behulp \an 6en modem kan uw computer via de telefoon
met andere computers communiceren. U heeft dan to€gang tot
databanken, kunt via eleKronische weg brieven \€rsturen, kan worden
aangesloten op de computer bij u op school, kantoor of iemand anders
thuis. Ook kunt u via deze poort sed6e printers en andere appalztten
rnet 6en Bs232o-interface op uw computer aansluiten.

15

atarimuseum.nl

//////////////
Pdnbr
Deze poort gebruiK u als u rnet een ATAFII ST pdnler wilt werken. Sluit
'
de inteface-kabel van uwlcrinter eerst op deze poort aan en
\ervolgens op uw printer. De printer-poort is eeri industriesiandaard
parc le.l-interface, zodat vrijwel iedere parallel-printer kan
worden

- -

gebruikt.

llad dkk
Via deze poort kunt u uw systeem uitbreiden met een ATARI Hard Disk.
Slult de interface-kabel van uw hard disk eerst op deze poort aan en
vervolgens op de hard disk. Een hard disk kan v;el mee; iniorm;ti;

opslaan dan een diskette. Ook verloopt de communicatie met Oe computer aanzienlijk sneller. De computer duidt de hard disk aan als
"Drive

C'.

th0Cy okfi

Voor het aansluiten van een tweede ATARI MicroFloppy Disk Drive op
uw computer.
W (alleen bij STFM)
De ST Computer beschikt over e€n ingebouwde modulator waardoor
u ook e€n Tv-toestel als b€€ldscherm kunt qebruiken. Oo deza
connector sluit u de kabelvan de Tv-schakeldoos aan.
Hut&,sdialalsar (a een bjj STFM)

Met deze schakelaar kiest u het kanaal voor we€rgave van het

computerbeeld.

fmlbr
Voor het aansluiten van een ATARI SC 1224 RGB Analoq Color Monitor
of e€n ATARI SM 124 High-Resolution Monochrome Monito, op u* '

computer.
Aan/ult

Voor het in- en uitschakelen van de computer.
YocdhgslEaIe
Voor het aansluiten van de computer op het lichtnet.
Rosot

Voorhet opnieuw opstarten van de computer zonder hem uit te
schakelen. Het op deze manier opstarteh wordt ook w;l ,'w;;"
opstarten g€noemd.

16
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MlDl staat voor "Musical lnstrument Digital lnterface". Via deze poorten
kunt u de ST Computer met de nieuwste generatie eleKronische
muziekinstrumenten verlcinden. Met de "Midi ln"-poort laat u de
computer de werking controleren van een synthesizer of van een ander
met het MlDl-systeem uitgerust muziekinstrument. Via de "MidFout"poort kan de computer de digitale interface van een elektronisch
instrument besturen. U kunt dan door het varieren van volume, tempo
en instrumentatie allerlei ingewikkelde composities spelen. Met behulp
van de MlDl-interfaces maakt u van uw computer een professionele
studior€cord€r waamee u spoor voor spoor een gehele compositie

opbouwt.
Iodul6CGut

Voor het gebruik van programma-modules. Programma's in ROMmodules worden direct geladen. Ook nemen zij bij het laden geen
geheugenruimte in beslag. Een modulo kan 131.072 (12810 bytes
programma-informatie bevatten. Het systeem behandelt de
modulesleuf als Dri\e C.

RodrbrdlIonol
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De ingebouwde ATARI MicoFloppy Disk Drive is geschikt voor doublesid€d, double-density diskettes. Op welke zijde van een diskette kan

360 kilob)des informatie word€n opg€slagEn.

AarElultn0

ndlbonder

poofunmffmulssnNd(

a$5
10

t*

nrroou.
Ma poort.o sluit u de muis op de computer aan. Op d€ poorten 0 en
lent u ook ATAFII Joysticks aansluiten. Joysticks gebruiK u bij

computerspelleties.

18
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HtlllFDSTUK 2:
(IUERZIGHT ST C(IIIIPUTERSYSTEEM
Warklq nn do ST Compulor
Een computer is uilgerust met getntegreerde schakelingen die bepaalde
instruclies uitvoeren. Geihtegreerde schakelingen zljn chips waarin
eleKronische componenten zijn aangebracht. Een deel van deze
elektronische schakelingen vormen samen het geheugen van de computer. ln

dal geheugen worden bepaalde instructiesets, ook wel programma's
genoemd, opgeslagen.
Gehaugen

De ST Computer beschiK over drie soorten geheugens voor het opslaan van
programma's en andere gegevens: ROM (Head Only Memory uitleesgeheugen), BAM (Random Access Memory - wittekeurig loeganketrjk
geheugen) en diskettes.
ROM staat voor Read Only l\,4emory, wat betekent dat de computer de inhoud
van dit geheugen alleen kan lezen. De tabrikant heelt het ROM
voorgeprogrammeerd. U kunt die inhoud niel veranderen ot wissen, noch er
iets aan toevoegen. lnformatie in het ROM is permanent opgeslagen en blijfl
behouden, ook als de computer wordt uitgeschakeld.
RAM kunt u vergelijken mel een schoolbord. Daar kunt u op schrijven, maar u
kunt het ook wissen. Het BAM bevat geen informatie zolang u er niets in
opslaat. RAM staat voor Random Access Memory, wat betekent dat alle
informatie rechtstreeks toegankeliik is en dat u die kunt wijzigen, aanvullen en
wissen. ln RAM opgeslagen informatie is niet permanenl. AIs u de computer
uitschakett, gaat de inhoud van het RAM vedoren.
Diskettes zijn ahonderhJke geheugenmedia. U kunt er informatie op opslaan,
deze vanaf de diskette in hel RAM inlezen en de informatie laler vanuit het
RAM weer naar de diskette wegschrijven. De informalie op diskettes kan
worden gewist, zodat u diskenes hter opnieuw kunt gebruiken. (verdere
informatie over diskettes vindt u bij "MicroFtoppy Disks" verderop in dit hoofdsluk.)
De hoe\reelheid g€heugen wordt rne€stal uitgedrukt in bytes. E6n byte
geheugen komt ongovser overeen mot 6en ingetiK karaKer. Een kilobyte
komt overe€n met 1024 qdes, een megabyte met 1024 kilobytos. De
1040STF Cllnputer beschikt over 192 kilobytes ROM en I megabyte RAM,
De 520STF Computer beschiK over 192 kitobytes BOM en 51) kibbyte FI,AM,
afhankelijk van het model waarover u beschiK. Diskettes voor de ST
q,.oJnputqr hebbelt een opslagcapaciteit van 3SZ3Z6 bytes (enketzijdige
diskettes) of 726.016 bytes (dubbetzijdige diskettes).
'19
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TOS, het operating sysleem van uw compute( is ondergebracht in ROM. TOS
regelt de manier waarop uw computer werK en vezorgt achtergrondtaken als
lezen van en wegschrijven naar diskettes, vertaling van bewegingen van de
muis in bewegingen \En de muiswijzer op hel scherm en weergave van
informatie op het scherm.
GEM staat voor Graphics Environment Manager en maakt deel uil van TOS.
GEM is een gratische interlace voor de cornpuler die zorgt dat informalie
zowel in grafische vorm (zoals ikonen en !'ensters) als via letters, getallen en
symbolen op hel scherm kan verschtjnen.

De GEM Desldop
Als u de ST Computer inschakelt (zoals werd uiteengezet in hootdstuk 1 ),
verschijnt de GEM Desktop op het scherm. De GEM Desktop lijR op een
werkblad van een bureau, met archiefladen, een werkblad en een
prullenmand. Standaard bevat de GEM Desklop een menubalk langs de
bovenrand van hel scherm, drte ikonen langs de linkerrand en de muiswiizer'

menubalk

troppv

-

o,sl- J..

ikonen L-

trullenrnand

-

muiswiizer
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De rnenubalk geeft toegang tol de zgn. "drop-down,, menu,s met de
systeemruncties die vanat de desktop kunnen worden gekozen. Bij elk
menukopje (Desk, File, View en Options) hoort een menu, waaruit u een
keuze kunt maken. (Hoofdstuk 4 behandelt de menubalk in detail.)
De Floppy Disk-ikonen lijken op archiefladen. Deze staan voor de diskelles
(en de disk drives) met programma's en gegevens. De ikonen hebben het
onderschrift "FLOPPY DISK" omdat zij toegang geven lot informatie op
microdiskettes. De Trash-ikoon liikt op een prullenmand. Met deze ikobn kunt
u overbodige informatie "weggooien". (Verdere informatie vindt u in het
onderdeel "Floppy Disk- en Trash-ikonen" in hooldstuk 3.)
De muiswijzer geeft aan waar u op de desklop aan hel werken bent. U
bestuurt de muiswijzer met de muis ol via het toetsenbord. Als de computer
informalie aan hel laden ol wegschrijven is, verandert de muiswiJzer in een
"bezlge bij".

Besturen uan dG muiswiizer
De muis is hel belangrijkste hulpmiddel bij hel besluren van de muiswijzer. De
muis is een ooosje rnet aan de bovenzijde twee drukknoppen en aan de
ondeziide een kleine bal. De kabel van muis is aangesloten op de muis/
joystick poort 0 van het toelsenbord.
De muis funclioneert als volgt: u beweegt hem over een schoon, hard, vlak
oppervlak, bijvoorbeeld het werkblad van uw bureau. De bewegingen van de
muis (richting, afstand en snelheid) worden door de ST Computer
gedetecteerd en door de muiswijzer weergegeven op het scherm. I/et behulp
van de muis kunt u de muiswijzer naar elke positie op de desklop verplaatsen.

21
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Plaats de murs op een plat oppervlak met de kab€l naar achteren gerichl.
Beu/eeg de muis nu in verschillende richtingen. Op het scherm ziet u dat de
muiswijzer dezelfde bewegingen maakt.

1{.8.: Als u met de muiswijzer de menubalk raakt en er verschrnt een menu,
dan kunt u dit weer laten verdwijnen door de muiswijzer buiten dat menu te
plaatsen en kort op de linkermuisknop te drukken.

UERIIC

wiizer

lt\ t
t'
t
\ r lt

NUSE IOUEITTI

\

wiizer

1..

i
1
\
t

wuzer

t\\i\t\\
muznnr

usE

nornrr

tnfltx ta$ tfflIrr

bewegingsrichting

bewegingsrichting
bewegingsrichting
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dc mui*nop

Klikken is een bewerking mel de muis, waarrhee u op de desnop een
bepaalde handeling uitvoert, brjvoorbeeld het selecteren van een lile. Meestal
gebruikt u de linker muisknop, Bij dubbelklikken combineert u verschillende
handelingen, zoals het kiezen dn openen van een lile.
U "kliK" door de linker muisknop kort in te drukken. Bij "dubbelklikken" drukt u
de linker muisknop twee maal kort in. (Dubbelklikken vereist enige oefening.
Het kan zin dat het niet meteen de eerste keer lukt.)
klikken

dubbelklikken

linker
muisknop

N.B.: U kunt de kliksnelheid van de muis aanpassen. Zie daartoe "Control
Panel" in hoofdstuk 5.

lllalon urn lor huzo
Als u een ilem op de desktop kiest, laat u de computer weten dat u gebruik
wilt maken van de disk, file of functie waarnaar dat item verwijst. U kiest een
item door het met het puntie van de muiswijzer aan le raken en een klik te
geven met de linker muisknop.
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Kiucn urn osn ikoon
U kiest een ikoon door die met de punt van de muiswijzer aan te raken.

aanwiizen met de nrubw[zer

goed

Vervolgens geeft u een klik met de linker muisknop. U ziet dat de ikoon
geaccentueerd wordt, wat betekent dal hij is gekozen.
U annuleert uw keuze door de wijzer op een willekeurige plaals op de GEM

Desktop te zetlen en nogmaals op de linker muisknop te drukken. Ook als u
een tweede ikoon kiest, wordl uw eerste keuze geannuleerd.

kiszcn Yan een ikoon

Kiszgn

nn

annuleren van een keuze

monu's on oplis's

Bij elk menukopje van de menubalk hoort een menu met verschillende opties.
Ga met de muiswijzer naar de menubalk en wiis een menukop aan.
Daaronder verschiint dan onmiddellijk het bijbehorende menu.
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kiezen van eeo menukop

menukop

Door mel de muiswijzer langs de menubalk te gaan, kunt u de verschillende
menu's bekiJken. Als u met de muiswijzer een ander menukopje raaK,
verdwijnt het oude menu en verschijnt het nieuwe.
Als een menu is verschenen, kunt u een keuze maken uit de opties van dat
menu. Verplaals de muiswi,zer over de opties in het menu. U ziet dat de opties
geaccenlueerd worden weergegeven als u ze met de wijzer aanraakt. U kiest
een optie door op de linker muisknop te drukken.
kiezen van een menu-oplie

ln een menu kunnen zowel actieve, als niet actieve opties voorkomen, Als
een optie actiet is, dan wordt hij mel zwarle letters afgebeeld en kan hij
worden gekozen. Niet actieve opties worden met grijze letters afgebeeld en
kunnen niet worden gekozen. Als u probeert zo'n optie te kiezen, dan verdwijnt
hel menu. Sommige opties worden voorafgegaan door een vinkje (r'), wat
betekent dat zij actiet zijn.

U laat een menu verdwijnen zonder een optie le kiezen door de wijzer builen
het menu le plaalsen en op de linker muisknop le drukken.
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Slepen
U kunt ook items over de desktop verplaatsen. Deze techniek wordt
genoemd.

"slepen"

U sleept een item naar een andere plaats door het eerst met de wijzer aan te
wiizen, waarna u de linker muisknop indrukt en ingedrukt houdt. Het item

wordt geaccenlueerd weergegeven en een "schaduw" van het ilem
verschijnt. U houdt de muisknop nog steeds ingedrukt en u verplaatst de
wiizer over de desktop. De wilzer sleept dan de schaduw van het item met
zich mee. Als u de muisknop nu loslaat, springt het item naar ziin nieuwe
positie.

slepen Yan e€n lkoon

muEwjzer

Uorplnbsn

m

d0

rriswilzor mol bohulp uln ds curs0rbffion

U kunt de muiswijzer ook verplaatsen via toetsen op het toetsenbord.

Hieronder volgt een o\Ezicht van de toetscombinaties die de muiswijzer
besturen. Houd daartoe de eerste toets ingedrukl en druk vervolgens op de
tweede toets (of houd de eerste twee toelsen ingedrukt en druk op de derde
loets).
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lAlternatel[ piiltoets]

Verplaatst de wjzer acht pixels
(schermpuntjes) in de richting van de
piiltoets.

lAlrernatellshittl
lpijltoetsl

Verplaatst de wiizer 66n pixel in de richting
van de pijlloets.

lAtternaleltlnsertl

Kiest een item. Dit is heEeltde als klikken
met de linker muisknop. Voor een dubbele
klik houdt u [Alternate] ingedruK en drukt u
twee keer snel op lnsertl.

atarimuseum.nl
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to,,ernatelllnsertl
lpijltoetsl
[Alternale][Clr

Home]

Sleept een item in de richting van de
pijltoets. Dil is hetzellde als het ingedrukt
houden van de linker muisknop en
verplaatsen van de muis.
Heett dezeltde lunctie als de rechter
muisknop.

N.B.: Zie appendix A voor een overzicht van de toetsencombinaties waarmee
de muiswijzer wordt bestuurd.

Dialoogpanelen sn systeemu,aarschrwingcn
0irlmgpnelcn
Als de ST Computer informalie van de gebrurker nodig heeft, verschilnt een
dialoogpaneel in hel midden van de GEM DesKop, ln het onderstaande
dialoogpaneel wordt bijvoorbeeld gevraagd de naam van een nieuwe folder in
te geven.

tEt

Fllr OER

lla.:

--l

dikke rand

t-t(

ITxt(.Il

hokjes voor het
verlaten van het paneel
U activeert een keuze en verlaat het dialoogpaneel door de gevraagde
informatie in le tikken of de gewenste handeling uit te voeren. Als een hokje
binnen een dialoogpaneel een dikke rand heett, dan is dat de
systeemgekozen waarde en kunt u in plaats van op de muisknop ook op de

toets [Return] drukken. (Sysieemgekozen betekent dal de computer de
betreffende waarde, optie ol instelling automatisch kiesl als u geen andere
keuze maakt.) Door bij bovenstaand dialoogpaneel op [Beturn] te drukken,
kiest u hel hokje met OK.

N.B.: Dialoogpanelen worden uitgebreid behandeld in hel onderdeel
"lnteractieve dialoogpanelen" in hooldstuk 6.
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Sysloemwaarschuwingen
De computer maakt gebruik van systeemwaarschuwingen om iets onder uw
aandacht te brengen. Systeemwaarschuwingen verschijnen in een dialoogpaneel, samen met een stop-leken, een vraagleken of een uitroepleken. Zo'n
waarschuwing geett aan dat de bewerking die u wilt laten uilvoeren verstrekkende gevolgen heett ot dat die bewerking ntel correcl of niet mogeliik is.

Fori.lling

rill Ellst .ll

tha intoriation on tir dil(
in d.ive lr, Clicl oo lX
onl! il loo doo'l iird
lorint thls intofllatioo,
dikke rand
hokjes voor het verlaten

van het paneel
Als op het scherm een systeemwaarschuwing verschijnl, volg dan de
aanwijzingen in het dialoogpaneel op en klik op het van toepassing zijnde
hokje. Bij een dikke rand kunt u ook op [Return] drukken.

Systemen met een ol twee driues
Uw Computer beschikt over een ingebouwde disk drive voor enkelzijdige
(single-sided) ol dubbelzijdige (double-sided) microdiskefles. Bovendien kunt
Lr uw computer uitbreiden met een tweede, externe drive (enkel- of dubbelziidig). Een enkelzijdige drive is alleen geschikt voor single-sided diskefles, bii
een dubbelzijdige drive kunnen zowel double- als single-sided diskettes
worden gebruikt. (Zie hel onderdeel "i,4icroFloppy Disks" verderop in dit
hoofdstuk voor verdere bijzonderheden.)
De ingebouwde disk drive wordt drive A genoemd. Op de GENiI Desklop
verschijnen echler twee Floppy Disk-ikonen, A en B. Bij systemen met 66n
drive fungeert die drive zowel als drive A als drive B. Bij bewerkingen waarbil
twee diskette worden gebruikt, biivoorbeeld bij het kopieren van een lile, geeft
de computer in een dialoogpaneel aan wanneer de diskeltes moeten worden
verwisseld.

Dl!.se ins!.t

i[to drivc

nr,

dlir I

Om door le gaan moet u de diskette verwisselen als de compuler daarom
vraagt.
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Als uw systeem met een lweede drive is uitgerust, wordt naar de ingebouwde
drive verwezen als drive A en naar de externe drive als drive B. Me[twee disk
drives kunt u gelijktljdig met twee diskettes werken.

N.B.: Door een RAt\,4-disk programma te installeren, kunt u bij een systeem
met 66n drive een tweede disk drive simuleren. Een RAM-disk benut een
gedeelte van het RAM als disk drive en maakt hel verwisselen van diskettes
overbodig. Voor inlormatie over RAM-disk-programma's kunl u contacl
opnemen met uw ATARI-dealer.

MicroFloppy Disks
MicroFloppy Disks otwel macrodiskettes dienen voor permamenle opslag van
programma's en gegevens die trldens de uitvoering van programma's worden
aangemaakt. Een diskette (ook "floppy disk" ol "floppy" genoemd) bestaat uil
een vierkanl plastic hoesJe met ziiden van 372 inch, waarin zich een rond
schiifje (disk) bevindt. Het oppervlak van dil schiifje bevat een laagje
ijzeroxide; magnelisch materiaal waarin intormatie kan worden opgeslagen die
door de drive kan worden gelezen. Het zichtbare deel van het disketteoppervlak is afgedekt door een metalen schuifje. De meesle diskettes hebben
bovendaen een schrijfbeschermings-opening, linksonder in de hoes.

vooziide disk

metalen schuifie

schrijfbeschermingsopeninq

Houd de disketle zo vast dat het metalen schuilje naar de drjve is gericht en
de schrijfbeschermings-opening zich linksonder bevindt. Schuif de diskette
vervolgens in de drive. ln de drive wordt het metalen schuifje verschoven,
zodal het magnetisch oppervlak bereikbaar wordt voor de lees/schrijfkop in
de drive. lnformatie wordt in concentrische cirkels op de diskette geschreven.
Die cirkels worden sporen (tracks) genoemd. De diskette draail rond en de
lees/schrijlkop verplaatst zich tussen de diverse sporen.
Let op: Open nooil het metalen schuifie en raak nooit hel magnetisch
oppervlak van de diskette aan. Als u dal doet, kan de diskette worden
beschadigd, zodat de informatie onleesbaar wordt.
Druk op de uitwerptoets van de drive om een diskette uit de drive te
verwiideren. Wacht echter altijd tot het drive-lampie is gedootd.
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Singlrslild

on doubls-siild

diskdDs

Op microfloppy disks is aangegeven of het een single-sided (enkelzijdige) of
double-sided (dubbelzijdige) diskette betreft. Beide typen verschillen uiterlijk
niet. Bij een single-sided diskette is slechts 66n zijde goedgekeurd voor de
opslag van inlormatie, bij een double-sided diskette geldt dit voor beide zijden.
Een sirEle-sided diskene kan maximaal 357.376 bytes inlormatie opslaan,
een double-sided type 726.016 bytes.

Bosdrrmlng lqen ouerschiliven
Door een diskette le beschermen legen overschrijven, verhindert u dal
nieuwe informalie naar de diskette kan worden geschreven. "Schriiven naar
een diskette" belekent informatie opslaan op de diskette, "lezen van een
diskette" betekenl intormalie ophalen die eerder werd opgeslagen. De
computer en de drive werken samen om inlormatie vanuit het
computergeheugen naar de disketle te schrijven of intormatie vanaf de
diskette naar het computergeheugen over te brengen.
De meeste diskettes beschikken over een schrijfbeschermings-opening,
linksonder in de plastic hoes. Aan de achtezijde van de diskette ziet u een
nokie in deze opening. Als u het nokje zodanig verschuit dat u door de
schrijlbeschermings-opening kunt kuken, is de diskette beschermd tegen
overschrijven.

achlsrzflde dbkette

Een tegen overschrijven beschermde diskette kan niet worden geformatteerd
ot gewist en kan geen nieuwe intormatie opslaan. Als een disketie belangrijke
gegevens bevat, is het raadzaam die diskette te beschermen tegen overschrijven, zodat die gegevens niet per ongeluk worden gewist. Deze
onbedoelde fout kan looral optreden lijdens het kopidren van diskettes in een
systeem mef 66n drive. U kunt de schrijfbescherming op elk gewenst moment
weer opheffen door het nokje te verschuiven.

N.B.: Diverse in de handel verknJgbare diskelles mel toepassingsprogramma's beschikken niet over een schrijfbeschermingsopening. Dere diskettes
zijn permanent beschermd legen overschrijven.
30
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tormatteren van Gen dislctte
Alvorens u een nieuwe diskeile kunl gebruiken, moet die diskette worden
"gelormatteerd", ofwel voorbereid voor het opslaan van informatie. Tiidens hel
,ormatteren wordt alle informatie van de diskette gewist, de magnetische laag
gecontroleerd op beschadigingen en de sporen aangebracht waarin later
informatie kan worden opgeslagen.
Een single-sided diskette moet altijd als single-sided worden geformatteerd.
Een double-sided diskette kan zowel single- als double-sided worden
geformatteerd. Single-sided geformatteerde diskettes kunnen zowel in single-

als double-sided drives worden gebruikt, maar double-sided geformatteelde
diskettes alleen in een double-sided drive.
Het is ook mogeliik eerder gebruiKe diskettes te herlormatteren. Als u bijvoorbeeld alle liles van een diskene will wissen, werkt herlormatteren veel sneller
dan elke afzonderlijke tile te wissen met behulp van de prullenmand.
Volg onderstaande slappen op om een diskette te formatteren:

Let op: Tiidens het lormatteren wordt alle inrormatie op de diskette gewist. Als
die informatie belangrijk is, ga dan eerst na of u al een kopie hebt gemaaK op
een andere disketle (Baadpleeg "Kopi6ren van files en folders" in hoofdstuk 3).
1. Controleer of de diskette niet beschermd is tegen overschri,ven. Met de
GEM Deshop op het scherm plaatst u de diskette in drive A. (Als u over
twee drives beschikt, kunt u drive A of drive B gebruiken.)

2. Kies Floppy Disk-ikoon A (of B als u drive B gebruikt).
3. Zet de muiswiizer op File in de menubalk, waarna het File-menu verschiint.
Kies vervolgens de optie Formal.

31
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4. Op het scherm verschijnt onderstaand waarschuwingspaneel:

forn.tting

rill nnst .ll

the ioforn.tion on the disk
in drive n:, Cltd on lX
ool! il gou doo't iind
losiog thi5 intor[aiion,

-fr--l

tt.n-Cil

U wordt er nogmaals aan herinnerd dal bij het formatteren van de diskette
alle intormatie op die diskette verloren gaat. Voor een nieuwe, lege diskette
is dit uiteraard niet van betekenis. Als u hel lormatteren wilt vervolgen, klik
dan op OK, waarna het FoRMAT-dialoogpaneel verschiint.

fnitT

r:

roi
orr( r.r!rr:
mruE

Trlli--l
lTilfrIn

l-----,---

fmInTl

@fE

l5o"i-le-Tnrdl

DRIVE lD geeft aan in welke drive de diskette wordt geformatteerd. Brl
DISK LABEL kunt u een naam voor de diskette opgeven. Dil is niel
verplicht. (Raadpleeg "File-namen, directories en padnamen" in hoofdstuk 3
voor meer inlormatie over naamgeving van diskettes.) Klik vervolgens op
Single Sided of op Double Sided, afhankelilk van de wijze waarop u de
diskette wilt rormatteren.

\rergEet nlet Als u een diskette double-sided wilt formatteren, moet u een
double-sided diskette in een double-sided drive plaatsen. Als een diskette als
double-sided is gelorrnatteerd, kunt u die alleen in een double-sided drive
gebruiken. Het is toegestaan een double-sided diskette single-sided te
formatleren. Dan wordt echter slechts een zijde van de diskette gebruikt voor
opslag van inlormalie.
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5. Klik op FORMAT (of op EXIT als u het formatteren wilt annuleren en
terugkeren naar de Desktop). Als u FORMAT kiesl start het formatteren.
Op het scherm verschiint het diatoogpaneel ,,FORMAT WOBKING',, waarin
het formatteren kan worden gevolgd.

fnitt

rmlx6..,

r

rtl
6. Zodra het formatteren is vollooid, verschtjnt onderstaande melding:

IhIr dlC( lr.s 157175 brtls
ivall.bl! to us.r.

rill
Klik op OK (of druk op [Rerurn]).

I{.8.: Als de computer niet metdt dat op de diskefle 357.376 bytes (single_

sided diskete) ol 226.016 bytes (double-sided) kunnen worOei opjeiEgen,
kan dat betekenen dat de diskette is beschadibd. Formatteer de diSkette
opnieuw. Bliill heEeltde probleem optreden, ve;vang de betretfende diskette
dan door een andere.
7. Het FORMAT-dialo€Taneet versctijnt opnieuw. Klik op EX|T om terug te
keren naar de GEM Desktop.
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Als u een diskette tracht te gebruiken die niet vooraf werd getormatteerd, of
een double-sided diskette in een single-sided drive, dan verschijnt de
volgende waarschuwingsmelding:

ir i5 not rlsDondiog.
.nd iosrt . disk. l, it ir
a h.rd didr, (hecl iti

0riec

Ple.se che* the disf drive,
conn!ctions.

E.oAil
Plaats een correct gefo(matteerde disketle in de drive en klik op Retry (of klik
op Cancel om de compuler duidelijk te maken dat de diskette niet moet
worden gelbzen).

KopiEren van sen dishtte
Het is van groot belang een kopie (backup) te maken van alle diskettes mel
belangrijke inlormatie. Op deze wijze voorkomt u dat door een foul ot
beschadiging van een drskette onvervangbare gegevens verloren gaan.

N.B.: Maak in ieder geval een backup van de diskette die bij uw Computer
wordt geleverd. Berg de originele diskette veilig op en gebruik de backup als
werkdiskette. Als u de biigeleverde diskette op dit moment nog niet hebt
gekopieerd, doe dat dan nu. Zorg dat de originele drskette beschermd is
tegen overschrijven alvorens u de diskette kopieert.
Het kopieren van een diskette verloopl als volgt:
1. U werK met twee diskettes: intormatie wordt vanaf de brondiskette (source
disk) gekopieerd naar een andere gelormatteerde diskette (deslination
disk). Controleer eerst of de brondiskette is beschermd tegen overschrijven
en zorg dat de destination disk niet is beschermd tegen overschrijven.

'

2. Als de desktop op het scherm staat, schuift u de source disk in drive A. Als
u met twee drives werkt, plaatst u de destination disk in drive B (de externe
drive).

u
L

atarimuseum.nl

3

A naar Ftoppy Disk-ikoon B. Zodra Ftoppy Disk
orngekeerde video wordt afgebeeld, laat u de muisknop los.

,S.l=f
fioon S_ryry.Drsk-ikmn
H tn

4. Nu verschijnl onderstaand waarschuwingspaneel, waarin u er aan wordt
herinnerd dal door het kopieren van disliA naar disk B alle informatie op
de diskette in dri\re B wordt gewist.
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Als u mel twee drives werkt, controleer dan eerst ol beide diskettes zich in
de juiste drive bevinden. Klik vervolgens op OK, waarna het onderstaande
dialoogpaneel verschijnl.
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5. Als u op COPr in het dialoogpaneel kliK, begint het kopieren. Als u slechls
66n drive gebruikt, geett de computer steeds via dialoogpanelen aan
wanneer u de diskettes moel verwisselen. ln het dialoogpaneel
"DISKCOP/ WORKING" kunt u het kopieerproces volgen.

Drc(c0Pt

r

ttt6

.,.

OESINNTIOI NIgE

t-l

*
Progress lndicators

6. Als het kopieren is voltooid, verschiinl wederom het DISKCOF/dialoogpaneel. Klik op EXIT om terug te keren naar GEM Desktop.
N.B.! Als u werkl met een single-sided drive en een double-sided drive, dan
kunt u niet rechtstreeks een 66n-op-66n kopie maken van double-sided
diskettes. Raadpleeg "Kopieren van files en lolders" in hooldstuk 3 voor meer
intormalie over het kopieren van inlormatie van een double-sided naar een
single-sided diskene en omgekeerd.

i|6
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H00FDSTUK 3: !K0lrlEl,l, UEiISTEBS, FILES EN
Ft)LllEHS
lkonen, vensters, tiles en folders zijn vier belangriike onderdelen van de GEM

Desklop Met behulp van een ikoon openl u een vensler of voert u een
andere desktop-bewerking uit. ln vensters worden overzichten van files of
tolders afgebeeld. Files bevatlen gegevens of programma's. Folders bevatten
groepen files die bij elkaar horen.

0e Disk- en Trash-ikonen
Na het inschakelen van de Compuler worden op de GENiI Desklop drie
ikonen afgebeeld: twee Floppy Disk-ikonen, elk met het onderschritt "FLOPPy
DISK , en de Trash-ikoon.

ffi
IPY
,a
IPY

m
De Floppy Disk-ikonen verwijzen naar de drives 'A" en "8". Floppy Daskkonen lrken op laden uit een archiefkast. Diskettes en disk drives fungelen
als archaelsysteern van de computer. waarin u inlormalie kunt opslaan en later
ueer lerugvinden. Via deze ikonen kunt u diskettes openen, zodat u de daarop
opgeslagen info(rnatie kunt raadplegen.

l{.8.: Bli computersysternen rnet 66n disk drive lungeert de ingebouwde drive
afwisselend als drive A en drive B. Bij systemen met twee drives wordt de
ingebouwde drive drive A genoemd en de tweede, externe drive drave B. Meer
inlormatie hierover vindt u in het onderdeel "Systemen met een of twee
drives ' in hoofdstuk 2.

L
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De prullenmand-ikoon (TRASH) is een echte prullenmand. Als u een lile of
een folder van een diskette wilt verwijderen, dan kunt u deze naar de
prullenmand slepen en weggooien. Op hel scherm verschijnt dan een
dialoogpaneel waarin u wordt gevraagd uw keuze le bevestigen. Als u OK
kiesl, wordt de file gewist. (Meer informatie over de prullenmand vindl u bij
'Wissen van files en folders" verderop in dit hoofdstuk.)
Let op: De manier waarop de prullenmand werK, lijK meer op een
verbrandingsoven dan op een echte prullenmand. Als u eenmaal iets hebt
weggegooid, dan is het onherroepelijk verloren. U kunt het dus niet meer uit
de prullenmand halen.

Uen$ers
Bij de GEM DesKop worden de meeste bewerkingen op het scherm
uitgevoerd binnen zgn. "vensters". Een venster kunl u beschouwen als een
miniatuurscherm binnen hel grotere beeldscherm. ln een venster kunt u bijvoorbeeld de op een diskette opgeslagen tiles en tolders laten albeelden. Bij
de GEM DesKop kunt u gelijKijdig met vier geopende vensters werken.

N.8.: De vensters in deze handleiding ziln slechls voorbeelden. Het kan zijn
dat de inhoud van de venslers op uw scherm anders is.

0pnon nn

oon uonEtr
Alvorens u de inhoud van een diskette kunt opvragen, moel u een vensler
openen. Kies de Floppy Disk-ikoon voor de betreffende drive. Ga met de
muiswijzer naar het File-menu en kies de oplie Open.

oponen van een uenalet

38
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U kunt een venster ook op een andere manier openen. Zorg dat een diskette
in drive A is geplaatst. U wijst de Floppy Disk-ikoon aan en geett een dubbete
klik met de linker muisknop. Op het scherm verschijnt dan hel venster mel
daarin een directory (inhoudsopgave) van die diskette (of een gedeefte van de
directory als deze le groot is voor het venster).

disk-identilicatie
informatieregel

direclo.y

De disk-identificatie geeft aan vana, welke dnve informatie werd ingelezen. De
informatieregel geett aan h@veel ruimte op de diskette is gebruikt voor
hoeveel rtems. (Het aantal bytes dat door items binnen een lolder wordt
gebruikt, verschiint pas op deze regel als u de folder opent. Als u wilt weten
hoeveel bytes op een diskette nog vrij ziin, raadpleeg dan de optie "Show
lnfo" in hoofdstuk 4.) De directory van de inhoud van de diskette geeft voor
elk item in de hoofd-directory een ikoon plus de naam van dat item.

N.B,: U kunt direclories van venslers ook als tekst lalen afbeelden. Daarvoor
kiest u de optie "Show as Text" in het View-rnenu. Raadpleeg "Show as icons
and Show as Text" in hoofdstuk 4.

39
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Een vensler is actief als de move-balk geaccentueerd wordt weergegeven en
de scroll-balken piilen bevatten. Alleen een actief venster kan worden
verplaatst, bijgewerK ot van grootte veranderd. U kunt weliswaar met vier
gelijKijdig geopende venslers op de desktop werken, maar slechls 66n
daarvan kan actief zijn. U activeert een venster door op een willekeurige
plaals van het venster te klikken.

move-balk

_n

u

scroll-piil

scroll-balk

.^F*

E

scroll-piil

scrolFbalk

Geopende vensters kunnen elkaar overlappen, net als bladen papier. Het
actieve venster ligt altijd bovenop, met andere woorden, is helemaal zichtbaar.
Als een inactief venster gedeelteliik door een ander venster wordt bedeK, kunt
u het bovenop leggen door het actief le maken.

4
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omhoog om het kort€( te rnaken, naar rechts om het beder te maken en naar
links orn het srnaller le rnaken. Een schaduw van het venster volgt de
muiswiizq zodal u kunt zien hoe groot h€l uiteindeliike vensler zal worden.
laat de muisknop los cm het vensler ziin nieuwe afmetirE te laten aannernen.

I!

andlrln

Yan da YcnaLryroolla
tull-box

H€t \€randeren van de vsnstergrootte kornl \an pas als u met meerdere
\rensters op de GEM Desktop wilt lt/erken (Hjvoorbeeld als u files lanuit het
ene naar €en arder venster wilt koderen).
Een snelle methode om een vensler schermvullend te maken is de full-box,
rechtsbo\ren in het venster. Als u die aanwijst en erop kliK, u/ordt hel

belretfende vensler uitvergrmt tot de nonnale schermgooUe. Door nogmaals
op de full-box te ktkken, keert hel venster liveer terw naar lln oorspronkelijke
\orm en plaab op de GEM Desktop.

41
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U$Ltr m umlr'
Md behulp van de rnove-balk kunt u e€n \€nster op elke daats op de GEM

D€sldop z€tten (behalle op de menubak). De mo/e-balk berrindt zich aan de
bo/enrand van ek \€nsler. U vBrplaatsl een wnsle( door de move-balk aan
te wiizen, de link€r fiuisknop irEedr'*l te houden en lenolgens het vgnster
naar de ge!,verEte da$ te slepen. De muiswiizer sleepf €en schaduw \an
hel vensler mel zirrr rn€e. Op de gBr€n$e positie aang€kornen laat u de
muisknop los en het \ranster sp*Et naar ziin nieuure positie.

uarpLaLa.r

Y

aalt

rqraat
move-bak

Hd verphatsen van venslers is biizonder nuttig als u met meerdere vensters
op de GEM Desktop wilt werken (biivoorbeeld als u de directories van twee
diskette met elkaar wilt vergeliiken).

42
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Soms staan er in een venster meer items dan afgebeeld kunnen worden. Een
methode om alle items in een vensler te bekijken, is de inhoud van het
venster le "scrollen" otwel te verschuiven. Met behulp van de scroll-balken
langs de onderzijde en de rechteziide van hel venster kunt u de inhoud van
hel venster naar rechts, links, boven en onder verschuiven.

scrolFbalk

scrolFpijl

Als bepaalde items onlchtbaar ziin omdat ze builen de vensterrand vallen,
dan wordt een deel van de scroll-balk gearceerd weergegeven en geett de
scroll-box de huidige positie van het vensler weer vergeleken met de totale
directory. Als de scroll-box zich bijvoorbeeld in het midden van de scroll-balk
bevindt, dan zijn de items in het midden van de directory zichtbaar. De grootte
van de scroll-box vergeleken met het gearceerde gedeette van de scrolFbalk
komt overeen met het deel van de directory dat momenteel in het venster
zichtbaar is.
U kunl een venster steeds een eenheid laten opschuiven (een eenheid is
ofwel een ikoon olwel het oppervlak van het huidige venster). U laat het
vensler steeds een ikoon verder scrollen door de scroll-piil te kiezen in de
richting van de items die buiten hel venster vallen. U laat het venster een
"venster-eenheid" opschuiven door te klikken op hel gearceerde deel van de
scroll-balk. U kunt continu scrollen door met de muiswijzer naar het scrolF
pijltje ol het gearceerde deel van de scroll-balk te gaan en de linkermuisknop
ingedrukt te houden.

Als u snel will scrollen, sleep dan de scroll-box naar een nieuwe posilie op de
scroll-balk.Het venster toont dan de inhoud van dal deel van de directory.

N.B.: Directory-vensters die alleen tekst bevanen, kunnen niet horizontaal
worden gescrolld. (Zie "Show as lcons and Show as Text" in hooldsluk 4).
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Door een vensler-directory bii le werken, bent u er zeker van dal het venster
ook werkeli,k de intormatie op de diskette weergeefl. Als u bijvoorbeeld het
vensler van disketle A opent en dan een andere diskette in drive A plaatst,
dan loont het venster niel automatisch de inhoud van de nieuwe diskette. U
werkt een vensler bii door het eersl te activeren en daarna op de toels [Esc]
te drukken.
1{.8.: Als u een folder opent en dan een andere diskene in de drive plaatst,
dan moet u eerst de folder sluiten alvorens u hel venster kunl biiwerken. U
sluil een folder door op de close-box in de linkerbovenhoek van het venster te
klikken. Verdere inlormatie hierover vindt u bij "Close en Close Window" in
hoofdstuk 4.

Slulhn wn ool

uurb]

U sluit een actiet vensler door op de close-box in de linkerbovenhoek van het
venster te klikken. Het venster verdwijnt dan van het scherm. Als op dat
momenl nog een ander vensler geopend is, dan wordt dat vensler actief. (Bii
meerdere geopende venslers wordt hel laatst geopende venster actiel.)

Sluilen Yan ean renaiel
close-box

_.

t="nE
U kunt een actiel venster ook sluiten door met de muiswijzer naar het Filemenu in de menubalk te gaan en te klikken op de optie Close Window. (Meer
inlormatie hierover vindt u bij "Close en Close Window" in hootdstuk 4.)
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De ikoon die liikt op een kleine desktop is een programma-tile. Zo'n ikoon
staat vmr een toepassingsprogramma, bilvoorbeeld een
lekstverwerkingsprogram ma.
De ikoon die er uit ziet als een stapel papier met een omgelouwen hoekie is
een data{ile. Deze tiles bevanen gegevens die door toepassingsprogramma's
worden gebruikt, bijvoofteeld de tekst die u met uw tekstverwerker gebruiK.
Het aantal file-ikonen in de directory komt overeen mel het aantal tiles op uw
diskelte. Onder elke ikoon staat de biibehorende file-naam.

programmajiles

rts

datajiles
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van

Vanal de GEM Desktop kunt u een programma-file op twee manieren
U kunt zo'n file openen door een dubbele klik te geven op de ikoon van
file of door de file-ikoon eerst te kiezen en vervolgens op de Open-optie
het File-menu te klikken.

H-=

Als u een programmaJile openl, wordt het programma automalisch opgestarl.
Om biJvoorbeeld een toepassingsprogramma zoals tekstverwerking te
gebruiken, hoett u het alleen via de ikoon te openen.

0penen urn ssn dah-lile
U openl een datajile op dezelfde manier als een programmajile: door ofwel
een dubbele klik te geven op de file-ikoon ot door delkoon eerst le kiezen en
vervolgens op de Open-oplie van hel File-menu te klikken.
Bii hel openen van een data-file gebeuren er twee dingen: als u eerder een
toepassing hebt geinstalleerd die dat type document herkent. dan wordt
tegelijk mel hel document automatisch de loepassing geladen (zie ',lnstalleren
van een toepassing" in hoofdstuk 6). ln het andere geval verschijnt een
waarschuwingsmelding:
You

tiir

car onlg print o. disol.g

doc6.nt. Pl€asr clict

on a0lropaiat! button to
do so.

TPrn-il Ic.,iATl
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Kies Show (of druk op [Return]) om het document op het scherm te roepen.
Als de file leesbare tekst bevat, dan verschijnt deze zonder opmaak (zonder
alinea-indelingen, wagenteruglopen, enz.) Als het scherm vol is, verschijnt de
prompl -MORE-. Druk op lRelurn] om de volgende regel te laten verschijnen
of op [Spatiebalk] voor het volgende scherm. Als alle teksl is getoond,
verschijnt de prompt -END OF FILE-. Door op een willekeurige loels te
drukken, keert u terug naar de GEM DesKop. Om lijdens het beklken van de
inhoud van een document-file terug te keren naar de GEIV1 DesKop, druK u
op [O] (voor Ouit) ol op [Control] [C] (voor Cancel).

Als u Print kiest, kunl u het document via de prinler afdrukken. U kunt het
printen onderbreken door op [O] of op [Control] [C]te drukken. Klik op Cancel
om naar de GENI Desktop terug te keren zonder de inhoud van het documenl
op le vragen.

N.B.: Niet alle datajiles bevatten leesbare tekst. Als u de inhoud van zo'n lile
opvraagt, kan hel zijn dat u alleen gecodeerde inlormatie le zien krijgt.
Herbenoemen

mn sen lile

U kunt een bestaande file ook een nieuwe naam geven. Kies de betreffende
file, ga met de muiswijzer naar File in de menubalk en kies de optie Show lnfo
Het volgende dialoogpaneel verschiint:

IItll llfnliTr0ll
t iEr mnP[IGs,DnIlSiz. in bctcsl ----512
L.st iodi{iEd: 0l/11/E7 llla7 tt
Irt.ibutes

verticale cursor

r [E@EE
matA-0niil

fT-l

fclncan

Het dialoogpaneel toont de naam en de attributen (kenmerken) van de file.
Aan het eind van het naam-veld ziet u een cursor in de vorm van een
verticaal streepie. U verandert een lile-naam als volgt ga met behulp van de
[inkerpijl]-toets met de cursor naar links of wis de oude naam mel
ot tEscl. Tik vervolgens de nieuwe naam in. File-namen mogen
IeacX!6ice]
'maximiat
aiht tiaraliers lang zijn, desgewenst gevolgd door een punt (.) en
een extensie van drie karakters. (Meer inlormatie over dit onderwerp vindt u
bii "File-namen, directories en padnamen" verderop in dit hoofdstuk.)
N.B.: Over het algemeen geldt dat het niet verstandig is de extensie van een
file te wijzigen. Vaak kan hbt systeem de tile dan niet op de iuisle wijze
gebruiken.
47
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Folders
Folders zijn een onderdeel van uw archiveringssysteem en bieden de
mogelijkheid onderling verwante files bijeen te houden. Folders hebben een
eigen ikoon, die lijkt op een opbergmap.

tr

folder-ikoon

ln folders kunt u dala- en programma-files onderbrengen, maar ook andere
folders. Als u een aantal gelijksoortige tiles heeft, dan kunt u ze samen
bewaren door ze in een lolder op te bergen. U kunt ook lolders in andere
folders opslaan, tot acht niveaus diep.

U maakt een folder als volgt aan: activeer het venster van de gewenste
diskette. Ga vervolgens naar het File-menu en kies de oplie Niw Folder. Op
hel scherm verschUn het volgende dialoogpaneel:

lor flllDa

tre: j-----.-r.Fl rc;afl
Tik de naam van de totder in en klik op OK (of druk op
[Return]). Net als bii
files mag de naam van een lolder maximaal acht kariXiers lani z1n, gevotgd
door een punt (.) en een extensie van drie karaKers. (tn teqensielinoiot tites
kunt u een naam van een tolder niet vanal de GEM desKdp verandiren.) De
nieuwe tolder wordl op de diskette aangemaakt en het actidve venster wordt
bijgewerkt zodat de folder ook in de directory wordt opgenomen.
Lat op: Werk in lotaal nooil mel meer dan met 40 folders op het totale systeem (inclusiel hard disk).

Opm nn

ccn

fldel

Elke folder heelt een etgen directory-venster U openl een lolder door een
dubbele klik te geven op de fotder-ikoon of door de folder te kiezen en te
klikken op de Open-optie van het File-menu.
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optnon van €en lolder

Als u een folder opent, verdwijnt de disk-directory en verschUnt de directory
van de fdder De naam van de folder slaat achter de disk-identificatie. De in
deze folder ondergebrachte liles (en andere folders) kunnen nu worden
aangeroepen.

voorbseE Yrn een open lolder

Een nieuw aangemaaKe folder is leeg. Hoe u files in lolders.kunt opbergen,
wordt besproken in het volgende onderdeel "Beheer van files en folders'.

atarimuseum.nl
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Beheor mn ftles sn lolders
Koplinn nn lihs en loldon

Op de GEM Desktop kunt u tiles en lolders naar een andere diskette ol folder
kdpiEren. Als u een lile kopieert, kopieert u maar 66n item; bii een folder
kobieert u de gehele inhoud (files en andere folders) naar de nieuwe positie.
U gaat als volgt te werk kies het item en sleep dit naar de geu/enste positie
ofOe Oest<top. Oat kan een ander venster zijn, magr ook een Floppy Disk- ot
ebn folder-ikoon. (Als u een item naar een Floppy Disk- ot lolderikoon sleept,

wordt die ikoon geaccentueerd weergegeven zodra deze met de muiswizer
wordt aangeraaK.)

kopl0cn van een tlle mar een arlder urn3ler

J".

*D* .-n"
-l*D* *A* J-.. ..H.

kopllroo van ccn fle naet ean ioUer
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koplarrn yan Gcn ,lle naar .en dbk
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Als u een item naar zijn nieuwe positie sleept en de muisknop loslaat,
verschiint hel volgende dialoogpaneel:

coPY

f0tDtts

/

rlErs

tolders to C0DU:
It€is to Co!U:

fTl

--0

--l

lT"Ai-l

Klik op OK om de kopieerprocedure voort te zenen (o, klik op Cancel om
daarmee op te houden). Bii syslemen met 66n drive geeft de computer in een
dialoogpaneel aan wanneer de diskettes moeten worden verwisseld.

N.B,: Als het bovenstaande dialoogpaneel niet verschijnt, is de optie Confirm
Copies uitgeschakeld. Zie "Set Preferences" in hoofdstuk 4 voor meer
informatie.
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Als u een diskette wilt kopieren, sleep de Floppy Disk-ikoon dan naar
ander venster ot naar een andere Floppy Disk-ikoon. Door een Floppy Diskikoon naar een venster te kopidren worden de items van die diskette
opgenomen in de directory op hel scherm, zonder de reeds aanwezige liles te
wissen. Door een Floppy Disk-ikoon naar een andere Floppy Disk-ikoon te
kopieren, gaat alle inlormatie op de diskette waar u naarloe kopieerl, verloren.
(Een waarschuwingsmelding attendeert u hierop. Zie "Kopi€ren van een
diskene" in hoofdstuk 2 voor verdere bizonderheden.)

kopl&en van ocn dlsk-ikoon naar een uenslel

F _m *F^
_.t-

_

Als u een item naar een Floppy Disk-ikoon kopieert, wordt het directoryvenster van die diskette niet automatisch biigewerkt (als hel op het scherm
staal). Dit doel u door het venster le activeren en op [Esc]te drukken.
Het kopieren van een Floppy Disk-ikoon naar een venster en hel kopieren
van items van hel ene venster naar het andere zijn methoden waarmee u
inlormatie van een dubbelzijdige disketle naar een enkelzijdige diskette en
omgekeerd kunt kopieren, vooropgesteld dat de diskette waar de intormatie
naar \ reggeschreven wordt, genoeg ruimte heett.

N.B.: U kunl ook items naar een lolder kopieren: open de folder en sleep de
items naar hel directory-vensler van die lolder

52

atarimuseum.nl

1

l{amo Conflld Ouring Copylng
Als u probeert een item te kopioren naar een disk-ikoon, venster of folder
waarin een item onder dezelfde naam is opgeslagen, verschiinl het
onderslaande dialoogpaneel:

tfiE coltftIcT

0n116

copY

I r.: 5fllt .rn6
CopU's Ix!: 6fllE nd

Curre[t

.

flx_l

fcir'-in

Klik op OK om de oude lile te laten vervangen door de lile die u aan het
kopieren bent. Of druk op de linkerpijll-toets om de verlicale cursor le
verplaatsen (of gebruik [Backspace] of [Esc] om de naam van de kopie te
wissen). Tik een nieuwe naam in en klik op OK. De file wordt dan onder zijn

nieuwe naam opgeslagen, terwijl de oude file met de oorspronkelijke naam
intact blijft. Klik op Cancel als u de file niet wilt kopidren.

N.B.: Hel is niet mogelijk een lolder via hel Name Conf lict dialoogpaneelte
overschrijven. U kunt alleen de te kopieren folder een nieuwe naam geven of
de gehele procedure met Cancel afbreken.

Wsson van lllss en loldors
Door ongewenste f iles en folders te wissen, maakt u op een diskette ruimte
vrij voor nieuwe inlormatie. U wist items van een vensler d@r deze naar de
prullenmand te slepen. Daarbrj verschiinl het volgende dialoogpaneel:

OEtfIE fOLOEIS

/

IIEIS

foldlrs to 0!l.tc i ---0
Itrii to oel.tc i ---l

f-fr-.-] fc:lr€-I]

Klik op OK om het item te wissen (of klik op Cancel om de procedure at te

breken). Het wissen van een flle heett alleen betrekking op die betreffende tile.
Door een folder te wissen, wisl u levens alle items in die folder. Het wissen is
onherroepelijk: als iets eenmaal is gewisl, kunt u het niet meer terughalen.
N,B.: Als het dialoogpaneel niet verschijnt, is de optie Contirm Copies
uitgeschakeld. Zie "Set Preferences" in hoofdstuk 4 voor meer intormatie.
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lilurders selecllss
Het kan voorkomen dat u meer dan een item tegeliik wilt kopieren ol wissen.
Dit kan op twee manieren: via het elastisch kader of via Shift-klikken.

Kiusn ulr hst olrslisch hdsr
Met hel elastisch kader kunl u een groep items kiezen. Deze moeten dan wel
naast elkaar op de desktop staan. Zet de muiswijzer links van hel eerste item
dat u wift kiezen (ernaast, u mag hel dus niet raken). Houd de linker muisknop
ingedrukt en sleep de wjzer naar rechts over de gewenste ikonen. Terwijl u
de wijzer sleept, verschijnt een kader om de ikonen. Als u de linker muisknop
loslaal, worden alle ikonen binnen dat kader gekozen.

plaat! de muisw{zer

haer indrukken

slepen Yan de mulewiizer

elastisch kader

54

tot hier slepen

atarimuseum.nl

Vervolgens zel u de wiizer op een van de gekozen items en sleepl u de
gehele groep naar een ander vensler ol ikoon, naar de prullenmand, enz.
Tijdens het slepen volgen schaduwen van de gekozen ikonen de bewegingen
van de muiswijzer.

d€pan Yan ecn $oep llerns

!-a-!-*tr*
Als u de muiswiEer loslaat, worden alle items naar de nieuwe positie
gekopklerd dan wel gewist, aliankelijk van de plaals waar u ze naartoe hebt
gesleepl.
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Kiaar ulr Shn*likhr
Via deze methode kunl u een groep items kiezen die willekeurig over de
desklop verspreid staan. Houd de [Shitt]-loets ingedrukt en kies het eerste

rtem. Dat item wordt dan geaccentueerd weergegeven. Ga vervolgens met de

muiswijzer naar het volgende item en geef een klik met de linker muisknop.
Laat de [Shift]-toets los als alle items zijn gekozen. Ga met de wiizer naar een
van de gekozen items en sleep hel naar de gewenste positie op de desKop.
Tiidens het slepen volgen schaduwkonen de bewegingen van de muiswijzer
Als u de linker muisknop loslaat, worden de gekozen items gekopieerd dan
wel gewist, afhankelijk van de plaats waar u ze naartoe hebt gesleept.

k{eren eo 3hpen yan meordors

lLrm md de Shllt-klik-mdtodo

N.B.: U kunt ook beide fi€lhoden combineren door eerst met hel elastisch
kader een groep items le kiezen en met behulp van Shitt-klik de items die u
niet wilt kiezen, uil de groep te verwijderen. Als u namelijk met [Shift] klikt op
een reeds gekozen ikoon, dan maaK u daarmee uw keuze ongedaan. (Door
nogmaals met [Shift] te klikken, kiest u de ikoon opnieuw.) Sleep de groep
vervolgens naar de gewenste positie op de GEM Desktop.
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File-namen, dircdories en padnamen
Een file-naam is een naam die door u of de software-ontwikkelaar aan liles
werd gegeven. Een directory is een ovezichl van files en tolders dal in een
directory-venstei verschiint. Een padnaam geeft aan welke diskette en folders
werden geopend om een bepaalde directory op het scherm te laten
verschijnen.

File-namon
Een file-naam bestaat uit twee delen: de naam en de extensie.
SAMPLE.PRG

I exensie (optioneel, max. 3 karakters)
(verplicht, max. 8 karaKers)
Een lile moet een naam hebben, wil de computer hem kunnen herkennen.
Een file-naam mag maximaal achl karakters lang zijn en mag uit letters en
ciifers bestaan. Ook het onderstreep-symbool
is toegestaan. I/eestal
geven file-namen iets over de inhoud lan de file weer, zoals FACTUREN, of
FACT8s, FACT86, FACT87.

(-)

De extensie is optioneel en mag uit drie karaKers (letters of cijters) bestaan.
Een exlensie moet altijd worden vooralgegaan door een punt (.). Extensies
geven vaak het type lile aan. De extensie .PRG geeft bijvoorbeeld aan dat het
gaal om een GEMloepassing en dat TOS hem als een programmajile-ikoon
(kleine desktop) in de directory moet afbeelden. Als u deze extensie zou
weghalen (met behulp van de optie Show lnto uit het File-menu), dan zou
TOS de file niet meer herkennen als een programmajile en hem in de
directory atbeelden met een datajile-ikoon.
Bii veel to€passingen worden specifieke extensies gebruiK om bepaalde
typen datajiles aan le duiden. Zo maken tekstverwerkers vaak gebruik van
de exlensie .DOC voor document-tiles.

Als u files op type laat sorteren, dan worden ze allabetisch volgens hun extensies gerangschikt (zie "Sort by Name, Dale, Size, and Type" in hooldsluk 4).
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Vier veelgebruiKe extensies en hun betekenis ziel u hieronder:

.APP

GEM-applicatie

.PRG

GEM-applicatie

TOS

Tos-applicatie

TTP

Tos-takes parameter applicatie

Deze extensies geven de drie lypen programma-files aan (files die vanat de
GEM DesKop kunnen worden opgestart). Programma-files worden
weergegeven door de kleine desktop-ikoon en worden door een dubbele klik
opgestart (of door eerst de ikoon te kiezen en daarna te klikken op de optie
Open in het File-menu).
Een file met de extensie .APP ot .PRG is een GEM-applicalie (toepassing) die
gebruikt maakt van de faciliteiten van de GEM DesKop, zoals vensters,
ikonen en drop-down menu's. Een file mel de extensie TOS is geen GEMloepassing. Zo'n file maaK geen gebruik van de GEMJaciliteiten en soms
ook niel van de muis. Een lile met de extensie TTP is een TOS-lile waarbij
bepaalde paramelers moeten worden ingegeven (data die bepalen hoe hel
programma wordt uitgevoerd). Als u een TTP-tile opent, verschijnt een
dialoogpaneel waarin u wordl gevraagd de parameters in te tikken. Raadpleeg
de handleiding bii het programma voor meer informatie.
0pEt nprrrcnlr0r

Ircr

UIIIITY.ITP

rTt

fc.iaEi-l

N.B.: U kunl een toepassing ook als een ander type installeren dan de
exlensie aangeetl. lnformatie hierover vindt u in het onderdeel "lnstalleren van
een toepassing" in hooldstuk 6.

to[o]-namon
Voor de namen van folders gelden dezeltde regels als voor lile-namen.
OpgemerR moet worden dat extensies van folder-namen voor TOS geen
speciale betekenrs hebben.
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Een pas geformatteerde diskette heeft een directory, die de '?oot directory"
otwel hoofd-directory wordt genoemd. De rooLdirectory is de eerste directory
die verschijnt als een Floppy Disk-ikoon wordt geopend. Hii wordt
geiiCentif iceerd door de disk-identiticatie (A:\ voor een diskette in drive A en
B:\ voor een disketle in drive B) in de balk boven in het venster.
Onderstaande disk-identificatie laal de rooldirectory van een diskette in drive
A zien:

rool directory
disk-ideniificatie

Als u nu een folder met de naam LETTERS opent vanaf de diskete in drive A,
gaat u over naar een sub-directory:

3ub-directory binnen €€n root-dlr€clory
foldernaam

dask-identilicatie

Een suHirectory is een directory binnen een andere directory, Een lolder is
in wezen een sLb-directory binnen de root-direclory, en een lolder binnen een
,older is een sub-directory binnen een sub-directory. Als u de ,older LETTERS
opent, verschijnt de naam van de tolder achter de disk-identilicatie. Een disk-

identilicalie met daarachter een loldernaam wordt een padnaam genoemd.
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Padnamen hebben de volgende vorm:

drive:\lolder\
waarbij drive:\ de disk-identificatie voor de root-directory is en tolder\ een
sub-directory aangeetl. De onderdelen van een padnaam worden van elkaar
gescheiden door een zgn. backslash (\). De padnaam voor de sub-directory
van de tolder LETTERS luidt A:\LETTERS\. De padnaam geeft aan welk pad
TOS moel bewandelen om naar een bepaalde file te gaan.
Als u nu een tolder met de naam MOTHEH opent binnen de tolder LETTERS,
gaan u over naar een andere sub-directory. Merk op hoe de padnaam
verandert:

Bub-dlrcctory Hnnen e€ll

3uMrcclory

De structuur van de directory van de diskette ziet er nu zo uit:
microtloppy disk

items in rool
directory A:\

items in
sub-directory A:\LETTERS\

items in sub-directory

A:\LETTERS\MOTHER\
Meer info(matie over padnamen vindt u bii "Gebruik van de llem Selector" in
hoofdstuk 6.
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H00FDSTUK

4:

DE MEI{UBALK

Aan de bovenrand van de GEM Desktop bevindt zich de menubalk. Deze
heeft vier koppen: Desk, File, View en Options. Achter elke kop zit een menu
verborgen. Door de muiswijzer op de belreffende kop le zetten, verschijnt het
bijbehorende menu.
U kiest een optie door de betrettende optie mel de muiswijzer aan te wiPen
en 6Cn keer op de linker muisknop te drukken. De opties rnd zwarte tekst zijn
actiel, dwz deze kunt u kiezen. Oplies mel griize letters zijn inactiet en
kunn€n (nog) niet $/orden gebruiK. Bil dergelijke opties moet u soms eersl
een ikoon van de GEM Desktop kiezen om ze aclief te maken. (Meer
informalie vindl u bii de beschrUving van elke optie verdercp in dit hoofdstuk.)

Dck
Het Desk-menu bevat de desk-hulpmiddelen. (De files met de desk-hulpm'iddelen moeten op de diskette in drive A staan als u de computer opstart, Deze
files hebben de extensie .ACC.) Dit menu kan levens inlormalie bevatten over
het programma waarnee u aan het werken bent.
U hebt biina altiid toegang tot de desk-hulpmiddelen, vooropgesteld dat u

werK met de GEM-desktop ot een andere toepassing die gebruik maakt van
de GEM rnenubalk. De oplies die onder deze menukop verschinen zin
alhankeliik van de geladen desk-hulpmiddelen. De standaard set desk-hulpmiddelen omlal de oflie Conlrol Panel en VT52 Emulator. (Meer inrormatie
over deze desk-hulpmiddelen vindt u in hmldstuk 5.)

6l
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Als u uw computer zonder diskette inschakelt ol met een diskette in drive
zonder de desk-hulpmiddelen, dan bevat het Desk-menu slechts
onderdeel, namelijk DesKop

lnfo.

66n

A

De computer inschakelen zonder desk-hulpmiddelen spaart wat
geheugenruimte en laal de GEM Desktop sneller op het scherm verschiinen.
Maar als u op een later tijdslip loch gebruik witt maken van de desk-hulpmiddelen, dan zult u hel sysleem opnieuw moeten opstarten.

Dorkhp lnlo
Via de optie Desktop lnto laat de computer zien welk programma is geladen,
samen met de copyright-informatie. Bij de rneeste programma's die met de

GEM Desnop werken, verschiint deze soort inlormatie onder de meest linkse
kop (meestal Desk) op de menubalk.
Kies nu de oplie Desktop lnfo. Het volgende dialoogpaneel verschiint:

60l, tralilcs [ovimmmt ll.o.!!r
r05

.]f
rlrd
collrlohr (c) ItE6, lrE?

llari Comor.tioo
oilltal l.i..rd, Inc.
lll llthts llrrrvld,

rTl

Klik op OK om terug te keren naar de GEM Desktop.
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Flla
Met de opties van het File-menu kunt u bewerkingen op tiles uitvoeren, met
venslers vt/erken, foldeE aanmaken en diskettes formatteren.

0pcn
De Open-optie gebruiK u voor het opstarten van een programma ol hel
oproepen van de inhoud van een diskette, een file of een folder. U start een
programma of openl een tile door de ikoon van die tile te kiezen, de wiizer op
de Open-optie in het File-menu te zetten en 66n keer met de tinker mriist<nop
le klikken. U moet dus eersl een ikoon kiezen om deze oplie actief te maken.
U kunt een file ook op een andere manier openen, namelijk door een dubbele
klik op de betretlende ikoon te geven.

Shw Ido
Als u een Floppy Disk-, file- ol folder-ikoon hebt gekozen en dan de optie
Show lnlo kiest, verschiint inrormatie over het betretfende programma, datafile ot desktop-onderdeel, De datum en lijd die eventueel in het Show lnfo
dialoogpaneel \rerschijnt, kan worden ingesteld vanaf het confobpaneel (zie
"Control Panel" in hoofdstuk 5).
Een voorbeeld van een Show lnfo dialoogpaneel voor een Floppy Disk-ikoon
ziet u hieronder:

lrnialtot
Driv! Idmtitllri 8:
0i* l.!rl: SftPLt .0Sl(
Iubrr ot foldlBi
llrla. ol ltliir
--8
-_a
!ct.s l,scdr --l65at2
lrtls lr.i l.bl!: --lltaa0
DISI

r--il

6Il

atarimuseum.nl

N.B.: ln het Show lnto dialoogpaneel voor een diskete is het aantal gebruikte
bytes en het aantal vrip bytes niet altijd exact gelrjk aan de opslagcapaciteit
van de diskette. De ST Computer reserveert op de diskette namelijk blokken
van een vasl aantal bytes voor elke file, ook al is die file kleiner dan hel laatste blok. De opslagcapaciteil van de diskette kunt u het best in hel oog
houden aan de hand van de getallen van Bytes Available in het Show lnfo
dialoogpaneel.
Het Show lnfo dialoogpaneel voor een file geett de naam van de tile, de
omvang van de file, de datum waarop hij het laatst werd bijgewerK en de
lees/schrijf -kenmerken.
I]EN IITMiTIIlll

Sizr in

Ine: Cnsfi .sul
i ----lEa5

bgtes

L.'t iodified:

0111.5/67 07r13 Fr

ittri[utes: Il!t]?rr+[ft

r.Fl

llEi:ott-l

uI

rt;;aTl

Met behulp van de optie Show lnlo kunt u ook een besiaande file een andere
naam geven. controleer ol de lile op read/write slaat ingesteld (zie de hierna
volgende alinea's). Druk op [Backspace] ol op [Esc] om de file-naam te
wissen, tik de nieuwe naam in en druk op [Return] of klik op OK om de
nleuwe ,ile-naam naar de diskette weg te schrijven. Deze naam zal nu in de
disk-directory ver!chiinen.
Met de opties Read/Write en Read Only kunt u de lees/schrijtkenmerken
van de lile veranderen. Read/Write is de standaard gekozen inslelling. Als
deze optie actief is, kunt u veranderingen in de lile aanbrengen ot de tile zelts
wissen. Read Only werkt als een schrijfbescherming voor afzonderliike files:
als deze optie aclief is, kan de f ile alleen worden gelezen en wordt voorkomen
dat belangrijke gegevens per ongeluk worden gewijzigd. Klik op een van beide
kenmerken en klik op OK (of druk op [Return]).
Als voor een lile de optie Read Only actiel is, kunt u die file niet wijzigen,
wissen of een nieuwe naam geven. Als u dit probeert, verschijnt
onderstaande waarschuwingsmelding:
nn

itei rith thls

na.e

alreldg cxists in the

dire.torJ, o. thi5 i tci
ts set to Read-onl! status.

rfl
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Als u iels wilt \reranderen, dan zult u eerst de oplie Read/Write
moelen
acliveren.

Hel Show lnfo dialoogpaneel voor een folder vermeldt de toldernaam. de
datum en-lijd waarop de ,older werd aangernaaK, het aantal folders
en files
oal rn de toEer is onde{gebrachl en de grootte van de folde( uitgedrukt in
bytes.

F0[0fn

lrmitlIllx

lolder Xret

iat05--,--

cre.ild: 03-16-87 l0ttt
ltnber of foldcrs: -__2
lftnllr of Itlisi
__19
lgtcs Used:

--_J671?

r.FI

N.B.: Het is niet mogelijk vanuit hel Show lnfo dialoogpaneel de naam van
een tolder te wijzigen.

ilcw

Foldor

Een tolder is een op een bepaalde indeling berustende veeameling ,iles. Een
tolder zetf is dus geen file, maar kan een aantal onderling samenha--ngende

programma- en dalaJiles onderbrerEen om deze van andere tiles af te
zonderen.

U maakt een lolder ab volgt aan: kies een Floppy Disk-ikoon en open het
directory-venster, zet de wiizer op File in de menubalk en kies de dptie New
Foher. Hel volgende dhloogpaneet verschijnt

mr ;0Dn

tre: f-------.--

IT_I

lt.o-GeTl

Tik een naam voor de folder in en klik op OK (of druk op [Return]). De nieuwe
folder verschijnl in het directory-venster Als u van gedachten verandert en
geen folder wilt aanmaken, klik dan op Cancel.
Nadat een folder eenmaal is aangemaaK, kunt u er ook andere lolders in
onderbrengen. Dil kan tot op acht niveaus diep. (Meer inlormatie hierover
vindt u in bii "Folders" in hooldstuk 3.)
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Glosr on Close lllndow
Met behulp van de opties Close en Close Window kunt een venster sluiten'
Controleei of het venster actief is en kies een van beide opties van hel Filemenu. (U kunt een venster ook sluiten door te klikken op de close-box in de
linkerbovenhoek van het venster)
De Close-optie en de close-box hebben dezeltde uitwerking: beide sluiten het
huidige directory-venster. Als u de directory van een lolderop het scherm
neU,'dan gaat u door het sluiten van dal venster naar de directory waarin die
folder is oigenomen. Als u een disk-dhectory op het scherm hebt, dan sluit
dat venster en verdwilnt van het scherm.
Met de optie Close Window kunt u in 66n handeling een vensler sluiten en
van het scherm verwijderen, ook bii een lolder-directory'

tonnrl
Formaneren is het proces waarbii een microfloppy disk wordt voorbereid voor
opslag van data. Diskettes kunnen enkelzijdig of dubbelziidig worden
geformatteerd, en reeds gebruiKe diskettes kunnen opnieuw worden
geformatteerd. (Hoe het formatteren in ziin werk gaat, wordt besproken bij
"Formatteren van een diskette" in hooldstuk 2.)
U formatteert een diskette door deze in een drive le plaatsen en de Floppy
Disk-ikoon voor die drive te kiezen; vervolgens kiest u de Format-optie in het

File-menu. ln een dialoogpaneel wordt u gewaarschuwd dat door het
lormatteren alle informatie op die diskette verloren gaal. Als u witt dat de
diskette wordt geformatteerd, klikt u op OK. Het onderstaande dialoogpaneel
verschijnt:

fmml
MIUE

rciil
Il):

EI

DIs[ U0Etr

rEmii-l
t-------.---

FMINI:

@@

loo-utli-Sliicdl

ln dit paneel wordt u in de gelegenheid gesteld de diskette van een label te

voozien. Dat label verschijnt dan in het Show lnto dialoogpaneel voor die
diskene. Als een diskette van een label is voozien, kunt de naam van de
diskette niel meer veranderen, tenzij u de diskene opnieuw forrElleert U
labelt een diskette d@r de naam in te tikken; eventuele likfouten kunl u
verb€teren rnet de [Backspace]-to€ts.
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N.B,: Labels

ljn

optioneel, ze zijn niet noodzakehik voor het formateren.

Kies de optie single- ol doubte-sided, arhankelijk van het type diskette waarmee u werkt en klik op Format. ln een apart dialoogpaneel kunt u hel
formatteren volgen. Als het formatteren klaar is, verdchijnt in een
djaloogqrneel het aantal bytes dat op de diskefle kan worden ondergebracht.
Klik op OK en op Exit in het volgende diatoogpaneet.
Als-de geformatteerde diskette minder dan 357.326 bytes (singte-sided) ot
(doubte-sided) kan opstaan, dan is hij \^/e icht beschadidd.
126.016 bytes
Formatteer de diskette opnieuw. Als het probleem blijfl oplreden, kunt u de
procedure beter met een nieuwe diskette heftalen. '

Lol op: Als u een oude diskette met informatie opnieuw formatteert, gaat alle

op.die diskene aanwezge intormatie voorgoed vdrloren! Kopieer de tiles die u
wlt @waren daarom eersl naar een andere diskette vooraleer u de
betretlende diskette lormafl eerl.

Uiew
Met het View-menu kunt u een file-overzicht laten verschijnen, waarbii de liles
in de vorm van ikonen (lcon) of tekst (TeX) worden atgeU&tO. U kunt de files
op naam (Name), dalum (Date), grootte (Size) of file-ty:pe (Tyoe) taten
sorleren. U kunt de manier waarop files in net ovezichi vdrdihijnen wijzigen
door de gewenste optie in het menu te kiezen. Een vinkje voor de opti6 g-eett
aan dat hij is gekozen.

De.in het View-menu gekozen opties gelden voor alle directory-vensters.
niet mogelijk voor het ene venster bepaalde opties le kiezen eh voor het
andere venster weer andere.

.8.: Wiizigingen, aangEbracht in het View-menu, kunnen op diskette worden
opgTlagen. Dit wordt besproken in het onderdeel ',Save Ddsktop,, in hoofd_
sluk 6.
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Show as lcons en Slnw as Tsxt
De lwee onderstaande vensters tonen een directory-ovezicht voor dezelfde
diskette, waarbii de files in de vorm van ikonen, respeclievelilk als tekst
worden getoond.
Show as

lcons

data-file

r^ ".".H',.

programma-f ile

..tr.". .tr*..

Show as Text

folder-symbool

0
$

0tr-ll-E? 11159
TntES
03-11-87 11:a8 .n
rnoPRoc
5 tE PnG a6a 03-ll-87 11:47 .r
5u 03-U-67 ll:17 .
ERePfiICS onT
la59 03-ll-E7 llra7 ri
it5sn6t IxI
TESTtItt T05 J5712 03-11-87 llr{7
UIILTIY TTp zlta ol-ll-E7 llr17

datum en
tijd laatst
brjgewerkt

file-grootte
in bytes

Als een directory in de vorm van ikonen wordt getoond, geven verschillende
ikonen op het siherm de verschillende soorten items aan. De ilems worden
horizontaal, d.w.z. van links naar rechts in het venster afgebeeld. (Zie hoofdstuk 3 voor een volledige bespreking van ikonen.)
Als een directory in de vorm van lekst \ /ordt geloond, verschiint in hel venster
de tile-naam, de file-groone en de datum en tijd waarop de file het laatst werd
biigewerkt. Als in het tekst-venster naasl de file-naam een klein blokie wordt
afgebeetd, Oan betrelt het een lolder, dus geen programma- of data-file. De
directory-entries verschiinen verticaal, d.w.z. onder elkaar in het venster
Files en folders die als tekst worden u/eergegeven, kunnen worden geopend,
gekopieerd of gewist rnet behulp van dezellde technieken die daarvoor bii
ikonen worden gebruiK.
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Soruron op nem (l{anrf, dahm

(fib}

Crooth

[$iaf

an

typ

(Typef

Via deze oplies bepaalt u hoe items in een directory-venster worden
gesorleerd. U kunt maar een optie tegetijk kiezen.

Als u Sort by Name kiest, verschijnen alle files in alfabetische volgorde, met
de folders bovenin het ove7icht
Sort by Date laat de files chronologlsch veBchijnen, waarbij de laatst
aangemaaKe of gewijzigde file als eerste wordt afgebeeld. (De datum en tijd
kunt u instellen via het controtepaneet. Zie 'Tiid/d,tum" in hooldstuk 5.)
Als u Sort by Size kiest, worden de files gerangschikt op basis van het aanlal
bytes per rile, beginnend met de grootste file
Bij Sort by Type worden de liles alfabetisch gesorteerd op basis van de
eliensie, waarbij de ,iles met dezelfde extensie na elkaarworden afgebeeld.

Onderstaande twee venslers tonen een direclory-ovee icht voor dezeltde
diskette. ln hel ene venster zijn de files op basis van hun naam gesorteerd, in
hel andere op basis van de datum.
gesorteerd op naam
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0ptions
Het Options-menu biedl een aantal nuttige desKopjuncties.

N,B,: Wijzigingen die u via het Options-menu aanbrengt, kunnen op diskette
worden bpgeitagen. Zie "Save Desktop" verderop in dit hoofdstuk en
"Aanpassen van de desklop" in hoofdstuk 6.

lmhll 0lsk llrivs
Als u uw computersysleem inschakelt, ziel u twee Floppy Disk-konen op-hel.
scherm. Elke ikoon heeft een disk-identificatie (A en B) en een label "FLOPPY
DISK" Met de optie lnstall Disk Drive kunl u de label veranderen, een Floppy
Disk-ikoon van de desktop verwijderen en hem laler weer installeren
Kies een Floppy Disk-ikoon en vervolgens de optie lnstall Disk Drive. Het
volgende dialoogpaneel verschijnt:

rxsrrll 0r5x nr[t
0rte. Idloti{i.r I C

i FI0PP! DIgL
[nrr.llllREioe. ll@l
Iroo L.brl

Voor het toevoegen van een nieuwe Floppy Disk-ikoon gaat u als volgt te
werk: gebruik IBickspace] ol IEsc] om de huidige disk-identificatie-le wissen:
tik veriolgens'de identiticattie i-n van oe ikoon die u wilt installeren De

identificaiies "A" en "8" vertegenwoordigen uw disk drives Hooldletter "C"
staal voor een hard disk en de kleine letter "c" staat voor een module.

.8.: De disk-ide ilicalie is heEefide als de drive-identificatie.
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U veranderl de ikoon-hbel door de muiswjzer op de naam te zetten en mel
de linker muisknop te klikken. Gebruik [Backspace] of [Esc] om de bestaande
naam te wissen en lik de nieuwe naam in (maximaal 12 karaKers). Klik
vervolgens op lnstall. De nieuwe disk drive of label is nu op de desKop
geihstalleerd.
U verwijdert een Floppy Disk-ikoon als volgt: kies de ikoon, kies vervolgens de
optie lnstall Disk Drive en klik op Remove.

Lel op: Verwiider nooit alle Floppy Disk-ikonen van de desKop.
Om een verwijderde Floppy Disk-ikoon opnieuw te installeren, kiest u eerst
een Floppy Disk-ikoon van de desktop. Vervolgens kiest u de optie lnstall Disk
Drive en tikt de disk-identificatie in van de ontbrekende ikoon. Tenslotte kliK u

op lnslall.

lnshll ApplicEtion
Met de optie lnstall Application kunt u bepalen welke toepassing door een
data-file moet worden aangeroepen. Op die manier kunt u een datajile
openen, waarbij dan tevens automatisch een toepassing wordt opgestart. Als
u bijvoorbeeld met deze optie een tekstvervverker inslalleert, dan behoett u
llechts een dubbele klik te geven op een dataJile op de desktop, waarna de
ST Computer automatisch de iekstverwerker laadt dn daarna d6 data-file,
zodat u direcl aan de slag kunt.
Kies eerst een toepassingsprogramma uit de directory op de desktop. Ga
vervolgens naar het Options-menu en klak op lnstall Application. Het
onderstaande dialoogpaneel verschijnt:

Ilslit-tn00l

iPpt

ic.tion

DoEuent

nDDl

@

IceII0l
ianc

I

IrDci

um0pi0c.m0
L__
TgDe:

i(ation

[Tm m5-I.i !.rnete.sl

f-!(- lE;iii-l
9e naam van de gekozen toepassing wordt \ermeld achter Application

Name:. Tik achter Document Type: de gemeenschappelijke extbnsie van de
files die van die toepassing qebruik maken.
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Kies GEM als de toepassing die wordt geiinstalleerd de extensie .PRG o, .APP
heett: kies TOS als de toepassing de extensie TOS heett kies TOS takes
paramelers als de toepassing de extensie TTP heeft.
Klik teoslone op OK om de toepassing le installeren.

Om de geihstalleerde toepassing le kunnen gebruiken, moet de dala-file
dezeltde extensie bezitten als de e)densie die u bii Documenl Type hebt
opgegeven. (Als de data-tile een andere exlensie heeft, dan kunl u deze
wijzigen. Klik op de file, kies de oplie Show lnlo van hel File-menu en
verander de extensie.) Ook moet de toepassingsjile aanwezig ziin, olwel op
dezeltde diskette waarop de dataJiles zijn ondergebracht (bii voorkeur in
dezellde folde( maar nooit in een andere tolde0 of op de diskette in drive A.

l,l.B.: Het installeren van een toepassing wordt uitvoerig besproken in het
onderdeel "lnstalleren van een toepassing" in hoofdstuk 6.

Sol Prcloronms
l\,ilet de optie Set Preferences kunt u bepalen of bepaalde dialoogpanelen al
dan niet op het scherm verschiinen. Bovendien kunt u met deze optie de
resolutie van het scherm instellen.

Als u deze optie kiest, verschiint hel onderstaande dialoogpaneel:
SEI
'iEfERTIICES

i E
conlinr copiei: E

contim

f to-l

Deletes

i

S€t S(reeo Resolution

nf--llm

fT-

xo-l

i

fcrrt-.nieil

Met de opties Conlirm Deletes en Conlirm Copies bepaalt u of de computer
op een bevestiging moet wachten voordat een file wordt gewist of gekopieerd.
Het verdient aanbeveling deze op Yes te laten staan. Als u een kopieer of
wis-opdracht niet wilt bevesligen, dan kunt u hier No kiezen, (Hoe een
dialoogpaneel voor een bevestiging werK, w€rd besproken in het onderdeel
"Wissen van files en folders" in hootdstuk 3.)
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Oe optie Set Screen Resolution kunt u de resolutie van uw monitor
instellen. Als u werkt met een ATARI Monochrome Monito( kunt u alleen High
kiezen. Beschikt u over een ATARI RGB Color Monito( dan heeft u de keuze
uit Medium en Low. (Bii sommige toepassingen die met kteuren werken, is
een bepaalde resolutie verplicht; raadpleeg daartoe de handleiding bii het

programma.)
Klik op OK (ot druk op [Return]) om de instellingen te bevestrgen. Klik op
Cancel om het dialoogpaneel te verlaten zonder iets le veranderen.

Hel veranderen van de schermresolulie heeft dezeffde uihverking als de
Reset-knop: de computer zal "warm" opstarten. Vandaar dat de opties
Confirm Deletes en Conrirm Copies niet tegelijk met de schermresolutie
kunnen worden gewijzigd. Verander eerst de schermresolutie en kies daarna
opnieuw de optie Set Prelerences en maak uw keuze wat betreft de opties
Confirm Deleles en Contirm Copies.
Als u de schermresolutie gaat veranderen, zorg dan dat de desk-hulpmiddelen op de disketle in drive A aanwezig zijn, daar deze anders verloren gaan.

Sruo

0ukhp

Met behulp van de optie Save DesKop kunt u wijzigingen die u in de GEM
Desktop aanbreno, permanent opslaan. Daarbij kan het gaan om de grootte
en positie van vensters, de positie van ikonen, de manier waarop files worden
getoond en gesorteerd en al dan niet geihstalleerde toepassingen. Als u een
gewijzigde GEM Desktop eenmaal op diskette hebt opgeslagen, dan '
verschijnl deze na het opstarlen in die vorm op hel scherm. Voorwaarde is
wel dat de diskette met de gewijzigde desktop zich in drive A moet bevinden.
U gaat als volgt te werk: richt eerst de desklop naar uw eigen voorkeur in.
(Hoe dit in zijn werk gaat wordt besproken in het onderdeel "Aanpassen van
de desKop" in hoofdstuk 6.) Zorg dat een diskette in drive A is geplaalst. Kies
de optie Save Desktop. Het onderstaande dialoogpaneel verschijnl:

e

S.v!

fT-l
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Klik op OK om de desktop op te slaan. De ST Computer maakt een lile aan

onder de naam DESKTOPINF met daarin uw desktop-informalie en schrijft
deze weg naar drive A.
Telkens wanneer u de computer met die diskette opstart, laadl het sysleem
de DESKTOPINF-fi|e en verschijnt de desktop zoals u die hebl aangepast.
N.B,: Als u werkt met een hard disk, wordt de DESKTOPINFJ|Ie naar de
hoofd-directory van de hard disk geschreven. Wanneer de computer wordt
ingeschakeld, dan controleert het systeem ol de DESKTOPINF-fIIe zich op de
diskette in drive A bevindt. Als dat niet hel geval isi laadt hii automatisch de
DESKTOPINF-lile vanaf de hard disk.

Prlnl $ruon
Met deze optie kunt u de scherminhoud laten afdrukken. Alles op het scherm
wordt dan afgedruK (behalve het Options-menu).
Zorg eersl dat een gralische printer op het systeem is aangeslolen en
ingeschakeld en dat de printerparameters vra het controlepaneel correcl ztn
ingesteld. Het onderstaande dialoogpaneel verschijnt:

Q

frrnt

ril

s..Gen

diipl.s

?

fcffii]

Door op OK te klikken, wordt de scherminhoud atgedrukl. Door op Cancel te
klikken, annuleert u uw keuze.
U kunt het aldrukken onderbreken door op de loetsen [Alternale] [Help] te
drukken.
U kunt de scherminhoud ook laten aldrukken door desge$/enst eerst de

muiswijzer buiten het scherm le plaalsen en daarna op [Alternate][Help] te
drukken. Druk nogmaals op [Alternate][Help] om het aldrukken te
onderbreken.

l{.8.: Als u de scherminhoud probeert af te drukken zonder eersl de printer in
te schakelen, probeert het systeem ongeveer dertig seconden lang intormatie
naar de prinler te sluren, waarna een loutrnelding verschiint. Dit wordt een
"time-out' -fout genoernd.
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voorafg€gEan door een vinkje, is de chip geactiveerd. Ontbreekt het vinkje,
dan is hii uitgeschakeld
ln de rneeste gevalen kunt u het best rnet een ingeschakelde Blitter werken,
omdat het opbou\ €n \an lekst en graphics dan sneller verloopt Sommige
toepassingen werken echter le snel (of helemaal niet) met een ingeschakelde
Blitter. ln die gevallefl moet u de blitterchip eerst uitschakelen voordat u de

toepassirE opstart
N.B.: Als de B ner-optie niet in het Options-menu is opgenomen, is uw ST
Computer niet rnet deze chip uitgErust.
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I
H00FDSTUK 5: DESK-HUIP]u|!0DELEN
De desk-hulpmiddelen zijn speciale toepassingen die bij het inschakelen van
de compuler in het werkgeheugen worden geladen. De desk-hulpmiddelen
kunnen varidren van een klok tot het controlepaneel en de VT52 Emulalor.
Op de diskette die bij uw MEGA ST Compuler werd meegeleverd, staan twee

liles met desk-hulpmiddelen: CONTROL.ACC en El!4ULATOR.ACC.

CONTROL.ACC is het Control Panel waarmee u bijvoorbeeld de ingebouwde
klok kunt instellen en de kleuren van de desklop kunt wijzigen.
EMULATOR.ACC is de VT52 Emulator, een terminalprogramma voor telecommunicalie. Met behulp van dit programma kunt u de ST Computer via een
modem met andere computers laten communiceren.
De desk-hulpmiddelen zijn eigenliik achtergrondprogramma's, omdat ze
geliiktiidig met een ander toepassingsprogramma werken (zolarE die
loepassing gebruik maaK van de menubalk). Tijdens het werken met bijvoor
beeld een tekstverwerker, kunt u de responssnelheid van het toetsenbord veranderen zonder daarvoor de tekstverwerker te verlaten.
Als u een desk-hulpmiddel kiest, dan lerschijnt een dialoogpaneel ot vensler
dat ltiK op dat van een directory. Bij een dialoogpaneel voor een deskhulpmiddel maakt u uw keuze door op een van de hokjes binnen dat paneel
le klikken ol door een toets in te drukken, afhankelijk van het hulpmiddel. Een
desk-hulpmiddel-venster gebruiK u op dezetfde manier als een directoryvenster. Het vensler voor het conlrolepaneel activeert u biivoorbeeld door er
met de linker muisknop op te klikken. Dit venster bevat ook een move-balk en
een close-box. Het kan gebeuren dat een desk-hulpmiddel-venster volledig
door een directory-venster wordt bedekt. ln dat geval kunt u het directoryvenster verplaatsen of verkleinen om hel desk-hulpmiddel-vensler zichtbaar

te maken.
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Desk-hulpmiddelen uorden herkend aan de hand van de extensie .ACC. U
kunl een desk-hulpmiddel tiideliik uitschakelen door de extensie te veranderen
in .ACX (of een andere combinatie, m.u.v. ACC) en vervolgens de computer
opnieuw op le slarlen. Via deze methode kunt u vele desk-hulpmiddelen op
6en diskette opslaan en alleen die laden die u nodig hebl. Alvorens u de
extensie van een desk-hulpmiddel verandert, moet u controleren of het filekenmerk ingesteH staat op Read/Wiite. (Zie "Show lnto" in hoofdsluk 4 voor
nadere biizonderheden.) U maakt een desk-hulpmiddel weer actief door de
extensie weer le veranderen in .ACC.
De desk-hulpmiddelen kunnen worden op ieder gewenst moment worden
aarEeroepen, o, u nu met de GEM Desktop aan het werken bent of rnel een
ande(e toepassing. Ze zijn ondergekacht onder de meest linkse menukop op
de menubalk (doorgaans Desk genoemd). U kunt maximaal zes desk-hulpmiddelen teg€lijk laden. Als u de computer inschakelt zonder eersl een
diskelte mel de desk-hulpmidd€len in dri\re A te ptaatsen, dan bevat het
Desk-rnenu slechts e€n oplie: Desktop lnfo.

Door de desk-hulp,rniddelen niet te laden, beschikt u over wat extra

computergeheugen Toch is h€t in de rneeste gevallen handiger de hutpmiddelen te laden. (Verdere informatie hierover vindt u in het onderdeel 'Trage/
snelle opslarlprocedure" in Appndix B.)
U opent een desk-hulpmiddel door de muiswiizer op het Desk-menu te zetten
en te klikken op de gerrienste optie.
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Conlrol

ttncl

Met deze optie kunt u een aanlal systeemgekozen instellingen veranderen
Deze instellingen gelden voor het gehele systeem. Het controlepaneel bevat
zeven onderd-elen: Tijd/Datum, Hegelaar responssnelheid toetsenbord, Klikrespons van de muis, Auditieve signalen (toetsklik en bel), Palet voor
kleurinstelling, Rs232-contiguratie en Printer-configuratie.
Kies de optie Conlrol Panel van het Desk-menu. Het conlrolepaneel verschijnt
op uw scherm:
move-balk

close-box

palel voor
helderheidsinstelling
RS232 Conliguratie

r

tijd/datum
regelaar responssnelheid
van toetsenbord

klikrespons van de muis

_l
I

audilieve Signalen

L

prinler-contiguratie

Nadal u de parameters voor het controlepaneel hebt ingesteld, klikt.u op de

close-box iri de linkerbovenhoek. U herstelt de oorspronkelijke instellingen
door op Cancel te klikken.
N.B.: Wiizigingen in hel conlrolepaneel kunnen op diskette worden
opgeslagen. Zie "Save Desktop" in hootdstuk 4.

Tlid/0alum
De ST Computer gebruiK Tijd/Datum om bii te houden wanneer tiles werden
aangemaakt en biigewerkt.
Als u de tijd ol de datum witt inslellen, zet dan de wiizer op het lijd-venster
(linkervenate0 of het datum-venster (rechtervenstei en druk op de muisknop.
Het betreffende venster wordt dan geaccenlueerd weergegeven. Ga met
[Backspace] naar hel begin van het blok (of druk op [Esc] om de.inhoud van
het blok te \,tissen). Tik vervolgens de juiste tijd ot datum in.Als u kLaar bent,
klik dan nogmaals op het tiid- of datum-vensler (of druk op IReturn]).

N.B,: Als u het blok opent en geen nieuwe tiid of datum ingeett, verschijnt de
oorspronkelijke tiid of datum als u op het venster kliK.
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Nadat u de tijd en dalum hebt ingesteld, houdl de compuler deze bij.

fiqelrrr responsnolieid hehcnbord
Op [Shifl], [Control] en [Alternale] na heeft iedere toets van hel loetsenbord
een repeteerfunctie. Met de regelaar voor de responssnelheid van het toe!
senbord bepaalt u wanneer de toetsen beginnen te repeteren en hoe snel dat
gebeurt.
De bovensle schuifregelaa( met de vlnger/toets-ikonen, bepaalt op welk
moment een loets begint te repeteren. Als u de regelaar naar ljnks verplaalst,
zal het repeteren eerder beginnen. Sleep de regelaar naar de gewenste
positie en laat de linker muisknop tos.
responssnelheid loetsenbord
repeteert

eerder

--F{EE-fgf

-

repeteert taler

De onderste schuifregelaa( met de konijn/schildpad-ikonen, bepaalt hoe snel
wordt gerepeteerd. Door de regelaar naar het konijn (links) te schuiven,
repeleren de toelsen sneller. Sleep de regelaar naar de gewenste positie en
laat de linker muisknop los.
repeteersnelheid
repeteerl

sneller

-* lE:=,;f

--

repeteerl langzamer

U kunt de nieuwe instellingen lesten door op de monjtor een hoger volume in
te stellen en op de spatiebalk te drukken. Aan de ktikjes kunt u 6oren hoe snel
de loetsen repeteren.

Klik-ruspns yan de muis
Als u dubbel moet klikken en u doet dit niet snel genoeg, dan kan het ziin dat
de computer dit inlerpreteert als twee ahonderliike drukken op de muisi<nop.
U kunt de responssnelheid vertragen door op een van de cijlers le klikken die
dichter bii het rechtop zttende muisje staan.
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Deze tragere respons kan door ervaren gebruikers als hinderltik worden
gJval'.el U voerl de responssnelheid op door op een van de hbkles te klikken
die dichter bij het rennende muisje slaan.

langzamer

Audilisuo

in

-

trtrEEtrg

simlan

5ng11g1

-

De ST Compuler kent twee soorlen auditieve signalen: een klik na elke druk
op een loets en een bel na een foutieve handeling op het toetsenbord of met
de muis. (Een veel gemaaKe fout met de muis is dai men een andere tunctie
kiest voordat men een dialoogpaneel heett verlaten.) Deze signalen zijn
afkomslig van de luidspreker van de monitor. U kunt ze in- ot uitschat<-eten
door op de toels- ot de bet-ikoon te klikken. Een geaccentueerde ikoon
betekent dat de betreftende funclie is tngeschake-ld.
geaccentueerde

ik*n

-....-

fffF

--

geactiveerde ikoon

Palsl voor klourinsl8llln0
U kunt het kleurenpalet alleen gebruiken als u werkt met een ATARI RGB
Color Monitor.

palet-blokjes

I

t

8l
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//V/V/7%
ln de paletblokies larBs de onderzijde van het conlrolepaneel ziel u kleuren
die u kunt wijzigen. Met de schuifregelaars voor de primaire kleuren kunl u de
drie primaire kleuren (rood, groen en blauw) mengen om een eigen
kleuienpalet samen te stellen. De ST Computer beschikt over palet van 512
kleuren waaruit u een keuze kunl maken.

Als u met de lage resolutie werK, kan de ST Computer tot 16 kleuren tegelljk
afbeelden (alle 16 blokies ziln dan actief). Werkt u met medium resolutie, dan
kunt u met vier kleuren werken (de eerste twee blokies van elke rii zijn dan
actief).
Kies een van de paletkleuren die u wilt wijzigpn door op een van de actieve
palet-blokies te klikken. U wiizigrt de belretfende kleur door de schuifregelaars
in de gewenste stand te zetten. Dit doet u door de regelaar te verslepen of
door op "R", "G" of "B" le klikken. Elke schuifregelaar heett acht standen (07). Door een hog€re stand te kiezen, wordt de helderheid van de betreffende
kleur verhoogd,
Als u werkt met een ATARI Monochrome Monitor, kunt u met dit palet bepalen
o, zwarte karaKers op een witte achtergrond (systeemgekozen) worden
weergegeven ol omgekeerd. U laal een monochroom beeld in omgekeerde
video weergegeven door alle "knoppen" naar het andere uiteinde van de
schuilregelaar te slepen.

83232 Cottlig
De poort met het opschritt "Modem" aan de achteziide van de compuler is
een RS232 seriele poo{t. Deze poort wordt meestal gebruiK om via een
modem mel andere @mpulers te communiceren. Op de modem-poort kunt u
ook een seridle printer of andere apparaten met een Bs232-inlerface
aansluilen.
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Om.de Rs232-poort te configureren, ktikt u eerst op RS232 in het
controlepaneel. Op het scherm verschUnt dan ond6rstaand dialoogpaneel:
RS2I2

0rud Rrte:

PMI IOTFI6URNIIllI

@@@

PrtttI @@@
ouolsr:

SriD

EII[@

E[tl-lf5-l
itt: @@

0its/ch.. r

tlo{
xon/xofi:

Rts/ct$

Control

EIEI
@EE

TT--l

fcrf,iiTl

Dit dialoogpaneel stett u in staat de configuratie van de Rs232-poort af te
stemmen op de modem (of seridle printer) die u gebruikt. Raadpteeg de
handleiding van het apparaat dat u wilt aansluilen voor informalie over de
\rerschillende in te slellen parameters.

Nadat u de 8s232-poort hebt geconligureerd, klikt u op OK. Klik op Cancel
(of druk op [Return]) als u de parameters niet wilt veranderen.

Betd Rfu
Baud rale slaal voor de transmissiesnelheid. Met andere woorden, de
snelheid waarmee dala worden venonden. (Baud is een standaard eenheid
en staat voor "Bits per seconde".) De hoogste snelheid is 19.200 baud, de
laagste 50 baud. De baud rate moet \oor uw modem en die van de andere
computer geliik zijn.
U slelt de baud rate in door op de piiltjes aan weerszijden van de afgebeelde
baud rate te klikken. Door op het pultje omhoog te klikken, kiest u een hogere
baud rate, door op het pijltle omlaag te klikken, kiest u een lagere baud rate.
Door de muisknop langer ingedrukt te houden, doorloopt u de baud rates in

versneld lempo.
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Prlty
ln het Nederlands "pariteit". Als computers informatie via de teleloon
vezenden, bestaat attijd de kans dat een deel van de informatie niet goed
overkomt ten gevolge van sloringen op de telefoonliin. Pariteit is een methode
die de computer gebruikt om te controleren ol informalie zonder fouten is
ontvangen. De pariteitsbit is een binair teken dat aan een groep bits wordt
toegevoegd om de som van alle lekens steeds oneven ol even te maken.
Afhankelijk van uw modem en die van de andere computer kunt u kiezen
tussen None, Odd ol Even. (Raadpleeg de handleiding bij uw modem voor
biizonderheden.)

0uplu
Bij Half Duplex worden de karakters die u intikt eerst op het scherm afgebeeld
en daarna via de seriele poort vezonden. Bii Full Duplex worden de karaKers
die u intiK rechislreeks via de seriele poort \€Eonden, waarna de hoslcompuler ze als een echo terugkaatst. Tegenwoordig is bii de meeste hostcomputers full-duplex communicatie mogelijk.

8lb/Chr
Elk karakter wordt in het geheugen als 66n byte opgeslagen. Een byte bestaat
uit acht bits. Afhankelijk van het apparaat waarmee uw computer via de
8S232-poort communiceerl, kunt u hel aantal bits per karaher veranderen.

$tip

Bil

Met deze optie bepaalt u ol de achtsle bit van het vezonden karakler
"gestript" wordt (d.w.z. op nul wordt g€zet). Als uw compuler correct lunctioneerl met karaKers van acht bils, behoeft de achtste bit normaliter niet te
worden gestript. U laat deze optie dan op Off staan.

Xon/Xoll en RlYCts
Met deze twee opties stelt u het communicatieprotocol in. Als u via de RS232poorl communiceert, moeten uw computer en het andere apparaat van
elkaar weten wanneer ze moeten beginnen en stoppen met het vezenden
van informatie. Slel het protocol zo in dal het overeenkomt mel het protocol
van het andere apparaat.
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De optie Prinler Conttg geldt voor hel gehele systeem en verschaft inlormatie
aan elk utility- of toepassingsprogramma. Of de inlormatie van Printer Conlig
wordt geraadpleegd. hangt af van het betrokken programma. Oe optie Print
Screen onder het Options-menu van de GEM Desktop maaK biivoorbeeld wel
gebruik van de Printer Config-informatie, andere util ies en programma's weer
niel. Ga in de handleiding van het betrokken programma na of de Prinler
Contig-informatie wordt gebruikt.
U configureert uw printer door eerst op Printer Config in het controlepaneel te
klikken. Het onderstaande dialoogpaneel verschilnt:

IIISIiII.

TRITTN

@
@
!@
0ual irg: nE

inter Isge:

I
Pixelsu Line I
color

porr @

Prler Tgpe:

@

r-T-1

t

rEql
tEro--l
T-t6t_l
ffin.t_]
t lod.i I
flinqiel

tt;;Ail

ln dit paneel kunt u opgeven welk type printer u hebt aangesloten en welke
speciale functies van de pnnter moeten worden gebruiK. Nadat u de
paramelers hebt ingesteld, klikt u op OK. Klik op Cancel (of druk op [Return])
als u de parameters niet wilt veranderen.

Prlnhr Iype
U heett de keuze urt Dot (matrixprinter) of Daisy (letterwiel-prinler). l\ilaak uw
keuze door op het betreflende hokje te klikken.

Color
U kunt hier kiezen uit B/W (voor zwart-wit ofwel monochrome printers) en
Color (voor kleurenprinters). Klik op het gewenste hokie.
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Plxels/Line
Deze optie is bestemd voor gebruik van gralische matrixpnnters. Pixel staat
voor "picture element" otwel beeldelement. Bij matrixprinters is een pixel een
puntie (dot). ln de grafische mode hanteren matrixprinters een bepaald aantal
pixels (puntjes) per regel. Als u werK met een ATARI Dot Matrix Graphics
'1280. WerK u met een Epson of mel een EpsonPrinter, kies dan de instelling
compatibele grafische matrixprinter, kies dan 960. Bii beide waarden wordt
uitgegaan van een regellengte van acht inch (20,32 cm).

Qurlily
Alleen voor gebruik mel matrixprinters. Kies Draft voor normaal matrix-schritt.
Kies Final voor afdrukken met correspondentiekwaliteit. Uw prinler moet dan
natuurlUk wel over een NLO-mode beschikken (NLQ = Near Letter Quality).
Als u Dratt kiest en de printer instelt op de gralische mode, dan maakt de
printkop e6n printgang over het papier. Voor zwartere graphics kunt u beler
Final kiezen (vergeet dan echter niet dat de printer twee printgangen over hel
papier moet maken waardoor het afdrukken twee keer zo lang duurt).

Prinhr Pofl
Als u beschikt over een parallel-prinler, kiest u Printer. Een parallel-printer sluit
u aan op de poort met het opschrilt "Printef' aan de achtezijde van de ST
Computer. Als u een seridle printer gebruiK, kies dan Modem. De prinler moet
dan op de poort "Modem" (de Rs232-poort) worden aangeslolen.
1{,8.: Bij de meeste seridle prinlers moet de Rs232-poort worden
gecontigureerd volgens het Xon/Xoff protocol (kies On). Daardoor kan de
printer de compuler opdracht geven hel verzenden van data tiidelUk te
onderbreken zodat hij de gelegenheid heeft de data af te drukken. (Zie ook
"RS232 Config" eerder in dil hootdsluk.)

Prper Type
Als u werK met een tractor-reed of een single sheel leeder, kies dan Feed.
Als u alleen met losse vellen papier werK (die u met de hand in de printer
moet invoeren), kies dan Single. Bi, Single stopt de prinler aan het einde van
iedere pagina.
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UT52 Emulalor
De VT52 Emulator is een industriestandaard communicatieprogramma dat u
in staat stelt informatie te veeenden en te ontvangen. Als u een modem op
uw computer aansluit, kan deze laatste rnet andere computers
communiceren. Omdat het programma een terminal emuleert, wordt het
meestal gebruiK voor aansluiling op grotere mainf rame-systemen.
Kies de optie VT52 Emulator van het Desk-menu. Op hel scherm verschijnt:

I el.rl uT52 l€mlo.l Ei[l.tor
I Co!{ri.ht nl.rl Soroor.tlo0 ItE?
Plcss

t)
D

I

i

ut00
IIEI.P

I
I

to ratll.n t! d!cat!p,
to aontlturt talilnal,

Als u de modem-poort wilt configureren, druk dan op [Help] en raadpleeg de
aanwijzingen Uj "RS232 Config" eerder in dit hoofdstuk. U keert terug naar de
GEM Desktop door op [Undo] le drukken.
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HooFtlSTUK 6:
G EAUAl'l CEERD E GEM-U00RZl

El'l I 1{G El,l

De GEM Desktop beschiK over verschillende geavanceerde voozieningen
die het werken met de ST Computer veraangenamen. Nadat u vertrouwd
bent geraakt met het systeem, zult u merken dat u mel deze voorzieningen
sneller en etticienter kunt werken.

Aanpasen uan de desktop
Naarmate u uw computer beter leert kennen, kan het zijn dat u de voorkeur
geetl aan een andere desktop-indeling. Misschien wilt u de prullenmand
verplaatsen, de Floppy Disk-ikonen naast elkaar zetten, ol bij het opstarten
verschillende directory-vensters lalen verschinen. De GEM DesKop biedt u
de mogeliikheid de desKop naar uw eigen persoonlijke wensen in te delen en
deze in zijn nieuwe vorm op diskette op te slaan.

Uorpluhen en herhnosmen mn desklopikonen
Bepaal de indeling van uw desktop door de ikonen naar hun nieuwe positie te
slepen (slurt eerst alle venslers). Door de ikonen verticaal onder elkaar te
plaatsen, heett u ruimte voor hoge vensters. Door de ikonen horizontaal naast
elkaar le plaatsen onstaal ruimie voor brede venslers. Door de prullenmandikoon niet in de buurt van de Floppy Disk-ikonen te plaalsen, voorkomt u dat u
per ongeluk een file wist als u die op diskette wilt opslaan.
Als u een Floppy Disk-ikoon een andere naam wilt geven, gaat u als volgt te
werk: klik op de ikoon, ga naar het Options-menu en klik op lnslall Disk Drive.
Daarna verschiinl een dialoogpaneel waarin u de bestaande naam kunt
wijzigen. De letter van de drive-identilicatie mag u niel veranderen.
(Raadpleeg "lnstall Disk Drive" in hooldstuk 4 voor verdere bijzonderheden.)

Iltslit-t- 0IsK mIuE

0riv. Id.ntilier i
t(on L.b€l

i
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IfImXnLf---

meiovc

I fcrrr-;I]

l{,8.r De naam van de prullenmand-ikoon (Trash) kunt u niet veranderen.
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Open de betreftende venslers, sleep ze naar de gewenste positie en geet
op de gewenste grootte. (U kunt maximaal mel vier geopende
tegelrjk werken.) Maak uw keuze uit de opties in het View-menu om
bepalen hoe de files moeten worden weergegeven (als teksl ot als ikonen)
gesorteerd (volgens naam, dalum, groolte ot type). Hoge vensters
geschiK voor tekst, brede venslers voor ikonen. Ook kunt u de vensters
smal maken dat alleen de file-namen zichtbaar

zijn.

Sluit de vensters met de close-box om hun positie en grootte bii het opslaan
van de desktop te bewaren. Als u de directory-vensters later opnieuw opent,
verschijnen ze op de door u bepaalde posities in een volgorde die omgekeerd
is aan die waarin u ze sloot. Het laatste venster dat u sluit bepaalt de posilie
van hel eersle vensler dat u opent.

Als u de vensters open laal als u de desKop opslaat, dan verschijnen ze bij
het opstarten in dezelfde grootle en op dezellde positie op het scherm.
Hetzelfde geldt voor een actief venster: als u dat als zodanig opslaat, is het
ook actief als u de computer weer inschakell.

voorbeeld aangepasle dGktop

tou( rrr
cftpus Pt6
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Zorg dat een geformaneerde diskette in drive A is geplaalsl alvorens u de
aangepaste desKop gaat opslaan. De diskette mag niet tegen overschrijven
beschermd zijn. Ga naar het Options-menu en klik op Save Desktop. Hierdoor
maakt u een DESKTOPINF{||e aan op de diskette in drive A. Deze file bevat
de door u aangepaste desktop. Als u nu de computer met de DESKTOPINFlile op de disketle in drive A opstart, verschrjnt deze desktop meteen op het
scherm.
Het verdient aanbeveling de DESKTOPINF{i|e op te slaan op de kopre van
de systeemdiskene die bij de ST Computer werd geleverd. Op deze disketle
bevinden zich ook de desk-hulpmiddelen. l\ilet deze diskene in drive A kunt u
uw desk-hulpmiddelen installeren en bii het opstarten automatisch de
aangepaste desktop laten verschijnen,
N.B.: AIs u werkt met een hard disk, wordt de DESKTOPINFJiIe naar de
hoold-directory van de hard disk geschreven, Wanneer de computer wordt
ingeschakeld, dan controleert hel systeem of de DESKTOPINF{||e zich op de
diskette in drive A bevindt. Als dat niet het geval is, laadt hij aulomatrsch de
DESKTOPINFJiIe vanal de hard disk.

Zell

en o@d{isHh rnbn

De opstart:diskette, ofwel boot-disk, is de diskette die u in drive A plaalsl als u
het systeem inschakelt. Normaliter bevat deze diskene de desk-hulpmiddelen
en de DESKTOPINFJiIe. U kunt zell een opslart-diskette maken door uw
aangepaste desktop naar een lege diskette te kopieren, waarna u de deskhulpmiddelen naar dezellde diskene kopieert.
Soms kan het handig ziin meer dan een opslart-diskette bij de hand te
hebben. U kunl bijvoobeeld verschillende opstart-diskettes aanmaken, met
verschillende desk-hulpmiddelen en verschillende DESKTOPINFJiIeS. Op die
manier hebt u brj het opstarten de keuze uit verschillende GEI/4 DesKop uitvoeringen en kunt u die desktop kiezen die het meesl voor een bepaalde taak
geschikt is.

lnteractieue dialoogpanelen
De GEM Desktop werK met eenvoudige en mel complexe dialoogpanelen.
Eenvoudige dialoogpanelen dienen als geheugensteunties of als
waarschuwingsmeldingen bij het werken met de desktop. U verlaat deze
panelen door eenvoudigweg op een van de hokies te klikken. Bii complexe
dialoogpanelen moet u intormatie intikken ol wiizigen. Voor deze interactieve
dialoogpanelen gelden een aantal algemene regels.
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r/v
ln dit soort dialoogpanelen komen slippelliinen voor, ofwel tekstvelden. ln deze
velden kunt u tekst intikken en wijzigen. De verticale cursoI () in een tekstveld
geeft aan waar het volgende irEetikte karakter zal verschiinen.

inleEctld dhloogpan€€l

IIE,I fllIDER

tre: l---.---

lT-l

fTncli-l

U laal de cursor in een teksveld verschijnen door op het veld te klikken. De
cursor springl naar die belretfende regel, waarna u de gewenste tekst kunt
intikken.

De volgende toetsen hebben een speciale uitwerking op dit soort
dialoogpanelen.
[piil naar

links]

[piil naar

rechts]

Verplaatst de cursor 66n karakter naar links zonder
tekst te wissen.
Verplaalst de cursor 66n karakler naar rechls zonder
lekst te wissen.

lpijl omlaagl

Verplaatst de cursor naar het volgende veld.

lpijl omhoogl

Verplaatsl de cursor naar hel vorige veld.

IBackspace]

Wist het karakter en de karal(erpositie links van de
cursor.

lDeletel

Wist het karakter en de karakterpositie rechts van de

cursor

lEscl

Maakt het huidige lek$veld leeg.

lReturnl

Kiesl het hokie met de dikke rand, indien aanwezig.

lTabl

Verplaatst de cursor naar het volgende veld (dezelfde

uitwerking als Ipijl omlaagl).
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72/
ln sommige tekstvelden wordt de tekst door leestekens zoals punten (.) of
schuine strepen (\) gescheiden. U gaat voorbij een dergelijk teken door hel
betreffende teken in te tikken. Voorbeeld: de punt in het onderstaande
tekstveld verdeett de regel in tweeen:

U gaat naar het tlveede deel van de regel door een punt in te tikken.

Gotruik vrn de lhm Solcc-lor
De GEM ltem Selector is een speciaal dialoogpaneel voor het laden en
opslaan van files. De ltem Seleclor wordt door veel toepassingsprogramma's
gebruikt en verschijnt natuurlijk alleen als u met een dergelijk programma

werkl.

directory-regel

I

padnaam

seleclie-regel

ifltEs_,__
mro._,__
au.L7 ,ItI
.rlr ,us
100( ,Ixr
luslrt6 .tD_
rusIItss,rt6
Sfirus .txr

verticale cursor

cHrPTAl.00c

l(uar nn

lils in do Ibm Sdodor

oar

ln de ltem Selector verschrjnl op de directory-regel de padnaam van de
huidige directory. Daaronder ziet u een directory-vensler met de liles en
lolders waaruit u kunt kiezen.

De directory is alfabetisch gerangschiK, waarbii folders aan de tiles
voorafgaan. Als de directory meer tolders en liles beval dan kunnen worden
afgebeeld, dan kunl u het venster op de gebruikeliike manier scrollen (zie
"Scrollen van venslers" in hoofdstuk 3).
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U kunt een lolder ol lile op drie manieren kiezen. Door rechlstreeks op de
naam te klikken, !\,ordl deze geaccenlueerd weerg€geven en verschijnt op de
selectieregel; door op OK te klikken (ol op [Beturn] te drukken) maakt u uw
keuze. U kunt ook een dubbele klik op de naam geven, de lolder of file wordt
dan rechtstreeks gekozen. Een derde manier is het intikken van de naam op
de selectieregel (of een nieuwe naam, als u een nieuwe folder ol file witt
aanmaken), en een klik op OK. Zorg dat de verticale cursor in de
selectieregel staat voordat u de naam intikt.
kiezen van een lile

0I$It5r,r0s
fntclfl- , DEt

5fit
6fit

selectieregel

,DtI
,m6

6tiPfiICS,IIP

gekozen file

tiEt-p .it6

ffi
rtn0

.lrp

De folders boven in het directory-venster worden voorafgegaan door een

foldersymbool. U opent een folder-directory (ofwel subdirectory) door de
foldernaam le kiezen. U sluit een tolder-directory door te klikken op de closebox in de linkerbovenhoek van het direclory-l,enster.
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oponen Yan ean loldar-dlr€ctory

close-box
folder-symbool
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0c dlrodory-qel
ln het ltem Selector paneel verschijnt op de directory-regel de padnaam van
de huidige directory. Die padnaam bevat een disk-identif icatie en kan verder
een foldernaam en een filespec (ofwel file-specificatie) bevatten. De
direclory-regel is een tekstveld dat u kunt wijzigen.
,older-namen

Imt sttEcrn

llrl
itriz
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De disk-identificatie geeft aan welke diskette wordt gebruiK en is opgebouwd
uit een letter (voor de gebruikte drive), een dubbele punt O en een backslash
(\). Als u de disk-identificatie wilt veranderen, dient u de verticale cursor naar
deze regel te verplaatsen. Wis de letter van de disk-identificalie en tik een
nieuwe lelter in. (Bijvoorbeeld B voor Floppy Disk B.) Wis de eventuele
padnaam. Klik tensbne op de scroll-balk. ln het directory-venster verschijnt
dan de directory van de nieuwe diskette.

w[zlgen van de dbk-identilicatie

diskidentilicatie

s
directoryvensler

B00L_-_,___
nppEr0rx.00c
,00c

lr .r0

clmrar,00c
Gflepln?,Doc
CIEPTERS.OllC

De foldernamen in de padnaam geven alle folders die werden geopend om bij
de huidige directory te komen. Elke foldernaam wordt gevolgd door een
backslash. U kunt een foldernaam het makkeliikst wiizigen door de folders
vanal het directory-venster te openen ol te sluiten. Foldernamen kunt u ook in
de dkectory-regel zell veranderen; zorg dan wel dat elke naam wo.dt gevolgd
door een backslash.

N.B.: De toets
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De filespec bestaal uit een zoekcriterium. Dit kan bestaan uit leters,
ciilers en
wjldcard-karakters (. en.?). Door de filespec te veranderen, Uepaalf'u
wefrc
lrles ot type files in het directory-venster zullen verschiinen.
Een fllespec heeft dezetfde vorm als een file-naam. Hii bevat een hoordnaam
(maximaal 8 karakters) en een optonete extensie (maii;aaiS iaraGrsl.
tn
een trlespec mag u ook twee speciale karakters oebruiken. nameliik
wrldcards: het slerretje (') en het vraagteken (?).
Een sterrelie in een lilespec kan elk karakler ol elke combinatie van karaklers
vertegenwoordigen. Een sterretie kan zo een gehele naam o, extensie
vervangen. Voorbeeld: de filespec

laal alle riles verschijnen, ongeacht de file-naam of exensie. Vaak gebruikt u
zo'n wildcard om alleen tiles van een bepaald type op le wagen. Dearbij
vervangt het slenetje de naam en specificeert u wel de extensie. Voorbeeld:
de lilespec
-.

DOC

toont alle liles met de extensie .DOC. Als u zo'n filespec zou opgeven, kunnen
liles verschijnen als
LETTER.DOC
ATARI.DOC

MOM.DOC

maar niel
FRANSTXT
Het sterretje mag als laatste karakter in een naam ol extensie voorkomen.
Voorbeeld: de filespec

TAx-.DOC
is toegeslaan. De lilespec

rx.Doc
is daarentegen niet geldig.
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Het vraagteken kan azonderliike karakters vervangen. Voorbeeld: de tilespec
MOM?,LET

specificeert alle liles met de extensie .LEI die beginnen met MOM, waarbij
op de vierde positie van de naam elk wllekeurig karakler mag voorkomen
Deze lilespec toont de liles

MOMl.LET
MOM4.LET
MOMZ.LET
Files als JACK.LET, MOM33.LET en MOMI.DOC zullen echter niel in de
directory verschiinen.
De filespec
????????.??'?

komt overeen mel

U kunt ook wildcards met karaKers combineren. Voorbeeld:

?ABC-.P?

I?D?8.'
zijn beide geldige filespec's.

Als u een andere tilespec wilt opgeven, verander deze dan op de directoryregel en werk het directory-venster bij door op de scroll-balk te klikken.

ldrllonn um oon ryplicatio
Als u een directory-venster op de GEM DesKop hebl laten verschijnen, staan
de programma- en data-files vaak door elkaar. Om met een data-tile te
kunnen werken, moet u meestal eerst een programmaJile openen. De GEM
DesKop beschiK over een vooziening, "lnstall Application" genaamd, waarmee u rechlstreeks vanurt het directory-vensler een data{ile kunl openen
waarbij dan meteen het bijbehorende programma wordt opgestart.
U installeert een toepassing door in het Options-menu op lnslall Application te
klikken. ln het dialoogpaneel dat dan verschijnt, moet u de naam van een toepassing opgeven, evenals het type documenl, waarvoor de toepassing moet
worden opgestart. Ook is het mogeliik het type toepassing op te geven.
Meeslal wordt echter het systeemgekozen type gebruikt, nl. GEM.
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$filloru umhpnlng rn dourmarflyp
U moet de naam opgsren van de toepassing die u wiit installeren, evenals het
documenttype. Het documenttype is de exteisie van de files die van oe
toepassing g€bruik zullen maken. ln het onderstaande voorbeeld maken we
gebruik van de toepassing WORDPROC.pRG en het documenwDe
.DOC. Als
u zelt een toepassing wilt installeren, hoert u deze alleen te vervdrioen Ooor
Oe
door u gekozen loepassing en documenttype. Ga als votg,t te werkl
1

.

9p

.l_el

!g!Iel[l

geopend dkectory-venster Kies de programma:stgat een

lile WORDPROC.PRG.

2. Klik op lnslall Apptication in het Options-menu.

hql sgherm verschijnl het lnstall Apptication paneel, met
WORDPROC.PRG ats naam van de toepassing. Geet het documenttype op
door "DOC" in te tikken.
O- p_

IISIrtt tPpt IceII0x
nD!l i!.tion I.!r tnDFi0C,rt6
oocl'ent IrD!t 00d
lD!l i(.lion T!0.I

EI

fx-n mB-ms fixltr;l

-fr-I

rd;ia]

4. Klik op OK om de tepassing te instaeren. Klik op Cancet (of druk op
[Feturn]) als u de foepassing niet wilt installeren.
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Als u op OK klikl, wordt de toepassing WORDPROC PRcsamen met het
documbnttype .DOC geihstalleerd. Als u nu met een van .DOCJiles witt gaan
werken, h&tt u in het directory-venster alleen maar een dubbele klik op de
betretlende .DOCJile te geven. De ST &mputer laadt dan het programma
WORDPROC.PRG en openl de gewenste .DOC-file. U slaal het gerhstalleerde
programma op door op de optie Save Desktop in hel Options-menu te klikken
(zie "Save DesKop" in hooldsluk 4).
Als u de geihstalleerde toepassing wilt gebruiken, moeten de toepassings-tile
en de daiaJiles op dezeltde diskette ziin opgeslagen (bii voorkeur in dezelfde
lolder, maar nooit in een andere loldeo ot op de diskette in drive A,

N.B.: Hel kan soms voorkomen dat een bepaalde toepassing niet reageert
als hij is geihstalleerd. Raadpleeg in dat geval de handleiding bii de
betretfende toepassing.

Spocifforun

m

hot typo

@Eslng

De meeste programma's die met de GEM Desktop werken, hebben de
extensre .PRG of .APP Beide extensies geven aan dat het om een GEMtoepassing gaai. Sommige loepassingen hebben de exlensie TOS of TTP De
ext6nsie fOS verwiist naar een Tos-toepassing; de extensie TTP verwiist
naal een TOS Takes Parameters toepassing.
Brl een loepassing van het type TOS of fTP gaat u als volgt te werk: kies
eerst de toepassing, kies vervolgens lnstall Application van het Options-menu
en klik op GEM. Klik tenslotte op OK. De toepassing wordt voortaan herkend
als een GEM-toepassing, zonder rekening te houden met zijn echte extensie.
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Met behulp van de muis kunt u de muiswijzer over de GEM Desktop
verplaatsen. De muiswijzer kan ook met behulp van hel toetsenbord worden
verplaatst. Houd daartoe de eerste toets ingedrukt en druk vervolgens op de
lweede toets (of houd de eersle twee toetsen ingedrukt en druk op de derde
toets).

Hieronder volgl een oveeicht van de muisfuncties en toetscombinaties.
Kopieer deze pagina en leg hem in de buurt van uw ST Computer.

Resultaal

Muisfunctie

Toetscombinatie

Wijzer

Schull muis in gewenste

lAlternatellpijltoetsl

.

verplaatsen.

richting.

(verplaatst wijzer 8 pixels in
richting van pijl).

lAlrernarellshitrllpijl-toersl

(verplaatst wijzer een pixel
jn richting van pijl).
Item kiezen.

llem kiezen en
openen.

Plaats wijzer op item, klik op Plaats wijzer op item, druk

linker muisknop.

op IAtternate]lnsertl.

Plaats wijzer op item, geel
dubbele klik op muisknop.

Plaats wilzer op item, houd
[Alternate] ingedruK, druk
twee keer snel op 0nsertl.

Item slepen.

Klik op item, houd muisknop Kies item, druk
ingedrukt en schuif muis in op{Alternatelllnsertllprjltoets.l
gewenste richting.

Functies rechter
muisknop.

Klik op rechter muisknop.
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APPEI{OIX B:

tlPLtlSSEI{ UAl{ PR(IBIEMEI{ El{ PREUEI{TIEF
(l1{DERH(lUIl

0plmr nn pmilamon
Als er bij het aansluiten van ol werken met uw ST Computer problemen
optreden, dan hoett dat geen reden tot ongerustheid te zijn. De meesle
Hoblemen kunnen namelijk op simpele wiize worden opgelost. Hieronder
worden de meest voorkomende problemen besproken. Tevens wordl
aangegeven hoe deze kunnen worden opgelost.

lltl sytbun n gfrl

nlol

Uw ST Computer doet het niet, biivoorbeeld het voedingslampje brandt niet

ol het scherm bliitt donker. Meestal is dit op eenvoudige wiize te verhelpen. U
gaat dan als volgt te \ryerk:

L

Schakel alle componenten van het systeem uit (de computer, de externe
drive, de monitor en andere randapparatuur). Conlroleer alle
verbindingskabels en aansluitingen. Controleer ook de voedingskabel.
Conlroleer of er spanning staat op het gebruikte stopcontact.

2. Schakel nu alle componenten in zoals werd beschreven in hoofdstuk 1 .
Controleer ot het voedingslampje op het toetsenbord oplicht, evenals het
drivelampje en het voedingslampje van de monitor
3. Controleer of op de monttor de knoppen voor helderheid en conlrasl
correct zijn ingesteld.

8m dckbp
Als alle voedingslampjes branden, de monitor oplicht en het drive-lampje
brandl en de desKop verschijnt niet op het scherm, dan kan het zijn dat een
van de desk-hulpmiddelen op de opslarl-diskette delecten vertoont, ol dat
de DESKTOPINF-tile beschadigd is.
Schakel het systeem uit, plaats de originele diskette die bii het sysleem werd
meegeleverd in de drive en schakel hel sysleem weer in. Als het probleem
is opgelosl, maak dan een nieuwe kopie van de oorspronkelijke diskene en
gebruik deze als opstart-diskette. De diskette die de oozaak was van het
probleem kunt u niet meer gebruiken.
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Als hel probleem bltjft optreden, verwijder dan de diskette uit de interne drive
(Zonder een diskette in drive A kan het 40 seconden duren voordal de
ijesKop verschijnt.) Als de desktop dan wel op het scherm v€rschiint, dan is
het mogelijk dat op de oorspronkeliike diskette enkele desk-hulpmiddelen
delect rijn. Neem in dal geval contact op met uw ATARI-dealer voor een
nieuwe diskette.

Sollware-problomen
Als er problemen bij een toepassing optreden, dan bestaat de mogelijkheid
dat de programmatuur onvolkomenheden vertoonl ol dat de diskette
beschadigd is. Schakel de computer uit, wacht tien seconden en schakel
hem weei in (zorg dat een opstart-diskette in drive A is geplaatst). Roep de
toepassing weer aan. Als dat helpt, was de oorzaak waarschijnliik het tijdelijk
vastlopen van het programma.
Als het in- en uitschakelen van de compuler niet helpt, gebruik dan een
andere diskette bij het opstarten. Als ook dit met geen enkele diskene tot
een beter resullaat leidt, dan moet u de computer of disk drive laten nakijken.

0ommen
Soms kan een toepassingsprogramma louten genereren die mogeliik
schadeliike gevolgen hebben voor het operating sysleem van de ST
Computer. Dergeliike fouten worden door TOS gedelecleerd, waarna de uit.
voering van het programma wordt afgebroken. TOS laat een rii bommeties
op hel scherm verschrjnen zodat u weet dat het programma is vaslgelopen.
Schakel in dat geval de computer uit om het operating systeem te
beschermen. Wachl lien seconden en schakel de computer opnieuw in. Als
het probleem nogmaals optreedt, mag u het programma niet meer
gebruiken.

Inge/melle oNrrlDrocsduru
Als u de ST Computer inschakelt zonder een diskette in drive A, dan duurt
het ongeveer 40 seconden voor de GEM Desnop verschajnt. Dit wordt lraag
opstarten genoemd.
U kunt het systeem snel opstarten door het in te schakelen mel een diskette
zonder de desk-hulpmiddelen in drive A. Deze methode werkt sneller dan
opstarten met een diskeile die desk-hulpmiddelen bevat.
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|I

twee manieren van opstarten onlbreken de desk-hutpmiddelen in
9i1 -O9re
het Desk-menu.

I{.8.: Soms komt het \ran pas meerdere opstart-diskettes bij de hand te
hebben. Zo kunt u werken met opstart-diskenes zonder dedk-hulpmiddelen,
met bepaalde desk-hulpmiddelen of met andere DESKTOpTNF-tiies. Op die
manier kunt u, athankelijk van de uit te voeren werkzaamheden, op
verschillende manieren opslarten.

0e muis
Hel kan voorkomen dat de muiswijzer erg traag of geheel niet te verplaatsen
is. Ga dan eersl na of de muissteker (aangesloten op poort 0) niet is
losgeraakt. Als de problemen blijven optreden, moet de muis waarschijnlijk
worden schoongemaakt. Raadpleeg in dat geval de gebruiksaanwiizing bij
uw muis.

llct bchmbord
Bij het gebruik van de GEM Desktop kan het gebeuren dat toetshandetingen
geen eifect op het scherm sorleren Dit is niet verontrustend, want de GEM
Desktop is een loepassing waarbij veel invoer van gegevens niet via hel
toelsenbord plaatsvindt. U kunt alleen namen van items in een
dialoogpaneel intikken. U moet echter wel de muiswiizer vanaf het toetsenbord kunnen verplaatsen (zie "Besturen van de muiswiizer vanaf het loelsenbord" in hooldstuk 2).

llonihrs
Als u een ATARI BdB Color Monitor en een ATARI Monochrome Monitor
naast elkaar hebt opgesteld, zorg dan dat alleen de aangesloten monitor is
ingeschakeld. Als beide monitors zijn ingeschakeld, kunnen stoorpalronen
op het scherm optredefl. Als maar 66n monilor is ingeschakeld en toch
dergelijke stoorpatronen optreden, dan kan de oorzaak liggen bij een ander
randapparaat, ln dal geval dient u voedingseenheden, printers, modems, enz.
zo ver mogelijk van de monilor op te stellen.
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Preventiel onderhoud
Om het optimaal functioneren van uw ST Computer te vezekeren'
vordient het aanbeveling onderstaande richtlijnen in acht te nemen:
0ndorhoud tnn de ST Compuur

. Plaats de apparatuur altiid op een stevige en vlakke ondelgrond.
a Houd de werkruimte vrij van stof en venige substanties.
. Stel de apparatuur niet bloot aan exlreme lemperaturen ol een hoge
vochtigheidsgraad.
. Zet de apparatuur niet in direct zonlicht.
. Verplaats de apparatuur alleen als dat slrikt noodzakelijk is.
. Schakel de computer altiid uil als u een module wilt plaatsen ot
verwijderen.
. Schakel de computer en randapparatuur altld uit als u componenten wilt
aansluilen ol verwijderen.
. Als u de computer hebt uitgeschakeld, wacht dan minimaal tien seconden
o

.
.

.

alvorens hem weer in te schakelen.
Houd dranken en andere vloeistotfen uit de buurl van de computer.
Rook niet in de buurt van uw computer
Schakel de computer altiid uit als u hem gaat reinigen. Reinig de
apparatuur met een zachte, enigszins bevochtigde, pluisvrije doek.
Gebruik geen schuur- en reinigingsmiddelen of cleaners die de
kunstsloffen behuizing kunnen aanlasten.
Als u de apparatuur wlt vetzenden of opbergen, gebruik dan de originele
verpakking.

Bohrdoling urn disHtm

. Schakel een disk drive nooit uit als het drive-lampje brandt.
. Verwissel nooit diskettes als het drive-lampje brandt.
. Laat nooil diskettes in de drive als deze is uitgeschakeld.
. Leg diskettes nooit in de buurl van apparatuur die magnetische

.
.

slrooivelden produceerl, zoals een monilor of TV teleloontoesiel,
eleklromotoren, e.d.
Leg diskettes nooit in direct zonlicht.
Raak nooil het magnelische oppervlak van de diskette aan, ook niet om
de diskette te reinigen.
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Ir
I
I

Slohpmcrking
uw ATARI ST Computer is zeer betrouwbaar en \ereist maar weinig
onOefioud. Zoals elk dektronisch cn rnechanisch apparaat kan ni; &nter
defect raken.
Als u vermoedt dat bepaalde problemen van ernstige aard zijn, neem dan
contact op met uw ATARI-dealer. u kunt ook schrifteliik conlact opnemen
met ATARI. Zie "Klantenservice" aan hel eind van deze handleiding.
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APPEI{OIX G:
TECHI{ISGHE GEGEUEI{S MEGA ST C(ITIIPUTER
SomFns
Processor:

MC68000, 32-bit interne, 16-bit externe architectuur
24-bit adres-bus, klokfrequentie 8 MHz.

Gehugcn:
520STF

512 Kb RAM (s24.288 bytes)
192 Kb ROM (195.608 bytes)

lO4OSTF

1

Y5 g4M (1.048.576 bytes)

192 Kb ROM (195.608 bytes)

(instelbaao

0 x 400 monochroom (high)
640 x 200 x 4 kleuren (medium)
320 x 200 x 16 kleuren (laag)

Kleuren:

Palet van 512 kleuren

lnlerlaces:

Midi ln en Out poorlen
Monitor-poorl (RGB Analog, high resolution
monochrorne en audio)
ParalleFinterlace printer-poorl
RS232 seridle modem-poorl
Floppy Disk-poort (incl. controller)
Hard Disk-poort ('10 Mbits/sec DMA
overdrachtssnelheid)
RoM-module poorl (cap. 128 Kb)
Muis/loystick- en ioystick-poorten

Geluidsgenerator:

3 registers, van 30 Hz lot boven het hoorbare gebied,
ingebouwde amplitude-envelopes en geluidsgenerator.

Toetsenbord:

Toets€nbord met 94 to€tsen; uitgerust rnet 6igen
processor.

Voeding:

+5V@3A

Graphics
resolutie:

+ 12 V @ 1 A

-12V@30mA

Opgenomen
vermogen:

'r09

95 Watt (maximaal)
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7

Omgevingstem- 5'-

peratuur:
Relatieve

lucht-

45'C, operationeel of uitgeschakeld

-20'- 65'C,

bii opslag

-40' - 65'C,

bii transport

2ooh - 8@/o, opeelioneel of uitgeschakeld tot 9570 bij

vochtigheidsgraad opslagoftransport
(niet condenserend)

lngehuMo disk drlve

Spoordichtheid:

135 sporen per inch

Opslagcapaciteit:

360Kbytesperkant(MFM-geformatteerd)
720 Kbytes totaal

Opslagmedium:

3%-inch microf loppy disks, doubte-sided, doubtedensity, 135 sporen per inch

Lees/

stappenmolor

schriifkopbesturing:

Snelheid

250 kilobits per seconde

datalransmissie:
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APPEI{IIIX
Gll

11

1I

O:

EGItlB

PI

II.SPEGI FIGATI ES

Hn

\

1
2
3
4
5
6
7

- Proteclive Ground
- Transmined Data

aaaaaoaa
aaaaa

- Recei\red Dala

- Requesl to Send
- Clear to Serd
- Not Connecled
- Signal Ground
- Dala Carrier Repeal
$19 - Not Connected

I

20 - Data Terminal Ready
21 - Nol Connecled
22 - Rino lndicator
zs-29-

es-

a

Nt-ot

connecteo

+sdl

Hnf
1 - STROBE Outpd

2-Data0

3-Datal
4-Dala2
5-Data3
6-Data4
7-Data5
8-Data6
9-Data7

Jg

tLl

llril

'I - THRU Transmit Dala
2
3
4
5

- Shield Ground
- THRU Loop Return
- OUT Transmit Data
- OUT Loop Relurn

10 - Not Connecied
11 - BUSY lnput
12-17 - Not Connected
18-25 - Ground

.u'
/R

[.B.: Alle albeeldingen geven de plug-zijde van de connector w€et
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////z//z/////////n
Js
CI

llldl

ln

2
3
4
5

- Not Connected
- Not Connected

- lN Receive Data
- lN Loop Return

llonihr

;@i

'l

- Audio Out
2 - Composite Sync
3 - General Purpose Output
4 - Monochrome Detect
5 - Audio ln
6 - Green

7j

I

I

.o,

1 - Nol Connected

Red
- Plus 12-Volt Pullup

9 - Horizontal Sync

Flopy lllrk
'I - Read Data

2-Side0Select
3 - Logic Ground
4 - lndex Pulse

10 - Blue
1 1 - Monochrome
12 - Vertical Sync
13 - Ground

.'12ff1.

, ar! !24 I
tlaai.aal.
1...,

.xz.

5-Drive0Select

6-Drivel

Select
7 - Logic Ground
8 - Motor On
I - Direction ln
10 - Step

112

11 - Write Dala
'12 - Write Gate
13 - Track 00
14 - Write Protect
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v
1 -Data0
2 -Datal
J - Uaraz
4 - Data3
5 - Data4
6 -Datas
7 -Data6
8 -Data7

f....
\
ffi
13 14 15 16 17 18 19 -

I

- Chip Selecl
10 - lnterrupt Request
11 - Ground
'12

- Reset

Ground
Acknowledge
Ground
A1

Ground

Read/Write
Data Requesl

tlldulr

1 -+5VDC
2 - +sVDC
3 - Dala 14
4 - Data 15
5 - Data '12
6 - Data 13
7 - Data 10

I
I

- Data

-

Dala
Data
Data
Data
Dala

7

29-Addressll

5

30 - Address 4
31 - ROM Select 3
32 - Address 3
3il - ROM Selecl 4
34 - Address 2
35 - Upper Data Strobe
36 - Address 1
37 - Lower Data Strobe
38-40 - Ground

2

3

17-Data0
18
19
20
21

- Data

1

- Address 13
- Address 15
- Address 8

22-Addressl4

113
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4

I

11-Data6
12
13
14
15
16

aoaaa
aoaaa

23
24
25
26
27
28

11

-Dala8

10 - Data

aoaaa
aaaaa

Address
Address
Address
Address
Address
Address
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7

I

6
10

5
12

v

Ituls/Jopllck
1 - Up/XB

2 - Down/XA
3 - Left/YA
4 - RightlrB
5 - Not Connected
6 - Firellett Button

7-+5vDC

I

- Ground
9 - Joyl FirelRight Button

I
a

Joyt[ck

1-up
2 - Down

3-Lefi
4 - Right
5 - Resened
6 - Fire Bunon

7-+5VDC
8 - Ground
I - Not Connected
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UER

.ACC

KTARE]IDE Wll(tRllEI{ LIJST
Extensie voor een desk-hulpmiddel

Acllel v€nrler Het vensler van GEM DesKop waarin op dat moment
bewerkingen als selecteren, kopidren ol wissen van ilems, kunnen worden
uitgevoerd. Hel actieve vensler is het enige venster dat kan worden gescrolld,
bijgewerK, verplaatsl, enz. Er kan maar #n venster op de desktop actiet zi;n.

.APP

Extensie voor een GEM-programma.

Backup

Een kopie van een diskette olten lile. Door een backup van een
diskette le maken, voorkomt u dat inlormatie verloren gaat als de betretfende
diskette beschadigd raaK.

Baud

De slandaard eenheid voor lransmissie-snelheid bij gebruik van een
modem. Baud is de rnaat voor het aantal bits per seconde.

Baud Rale De snelheid waarmee data rrDrden verzonden, meeslal lussen
twee computers.

Hl

BezlgE
De ikoon die verschijnt zolang gegevenslransport tussen
computer en disk drive plaatsvindt.

Bll

De kleinste eenheid in het computergeheugen. Acht bils vormen samen
66n byte.

Blltler chip Een speciale co-processor in de ST Computer. Als deze is
geacliveerd, worden tekst en graphics aanzienlijk sneller opgebouwd.

Bool

Opslarten van de computer. Meestal door hem in te schakelen. (Zie
Koud opslarten en Warm opstarlen.)

Brmdbketle

Zie source disk.

Byte

Het computergeheugen is opgedeeld in eenheden die byles worden
genoemd. Een byte bestaat uit acht bits en kan 66n karakter onderbrengen.
Voorbeeld: de bner "a" neemt 66n byte van het geheugen in beslag (zie Bit
en Kilobyte).

Cloce'box Ein klein hokie

in de linkerbovenhoek van het actieve venster,
waarmee het venster kan worden gesloten.

Cor lgurer€n Het aanpassen van het ST Computersysleem aan uw
persoonliike wensen. Zo kunt u zell bepalen welke kleuren worden
weergegeven, mel welke baud rate informatie wordt vezonden, of de
compuler een bevestiging voor een wis-opdracht vraagt, enz.

Conlrol Pan€l Controlepaneel. Een desk-hulpmiddel waarmee u een aantal
vooaieningen en opties kunt instellen, zoals kleurenpalet, tijd/datum en
responssnelheid van muis en toetsenbord.
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a
Cursor Een markeringsteken op het scherm, dat aangeefl waar het
volgende in.te tikken karakter verschiint. Meestal is dit een knipperend blokje
of een verticaal streepje. Soms verwijst de term cursor naar de muiswijzer

Data-lile

Een vezarneling samenhangende gegevens die door een
toepassingsprogramma wordt gebruikt. De ikonen van dataJiles worden
afgebeeld als een stapel paprer met een omgevouwen hoekje.

Oesk-hulpmlddel Een speciale toepassing die bij het opstarten vanaf drive
A in het geheugen wordt geladen. Qesk-hulpmiddelen kunnen rechtslreeks
worden aangeroepen vanal de GEM DesKop of vanuit een toepassing die
gebruik maaK van de menubalk. Files met desk-hulpmiddelen hebben de
exlensie .ACC.

DESKTOP.INF De file waarin uw aangepaste desktop-gegevens zijn
opgeslagen. Deze file wordt aangemaaK met behulp van de optie Save
Desktop van het Options-menu. Als de DESKTOPINF-Ii|e bij het opstarten
automatisch moet worden ingelezen, dan moel deze lile in de root-directory
van de diskette in drive A ziin opgeslagen (of op een hard disk, als u daarmee
werkt).

dbk

O6tination

De bestemmingsdiskette. De diskette waarnaar inlormatie

wordt geschreven tijdens de Diskcopy-procedure.

Dhloogpaneel Via deze panelen communiceert de ST Cornputer met de
gebruiker. ln deze panelen verschijnen meldingen van het sysleem. U verlaal
een dialoogpaneel door de melding te bevesligen of door een optie te kezen.

Di.eclory

Een file-ovezichl. (Zie Huidige directory, Root directory en

Subdirectory.)

Dbkcopy

Een procedure die een 66n-op-66n kopie maaK van een diskette.
U kopieert een disketle door de ikoon van de source disk (brondiskette) tol op

de ikoon van de destinalion disk (bestemmingsdiskette) te slepen. Door het
kopieren wordt alle oude informalie van de destination disk gewist,

d,h,e De belangrijkste opslageenheid van uw ST Computer. De
computer gebruikt de disk drive voor het lezen en schrijven van intormatie op
een diskette.
Dlsk

Dbk-identlllcatle De letter

in een padnaam die aangeelt welke diskette
wordt gebruih. De letter wordt altijd gevolgd door een dubbele punt O en een
backslash (\). De disk.identificatie verschijnt automalisch in de move-balk
van een directory-vensler als de root-directory wordt opgeroepen.

DilA-poorl

Een high-speed poorl voor aansluiting van een hard disk of een
laser printer. DMA slaat voor "Direct Memory Access".
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;

Ooorment

Een item dat u tiidens het urerken met een loepassing aanmaakt

ol wiizigt. Documenlen kunnen teksl, graphics of een combinatie van beide
bevatten. Ook wel file genoemd. (Zie File.)

I

I
I
i

type Zie Exlensie.
Oo.rOf. rUeO Dubbelziido. Duidl op de mogelijkheid
Docutneot

beide zilden van een
diskene te gebruiken \oor het opslaan van informatie. De opslagcapaciteit
bedraagt dan 726.016 bytes. Een double slded disk drive kan zowel met
enkel- als dubbelzijdige diskettes werken.

Drho,hmple Hel lampje op de disk drive dat oplicht als gegevenstransport
tussen computer en disk drive plaalsvindt.
Drop down mcnu Een menu met een aantal opties. Een menu verschijnt
als u de menukop met de muiswiizer aanraakt.

Dubbel kllkkcn Twee keer kort na elkaar indrukken van de linker muisknop.
Hiermee opent u een file, tolder ol diskene.

Erlerde

De aanduiding van het file-type. Extensies komen achter de tilenaam en worden door een punt van de lile-naam gescheiden. Extensies ziin
optioneel en mogen max. drie karakters (letters en cijfers) lang zijn. Veel
g€bruiKe extensies zijn .ACC, .APe .PRG, TOS en .fTP

Flle

Een vezameling samenhangende gegevens die op diskette ot in het
computergeheugen kan worden opgeslagpn.

F c-naam De naam van een file, bestaande

uit een verplichte naam (max.8
karakters) en een exlensie (max. drie karakters); Iile-naam en exlensie
worden door een punt gescheiden. (Zie Extensie.)

Flhrpcc

Een zoekcriterium voor gebruik in een llem Selector paneel.
Filespec is een afkorting voor ,ile-specificatie.

Dbk Ook wel diskette of f lexibele schiif genoemd. Een
geheugenmedium voor opslag van irformalie. Het oppervlak van een diskette
bestaat uit ongeveer hetselfde materiaal als dat van een geluidsband. (Zie
MicroFloppy Disk.)
Floppy

Foldar

Een subdirectory voor opslag van liles en andere tolders. Folder
ikonen worden afgebeeld als opbergmappen. Een in de vorm van lekst
atg€beelde loldernaam wordl voorafgegBan door een klein hokie.

Fomatlclrn

Voorbereiden van een disketle voor opslag van informatie. Bij
het formatteren van een diskette wordt het diskette-oppervlak in cirkelvormige
sporen ingedeeld. Door het formatteren wordl alle oude informatie van de
diskette gewist.
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u gebruikt
om een venster op het scherm uit te vergroten lot het gehele beeldscherm. u
gebruikt het ook om het venster weer zijn normale atmelingen te laten
aannemen.

Full-box Het blokje in de rechterbovenhoek van een venstei dat

[f'l ] t/m [f'l0] langs de bovenzide van het toet
senbord. Bij veel toepassingen worden deze toetsen gebruikt voor speciale
bewerkingen.

Funcu€tods€n De toetsen

Geheugen De elektronische schakelingen waarmee de ST Computer
programma's en gege\€ns opslaal. Er bestaan twee soorten geheugens:
RAM (Random Access Memory - direct toegankelijk geheugen) en ROM
(Read Only Memory - uitleesgeheugen). Bij het RAM gaat de inhoud verloren
als de computer wordt uitgeschakeld, bij ROM niet.

GEil

Een onderdeel van TOS dat alle venslers, ikonen, menu's en grafische
functies van de ST Cornputer creebn en beheert. GEM slaat voor "Graphics
Environment Manager"

GE

De.ldop Het hoofdscherm van de ST Computer. Het omval onder
andere de menubalk, twee Floppy Disk-ikonen en de Trash-ikoon.

dbk Een opslagmedium dat gegevens op een magnetisch oppervlak
opslaat. Een hard disk is een vaste schiil (die niet kan worden verwijderd). Op
een hard disk kunnen veel meer gegevens worden opgeslagen dan op een
diskette. Bovendien kan een hard disk drive gegevens veel sneller schrijven
en lezen dan een floppy disk drive.
Hard

Hardware De apparaluur waarurt uw ST Computersysteem

is opgebouwd.

(Vergelijk Soltware.)

Hlgh-Roaolutbn Een van de drie video-modes waarop de ST Computer
kan worden ingesteld. ln de High-Resolution mode bestaat het beeld van de
ST Computer uit 640 punten horizontaal en 400 punten verticaal. ln de HighResohrtion mode werK de ST Computer alleen met zwarte en witte punten. U
moel dus beschikken over een ATARI High Resolution Monochrome Monitor.
(Zie Low-Resolution en Medium-Resolution.)

dlrcc{ory De directory die op dal moment in een venster wordt
getoond, gespeciticeerd door de padnaam in de move-balk.
HuldlgE

lkoon

Een albeelding op het scherm die door de cEM Desktop wordt
gebruikt om diskettes, files, folders en procedures aan te duiden. Een Floppy
Disk ikoon lijkt op een lade uit een archiefkast; een data file-ikoon lijkt op een
stapel papier met een omgevouwen hoekie: een programma-file lijK op een
kleine desktop; een tolder lijK op een opbergmap en de prullenmand-ikoon
spreekt voor zich.
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lnlomalieregDl De regel bovenin een actief venster onder de move-balk,
met het aantal bytes dat door de items in de dkectory in beslag wordt
genomen. Ook geeft deze regel aan hoeveel items in de direclory voorkomen.

lnllhlberen

De computer in de opstart-toestand brengen. Alle inslellingen
worden op de systeerngekozen waarde gezet.

lnprt/Output (l/O) De communicalie tussen de

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

lnlerlace

Een eleKronische verbinding waardoor communicatie tussen de
ST Computer en randapparaluur mogelijk wordt.

Item Selector Een dialoogpaneel dat bestemd is voor het laden en opslaan
van files tijdens het werken mel een loepassing. Soms ook File Selector
genoemd.

Joyslick

Een sluurknuppettie dal vaak bij computerspelletjes wordt gebruikt.

Klezen Het met de linker muisknop klikken op een

ikoon, file, menu of optie.

Gekozen ikonen en tiles worden geaccentueerd weergegeven.

Kllobyle

1024 (210) bytes. Zie Byte.

Kleurcnpalet Een vooziening van het conlrolepaneel, waarmee de kleuren
van de ST Computer kunnen worden ingesteld. Hel kleurenpalet is alleen
volledig bruikbaar als een ATARI RGB Color Monitor op de ST Computer is
aangesloten.

Kllkken

Kort indrukken van de muisknop. Door met de linker muisknop te
klikken, kiest u liles en folders op de GEM Desktop. (Zie Dubbel klikken en
Shin-klikken.)

Kopioren Het kopidren van informatie van een file, folder

of diskette. U

kopieert een ilem door het over de GEM Desktop naar een andere file, folder
ol diskette te slepen.

Koud opstarten Dit duidt op opstarten van de compuler met behulp van de
netschakelaar Een koude starl kan ook worden uitgevoerd als de computer al
in bedrijl is. Daartoe \Drdt de netschakelaar in de stand "Otf" gezet. Na een
periode van l0 seconden wordt de computer weer ingeschakeld. Bij een
koude starl wordt het gehele systeem opnieuw geihitialiseerd. (Vergelijk mel
Warm opstarten.)

La!€r prinler Een snelle correspondentiekwaliteit-printer die middels een
elektrolotografisch proces beelden op papier afdrukt.

prlnler Een type printer dat via een letterwiellje en een inktlint
karaKers op het papier druK.

Letterwiel

12'l
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a
Low-Resolutlon Een van de drie video-modes waarop de ST Computer kan
worden ingesteld. ln de Low-Resolution mode bestaat het beeld uit 320
punten horizontaal en 200 punten verticaal. Bij gebruik van een ATARI RGB
Color Monitor kan de ST Computer in de Low-Resolution mode tot zestien
verschillende kleuren uil een palet van 512 kleuren gelijKrjdig albeelden. (Zie
High-Resolution en Medium-Resolution.)

ilat x pdnter

Een type printer dat karaKers opbouM uit een aantal puntjes.

Medium-Resolution Een van de drie video-modes waarop de ST Computer
kan worden ingesleld. ln de Medium-Resolution mode bestaal het beeld uit
horizontaal en 200 punlen verticaah Bij gebruik van een ATARI
RGB Color l\ilonitor kan de S'l Computer in de Medium-Resolution mode tot
vier verschillende kleuren uit een palet van 512 kleuren gelijktijdig albeelden.
(Zie High-Resolution en Low-Resolution.)

M0 punten

ilegabyte

1024 (2101Kilobytes. Zie Kilobyte.

itenubalk

Als u het computersy$eem opstart, biedt de menubalk bovenin
de GEIVI Desklop de volgende keuzemogelijkheden: Desk, File, View en
Options. Arhankeltk van het toepassingsArogramma dat u gebruiK, kunnen
andere keuzemogelijkheden verschijnen.

Obt Een 372-inch diskette in een harde plastic behuizing. Een
single-sided microtloppy disk kan 357,376 by,tes informatie opslaan; een
double-sided microtloppy disk 726.0'16 bytes. (Zie Floppy Disk.)
ilicroFloppy

lrlDl

lvlDl slaal voor lvlusical lnstrument Digital lnterface. Een standaard
inlertace waarmee de computer op een aantal elektronische
muziekinstrumenten kan worden aangesloten.

llodem

Een apparaat dat uw computer mel een teleloonliln verbindt, zodal
u met andere computers en on-line inlormalienetwerken kunl communiceren.
Modem is een samentrekking van MOdulator/DEModulator.

lrodule

Een eenheid met in ROI/ opgeslagen files en data. U sluit een
module aan door deze in de module-sleuf aan de linkeziikant van de ST
Computer te steken. Modules worden meteen geladen en nemen geen
geheugenruimte in beslag.

onllor Het op de computer aangesloten beeldscherm, waarop u etfeclen
van bedieningshandelingen kunt volgen.
liove-balk

De balk aan de bovenrand van het actieve venster. Via deze balk
sleept u hel venster naar een nieuwe positie op de GEM DesKop.

't22
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uis Met behulp van de muis beweegt u de muiswijzer over de GEM
Desktop. Als u de muis over een tafel o, bureau schuift, dan wordt die
beweging door een kleine rubberen bal aan de ondezijde van de muis
geregistreerd. De muis is uitgerust met tr €e knoppen. De linkerknop gebruikt
u voor de meesle Desktop-bewerkingen. De rechter muisknop wordt alleen bii
bepaalde loepassingsprogramma's gebruiK.
ubwiizer Een kleine afbeelding op het scherm die de bewegingen van de
muis volgt, Meestal is de muiswiizer een piiltje, maar hij kan in bepaalde
gevallen ook een andere vorm aannemen (biivoorbeeld een "bezige bij").
OFlart-dlrk€{ie

De diskette die zich bij het opslarten van de computer in
drive A bevindt. Meestal bevat de opstarl-diskette de desk-hulpmiddelen en
de OESKTOPINFJiIe.

Optie

Een keuzemogelijkheid in een menu.

Padnaam De lrjst items met de roule die langs subdireclories moet worden
gevolgd om in de huid(le directory te kornen. Een padnaam bestaal uit een
disk-idenliticatie en folders die door backslashes worden gescheiden
(voorbeeld: A:\document\text\). Een padnaam mag ook een filespec
bevatten.

Parallel-inledace lnduslrieslandaard interface voor aansluiting van een
printer. De parallel-interface-poorl bevindt zich aan de achteziide van de ST
Compuler en heeft het opschrift "Printer".

Parametg

Een variabele die u ingeeft voor de besturing van een

programma.

Phel

Het beeld van de ST Computer is opgebouwd uit kleine puntjes die
"prxels" worden genoemd. Deze pixels ziin in een raster ingedeeld en kunnen
worden ingesteld op 320x200, 640x200 of 640x400 punten per raster

.PRG

Extensie voor een GEM{oepassrngsprogramma.

Programma Een gedetailleerde inslruclieset voor uifuoering van een
bepaalde taak, geschreven in een taal die door de compuler kan worden
geihterpreteerd. (Zie Toepassing.)

Programma-lib

Een rile met een toepassingsprogramma. Programma-tileikonen verschiinen op het scherm in de vorm van blokjes met een dikke
bovenrand. U roept zo'n programma aan door een dubbele klik le geven op
de bij het programma behorende lile-ikoon.

Prompl

Een symbool ol melding op het scherm waarmee wordt
aangegeven dat de computer op invoer van de gebruiker wacht.
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7/V
RA

Random Access Memory (direct loegankelijk geheugen). Het deel van
het computergeheugen dat wordt gebruikt voor het schriiven en lezen van
inlormatie. Het beeld dat u tUdens het gebruik van de computer op het
scherm ziet, bevindl zich in hel RAM. ln het RAM opgeslagen informatie gaat
verloren als u de computer uitschakelt.

RAm Dbk Een deel \an het RAM dat zodanig is geconfigureerd dat het zich
gedraagt als een disk drive. RAM disk drives zijn veel sneller dan floppy of
hard disk drives; daar staal tegenover dal de informatie in een RAM disk
verloren gaat als de computer wordt uitgeschakeld.

Randapparaal Een extern apparaat dat u op de computer kunt aansluiten
(b.v. disk drive, monitor, printe0.

RGB

Rood, Groen, Blauw. De primaire video-kleuren die de computer

gebruiK om kleuren op het scherm te brengen. Door de combinatie van acht
verschillende helderheden van rood, groen en blauw kunt u met de ST
Computer 51 2 verschillende kleuren genereren.

RO

Read Only Mernory (uitleesgeheugen). Het deel van het
computergeheugen waarin TOS, GEM, de GEM Desktop en opstarlinformatie is ondergebracht. Het ROM is door de fabrikant
voorgeprogrammeerd, De inhoud kan niet worden gewijzigd.

Orec'lory De eerste directory die verschijnt als u een disk drive
benadert. De root directory kan niel in een folder worden ondergebracht en
wordt alleen door de disk-identificalie aangegeven (zoals A:\).
Root

RS232 Een industriestandaard conneclor voor aansluiling van
randapparatuur. De Rsz32-poort bevindt zich aan de achterzijde van de ST
Computer en heeft het opschrift "Modem". Deze poort wordt ook wel eens
seridle poort genoemd.

Schaduw-ikoon Een silhouet van een ikoon, file-naam ol venster dat de
positie van hel voorwerp aangeefl tijdens het slepen naar een nieuwe positie
op de GEM Desktop.

Schrflfrecchennlng Een mechanische bescherming legen overschrijven
van een diskette. U bescherml een diskette tegen overschrijven door het
nokje zodanig te verschuiven dat de schriitbeschermingsopening open i3.

Scrollon Het verplaatsen van inlormalie op de GEM Desktop naar links,
rechls, boven ol onder.

Scroll-balk

Een van de twee balken aan de boven- en rechterrand van een

\€nster De scroll-balk bevat de scroll-pijlen en wordt voor een deel gearceerd
rr/eergegeven als een deel van de informatie buiten het venster valt. Hoe
groter het gearceerde deel, hoe groter het deel van de informatie dat buiten
het venster valt.
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S€cior

Een deel van een spoor op een hard of lloppy disk. Sectoren hebben
doorgaans een lengle van 128,256,512 o11024 bytes. Bii MicroFtoppy Disks
hebben de sectoren een lengte van 512 byles. (Zie Spoor)

Sed€€l

Bit voor bit (zie Rs232).

Shilt-kllkken Klikken met de muisknop terwijl

u [Shift] ingedruK houdt.

slded Enkelziidig. Bij een single sided diskette kan slechts op 6en
zijde informatie worden opgeslagen. De opslagcapaciteit bedraagl dan
357.376 bytes. Een single sided disk drive kan met enkelzijdige diskettes
werken, of met diskettes die als enkelzijdig werden getormatteerd.
Siingh

Size-box

Een blokje in de rechterbenedenhoek van een venstel waarmee u
de grootte en vorm van een venster kunl veranderen.

Slep€n

Een techniek waarbij een ikoon, een file of een venster wordt
verplaatsl. Zet de muiswlzer op het te verplaatsen voorwerp, druk de linker
muisknop in en houd deze ingedrukt terwijl u de muis verplaatsl. Tiidens het
slepen ziel u een schaduw van die ikoon op de GEM DesKop.

Sollware De programma's en toepassingen

die op uw ST Computer draaien

(zie Hardware).

disk Brondiskette. De diskette waarvan informatie wordt gelezen
tijdens het Disk Copy proces.
Source

Spoor

Een van de cirkelvormige banen op een diskette waarop de
gegevens worden vastgelegd. Elk spoor bestaat uit kleinere eenheden die
secloren worden genoemd (zie Seclor).

Subdlrec-tory Een directory binnen een directory, ook wel folder genoemd.
(Zie Rool Direclory.)

SFteemgekozefl

Een waarde, optie of instelling die de computer automa-

tisch kiest zolang u niets anders specificeert. Voorbeeld: de items op de GEM
Desktop worden als ikonen afgebeeld zolang u dat niet verandert via een
optie in het View-menu.

TelGlrreld Een stippellijn in een dialoogpaneel waarop u karakters kunt
intikken.

Toepasslng Een programma dat werd geschreven voor taken die de
gebruiker wil lalen uitvoeren door de compuler, (Zie Programma.)

.TOS Extensie voor een Tos{oepassing.

TOS

I

n

Het operaling systeem van de ST Computer. TOS bepaalt hoe de
computer lunclioneert met de GEM DesKop, de muis en mel andere
randaooaralen die oo de comouler r/vorden aanoesloten. TOS staat voor'The

l1,l0Ex
A

c

aanmaken van folders, 48, 65
aanpassen van de desktop, 89-91
aansluiten van het systeem, 5-10
aanwiizen met de muiswiize( 24
accentueren, 24, 25, 26, 50
.Acc-files, 61, 78
achlerpaneel compuler,l 5,1 5-1 7
actief venste( 40, 44, 66, 90
biiwerken van, 44, 48
actieve optie, 25, 61
afdrukken, 85-86
van datajiles, 47, 63
van de scherminhoud, 74
alfanumerieke loetsen.'14
lAllernate]-loets, 1 4, 26-27, 80
IAlternate][Help]-toetsen, 74
annuleren van een keuze. 24
ikonen, 24
menu-opties, 25
.APP-file, 58, 72, 100
attributen 47. 64-65
auditieve signalen, 81

close-box, 44, 66
Close-optie, 66
Close Window-oplie, 44, 66
[Ck Home]-toets. 27

B

ST

Computer

I

aansluiten \€n,
gEheugen 19, 62, 78, App. C
inschakelen van, 12-13, 62, 78

kleur€npalet,82
poorten, 16-18
problernen met, App. B
technische gegevens, App. C, D
uitpakken van,
voedingslampie, 6, 12
werkomgeving, App. B
Confi rm Copies-optie, 51,72
Confirm Deletes-optie, 53, 72
@NTROL.ACC-fi|e, 77
[Control][C]-to€tsen, 47
loontoll-toets, 15, 80
Conlrol tund desk-hulpmiddel, 61

I

79-86
cursor, 14
tekst-, 14
ve,licale, 47,92

[\]-toets,96

D

IBackspace]-toets, 92

backup-diskette, 11, 12, 34, App. B
baud rate, 83
Baud Rate-optie, 83
beeldscherm, 10
bel-ikoon,81
bel-signaal, S'l
besturen van de muiswtlzer,21-22,

26-27, App. A
bezige bij-ikoon, 2'1
bijwerken van vensters, 44, 48, 52
bil, 84

Bits/Charoptie, 84
Blitterchip, 75
Blitteroptie, 75
bommen, App. B
byte, 1 9, 65, 69, 84
available, 6,4, 67
used, 39, 64

data-lte, 45, 46-47 ,71-72.98
datajile-ikoon, 45, 57
dateren van files en lolders, 68,

79-80
IDelete]-toels, 92
desk-hulpmiddel, 61 -62, 77 -87, 91
controlepaneel, 61, 79-86
installeren van een, 61 , 77, 91
venste( 77
VT52 Emulator, 61, 87
Desk-menu, 6'1-62, 78
DESKTOPINF{ile, 74, 91
Desktop lnfo-optie, 62
destination disk, 34 35, 52
dialoog-hokje, 27, 28
systeemgekozen, 27
dialoogpanelen, 27, 28, 32, 47, 48, 51,
53, 58, 62, 63, 64,
74, 89, 91 -98, 99

65,66,70,71,72.73.

interactieve, 91-98
directory, 39, 43, ,14, 45, 4t), 52. 57, 59-

60 64 68-69
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fiid/dalum

Vooziening waarmee de ST Computer de tijd en datum
biihoudt. Deze worden vanal hel conlrolepaneel ingesteld. De tijd/datum
wordt ook bijgehouden als de computer is uitgeschakeld (daarvoor moeten 2
penlight batterijen ziln geplaatsl).

Trash

Prullenmand. De ikoon van de GEM Desktop die wordt gebruiK voor
het wissen van files ol lolders van de GEM DesKop. Als een tile of lolder
eenmaal in de prullenmand is gedaan, is deze voorgoed verloren.

.TTP Extensie voor TOS Takes Paramelers programma.

Vemter

Het beeldschermgedeelte dat door de computer wordt gebruiK voor
het atbeelden van liles of folders, of voor hel uitvoeren van programma's. U
kunt met vier geopende vensters tegelijk op het scherm werken.

Vergaolen/yerkleinan Het veranderen van de grootte en vorm van een
venster.

Enrrlalor Een desk-hulpmiddel dat dienst doet als een
communicatieprogramma. Op die wijze kunt u uw ST Computer als een
terminal gebruiken voor communicatie met een hoslcomputer.
VT52 (Teminal)

WaaEchuwingsmeklng Een speciaal dialoogpaneel dat iets onder uw
aandacht moet brengen. U herkent een waarschuwingsmelding aan een
stopteken, vraagteken ol uitroepteken.

Wam opstaden Opnieuw opstarten van het sysleem met behulp van de
Resel-knop. Het systeem wordt dan slechls gedeeltelijk opnieuw
geihitialiseerd. (Zie Koud opstarten.)

Wildcerd

Een vraagleken (?) of een sterretje (.) in een lilespec waarmee
een zoekcriterium kan worden opg€even. "?" koml overeen met 66n karakte( "." komt overeen met alle karakters tot het eind van de naam of extensie.

Wlze,

Zie Muiswijzer

^J7
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document-type, 98, 99-1 00
drive-identilicatie, 70, 89
dubbelklikken, 23, 26, 46, 63,
80-81, App. A
Duplex-optie, 84

bijwerken van, 44, 48, 52
hoold-, 39, 59
root-, 59-60
scrollen van, 43, 93
directory-regel, 93, 95-98
Diskcopy-procedure, 34-36

E

disk dri!€,9, 28-29,30, 3Z 48

dri\€-lampie, 9, 12,29
double-sided/singls-sided, 8, 28,

32,U,36
driwA,9, 12,28-29,32

31,

59, 61, 70,'

74, 91, 100
dri\^s B, 11, '17,28-29,37,59,70
dri\,€ c, 1Z 70

driw C,

1Z

70

oxterne drive, 10, 18. 28-29, 37
aansluiton van, 10
hard disk, 24

ingsbouwde 10, 28-29, 37
poort, 13, 18
RAM-disk, 29
voeding, 9

diskettes beschermen tegen
overschrijven, 30, 34
disk-identiticatie, 39, 49, 59-60, 95-96
disk-ikoon, 21, 28, 37, 38-39, 52, 70-71,

89
installeren, 70-71
labelen, 70-71, 89
openen, 38-39, 63
verwiideren, 71
disk, microfloppy, 12, 13, 19,2'1,
29-36,3Z 44,45, 48,62, 66,
App. B
backup, 12, 34, App. B
bescherming tegen overschrijven, 30
destination, 34-35, 52

double-sided/single-sided, 1 9, 28,
30. 31-34. 36. 52, 66
formatteren van, 31-34, 66-67
herbenoemen, 66, 89
kopidren van, 34-36, 52

label, 32, 66-67
-opbouw, 60
opstart-, 12, 91, ApP. B
plaatsen, 12, 29
source, 34-35

!6Mijderen, 29
wisson \ran, 31, 35, 66

DMA-poort, 16
documsnt-fi|e, 57
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elastisch kader 54-55, 56
EMULATOH.ACCJiIe. 77
lEnted-toets, 15
lEscl-toets, 44, 92
extensie, 47, 48, 57-58, 69, 72
.ACC, 61, 78
.APP 58, 72, 100
.PRG, 57, 58, 72, 100
TOS, 58, 72, 100
TTe 58, 72, 100

F
lile.37 , 45-47 , 48,50-53, 57-58, 63-65
attributen, 47, 64-65
dateren van, 64, 68, 79-80
herbenoemen van, 47, 64
kiezen van, 46, 54-56, 93-94
kopiaren van, 50-53
naamgeven van, 57-58
openen, 46-47, 63
van datajiles, 46-47
van programma-files, 46

vergrolen/verkleinen van, 64, 68
wissen van. 38. 53, 64. 68
File-menu, 31, 38, 63-67
tile-naam, 47, 53, 57-58, 64, 68
wJzigen van, 47,
lilespec, 95, 96-98
Iolder, 37, 39, 48-53, 59-60, 65, 93-96
aanmaken van, /l8, 65
binnen folders, ,l8, 65
dateren van, 65, 68, 79-80
herb€noemen van, 48, 65
kopigren naar, 50, 52
kopieren van, 50-53
naamgeving van, 48, 58, 65
openen van, 44, 48-49, 59-60, 63, 94
sluilen van, 44, 66
-symbool, 68
vergroten/verkleinen van. 65
wissen van. 38. 53. 68
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Folderikoon, 48, 50
folders in folders, 48, 65
Format-optie, 31, 34, 66-67
tormatteren van diskettes, 3'l -34, 66-67
fulFbox, 41
funclieloetsen, 14,

G
geaccentueerd weerEe'rcn, 24
geheugen, 19, 62, 78, App. C
geiirlegreerde schakelingen, 1
gekozen optie, 67
gekozen regel, 94
GEM, 20, 62
GEM Desldop, 13,20-21 ,28,37 ,
45, 61, 73-74, 89-91, App. B
aanpassen van, 89-91
opslaan van, 73-74, 91
GEM-toepassingen, 57, 58, 62, 100
graphics, 75, 82, App. C

I

H
hard disk dri\€, 16, 74, 91

-poort, 16

lHelpl-toets, 87
herbenoemen
van diskettes, 66, 89
van tiles, 47, 64
van folders, 48, 65
high resolution mode, 73, 82
hoofd-direclory, 39, 59

I
ikonen, 20-21, 37-38, 45, 48, 67, 68. 89
annuleren van, 24
datajile-, 45, 57
disk-, 21, 28, 37, 38-39 52, 70-71. 89
folder-, 48, 50

programma{ile-, 45, 57, 58
prullenmand-, 21, 37-38, 53, 89
intormatieregel, 39
inschakolen \ran h€t systeem, 12-13

l nsertl-toels,

26, 27
lnstall Application-optie,
7't

-72,98

lnstall Disk Drive-oplie,
70-71
installeren
van desk-hulpmiddelen, 61, 77, 91
van disk drives. 70-71
van printers, 85-86
van toepassingen, 46, 71-72, 98-100
instellen van het kleurenpalet, 81-82
inleractiet dialoogpaneel, 91 -98
Item Selecto( 93-98

J
pystick,

17

-poortsn,

'16

K
kiezen, 23 - 25, 26, 54-56
van desktop-items, 24, 37, 46, 54-56
van dialooghokjes, 27, 28

van kleuren, 85
van meerdere items, 54, 56
van menu's en oplies, 24-25,
kilobyte, 19
klikken, 23

klikrespons muis, 80-81

/schildpad-ikonen, 80
kopieren
naar folders, 50, 523
name conf lict, 53
van diskettes, 34-35, 52
van files en tolders, 50-53
konijn

L
labelen van diskettes, 32, 66-67
letlerwielprintei 85
linkerzijpan€el computor, 17
low r€solution mode, 73, 82

42,78

't
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6'1

r/z
M

magnetisch€ media, 29-30,

besluren vanat hel toetsenbord,26-

31

27' App

rnatrixprintsr, 85, 86
medium resolution modo, 73, 82

N

megabyte, 19
fil€nutl€lk, 20, 21, 22, 24-25, 42, 61 -75
menu laten \€rdwiinen, 22, 25
menu laten wrschijnen, 61
MtDt. 17

-poorten, '17
modem, 15,82-83, 87
-poort, 15, 82-83, 86, 87
module, 1Z 70
-sleuf, 17
monitor 10, 1Z 73, 80, 81, 82, App. B
aansluiten \an, 10
High Resolution Monochome, 10, 16,

73,82
-ingang,

11, '19

rosoluti€. 72. 73, 82
RGB Color, 11, 19, 73, 81
rno€-balk, 40, 42, 59
muis, 9, 21-22, 58, App. B
aansluiten van, 9, 21

-tout, 81

g€bruikvan,21-23
-poorten, 9, 18
muisknopp€n, 23
linl<er 22, 23, 24, 25, 26, 27, 40,

A

43

rechtor, 27
muis\NiBet 20, 21 -22, 23, 24-27, 38, 41
aanwiPen rnet, 24
bosturen rl€t de muis, 21-22, App. A

naam, 57

naamgeven
van diskettes, 32, 6G67
van files, 57-58
van lolders, 48, 58, 65
Name Conllict, 53
New Folder-optie, 48, 65
niel actiel venster, 40
niet acti€^re optie, 25, 6'l
numeriek toets€nblok, 15

o
onderhoud compuler, App. B
Open-optie, 38, 46, 48, 63
openen, 63
van datajiles, 46-47
van disk-ikonen, 38-39, 63
van tolders, 48-49, 59-60, 63, 94
van programma-liles, 46-47, 63
van vensters, 37, 38-39
oplossen van problemen, ApP. B
opslaan van de desktop, 73-74, 91
opslagcapaciteit, '19, 64, ApP. C
van double-sided disketles, 19, 30,
67
van modules, 17
van RAM, 19, App. C
lan ROM, 19, App. C
van single-sid€d diskett€s, 19, 30, 67
opstart-diskette, 12, 91, App. B

Options-n€nu, 70-75

P
padnaam, 57, 59-60, 93, 95-96

pabrblokies, 82
Paper Type-optie, 86

parallel-printer, 16, 86
paramete( 58
Parity-optie, 84
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I

I

|
i
I
.

92
92
ioiil omhooql-toets, 92
ibiit omtaag'iioets,'92
lpiil]-toetsei, 14,26-27 ,9?,
lpijl naar linksl-toets,
liil naar rechisl-toets,

App.A

runnen van programma's, 46, 58, 63,
77

s

pixel, 26, 86

Pixels/Line-optie, 86
.PRG-lile, 57, 58, 100
printer, 16, 47, 74, 85-86
letterwiel-, 85
matrix-. 85. 86
parallel-, 16, 86

-@rt, 16,86

sedeb, 16, 82-83, 86
Printer Conlig., 85-86
Printer Port-optie, 86
Printer Type-optie, 85
Print Screen-optie, 74, 85
programma, 29, 45
programma-lile, 45, ,18, 58, 72, App. B
p.ogramma-lile-ikoon, 45, 57, 58
pro{npt, 47

Save Desktop-optie, 7&74, 91 , 100
schaduwikoon. 26. 41. 42. 55, 56
schrijtbeschermingsopenirE,

29-30
scroll-p{|, 40, 43
scroll-balk, 40,
scroll-box, 43
scrollen van vensters, 43

€

serieb printe( 16, 82€3, 86
Set Preterences-optie, 72-73
Set Screen Resolution-optie, 73
shift-klikken, 54, 56
lshinl-roers, 15, 26, 56, 80

Show as lcons-optie, 68
Show as Text-optie, 68
size-box,41

slepen,26,

o
lol-toets, 47

Ouality-optie, 86

R
BAM, 19. 29, App. C

RAM-disk,29
nandapparatuur, 82-86

Random Access Memory, 19
Read Only Memory, 19
Bead Only-attribuut, 64
Read/Write-attribuut, 64-65, 78

Gp€ter-functie,

€set-ktop,

85232 confg' 82-84
8s232-appa'aten, 15,82
Rt/Cts-optie,84

16,

80

16

l€sat van de complJter, 15
resolution, 72, 73, 82
high, 73, 82
low 73, 82
medium, 73, 82
lRetuml-toets, 14, 2Z 28, 4Z 92
ROM, 19, 20, App. C

root-diGctory 59-60

27,

-56, App. A

sluiten van
folders. 66
vensteB, 44, 66
snel opstarten, App. B
Sort by Date-optie, 69
Sort by Name-optie, 69
Sort by Size-optie, 69
Sorl by Type-optie, 69
sorleren van items. 57. 69. 93
source disk, 34-35
lspaliebalkl-toets, 47
sporen, 29
stoorpatronen, ApP. B
Slrip Bit-optie, 84
sub-directory, 59-60
sysleemgekozen, 27, 82
systeem met 6en drive, 28-29. 30, 36,
37, 51

systeem met twee drives, 28-29, 31,
34-35, 37

T
lTabl-to€ts, 92
tekstveld, 92-93, 95
time out, 74

't
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I
fiid/dalum, 63, 69,

7g-BO

-venslers,7g
loepassingsnaam, 99-100

venslers,4l

vergroten/verkleinen van
verplaatsen van vensters,42

61,
B

roeraqslngsprogramma's, 45. 57,
75, 93, App. B
toetsenbod, 15, 2l,26-22 App.
toetsen, 14
afanumerieke,
tunctie-, 15

14

vinger/toets-ikoon, gO
voedingskabet, App. E

W
waarschuwingsmelding, 29, 32, 33, 34,

warm opstarten, 16' 73
is
)iii
J:l f,:,i !Fir',
toetsenbord-respons,8o ffi[!ilEl
*EiriliriErii}l gr

e

numeriek tosts€nblok
rpiirr-, il,2-ozi, Utt

toets-ikoon, 81
ro5 io, s7, c*, oo,
ros:,i6: 5s:

oz
idi-' --

wijzigen.kleu^renpalet' 82

lg:-l*,*ii,l*:sSg.
TOS Takes Paramele.s-toepassing.
100
traag opstarteq App.
Trash-ikmn, 21. 37-38, q3,
TTP{ite, 58, 100

B

*

89

wildcards, e6-e8

Wi:Styllfl,:i"#;6fib"T.3.,f1.,,
;d

y
ion/Xotf-oprie,

B+,

86

yZ

uiFald(en \En het systeem,

lundol-toets. 87

I

zittende/rennende muis-ikonen, 80-81

v
\rensters, 37, 3&214, m, 67, 90
actie\re, 40, 44. 66, 90

Vte\,-monu, 67-69
\0odingsschakelaar, 15
VT52 Emuhtor desk-futpmiJdel, 61, 87
\renslers
Ujr,\€rken van, 44, ,l8, 52
niet actieve, 40
openen van, 37, 38-3!)
scrollen \ran, 43
sluiten van, ,14, 66
\r'ergroten/\rerkleinen van, 41
verplaalsen van, 42
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KTA]ITEl{SERUICE
Mochl u wagen hebben over uw ATARI-computef dan kunt u attiid contact
opnemen met ATARI Benelux.
Schrijf naar
ATARI (Benelux) BV

Postbus 70
4130 EB Vianen
Schriil hel onderwerp van uw briet aan de achterzijde op de envelop.
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