etgeheim
achter
het succes:
ee
Alwin Stumpf,

Nieuwvoor

Yerantwoordeliik

een Amerikaanse

com-

puterfabrikant is wellicht de pijlsnelle ontwikkeling die ATARI in Japan
doormaakte. Daar is ATARI erin
geslaagd binnen enkele maanden de

voor ATARI-Benelux en tevens voor
ATARI-Duitsland, kijkt terug op een
buitengewoon positieve balans voor
het iaar 1987: "Ook in 1987 was
ATARI-Benelux opnieuw 66n van de

toonaangevende computerfabri-

succesvolste verkooporganisatie
buiten de VS. Vergeleken met 1986

kant van midi-systemen te worden.

steeS onze omzet

m

ST de best Yerkochte computer

et 40o/o: van 26

Constant toenemende omzet en

naar 37 miljoen gulden.

"Reden

tot

winst, constant groeiende afzetgebieden en een constante bedriifs-

vreugde, meneer

Stumpfl

"lk zou het eerder

voering zonder intriipende per-

getemperde

soneelswisselingen zijn de driivende

vreugde willen noemen, omdat in
1987 de vraag naar onze produkten
onze leveringsmogelijkheden ver
ovenrof. Met andere woorden:
ATARI-Benelux had nog meer kunnen omzetten. Anderziids is die gro-

krachten achter ATARI's

voortdurende ontwikkeling

ploegen systeem is overgeschakeld,

tnden bij vrilwel alle produkten capaciteisproblemen en vertraSinten
op. Vandaar dat in 1988 uitbreiding
ran de produktiecapaciEit als een

eerste prioriteit geldt.

ATARI-

Benelux is echter niet alleen 66n van

grote n iet-Amerikaanse dochteronderneming: ze is ook bijzonder
de

winstgevend en om die reden een belangrilke pijler binnen het wereldwiide ATARI-concern.
De omzetYan ATAR|steeg in 1987
van 258,1 naar 493,1 miljoen dollar,

wat overeenkomt met een stiiSint

van

nieuwe produkten. Ook op het ge-

bied van randapparatuur doet
ATARI geen concessies. Een citaat

tere vraag naar ATAR|-computers
voor ons een bevestiging dat onze filosofie zijn weerklankvindt biide gebruiker: Toptechnologie ...voor een
betaalbare priis."
Ofschoon sinds augustus 1987 de
produktie wereldwijd naar het drie-

succes.

Een andere belangrilke factor is de

uit het

Duitse consumentenblad
"Test'i het tiidschrift van de "Stif-

tung Warentest", dat in december

1987 computermonitoren heeft
van 9lol0. ATARl-computers nemen

daarvan 363,8 miljoen dollar voor
hun rekening. ATARI- Benelux le-

vestitinten in Kopenhagen en Oslo,
is verantwoordelijk voor Denemar-

ken, Finland, Noorwegen

Foto: v.l.n.r. Jack Tramiel, AlwinStumpf,
Shiraz Shivii. Sam Tramael

en

Zweden.

uit de ST-serie.

Europa speelt voor ATARI een belangrijke rol. Behalve in Nederland
ontwikkelde de markt zich ook positief in de Bondsrepubliek, Frank-

ln Finland worden de belangen behartigd door een importeur, Tekno
ComputerOy.

De Amerikaanse markt vertoont
een zelfde beeld als die in GrootBrittanni€: 600/o van de verkopen
heeft berekking op consumenten

ATARI's omzet in Groot-Brittanni6
heeft zich de laatste jaren bijzonder

riik, Groot-Britbnni€, Belgi€ en
Zwitserland. Om de Europese

gunstig ontwikkeld, alhoewel daar
de nadruk ligt op de consumenten-

markt nog beter te bedienen werden in 1987 twee nieuwe dochtermaatschappiien opgericht: ATARI-

sector, m.a.w.

produkten,
We moeten hierbiiechter wel rekenint houden met de eerder aangeduide leYeringsproblemen. Als de
produktiecapaciteit toereikend was

vert met haar omzet van 37 miljoen
gulden een aandeelvan ruim 5%.

Spanje

en

ATARl-Scandinavi6.
ATARI-Scandinavi€, met een hoofdvestiging in Stockholm en neven-

op de

ATARI-

Spelcomputer en op de ATARI-XE
Homecomputers.
ln Duitsland, Frankrijk, Nederland,
Belgi€ en Zwitserland daarentegen
litt het zwaartepunt bij produkten

geweest, dan had de situatie er
waarschijnlilk totaal anders uit-

getest:

"Deze monitoren hebben zowel in
de grafische als in de tekstmodes
een betere resolutie dan de high-

resolution monitoren voor IBMcompatibele PC's. Vooral ATARImonitoren vallen op door hun hoge
beeldkwaliteit."

Alwin Stumpf: "Belangrijkste produktlijn voor ATARI blijft de STserie. De introductie van ATARI
PC's met MS-DOS heeft daarop
geen invloed. De STJijn wordt
steeds verder uitgebreid en verbe-

Sezien.

terd. Daarbiihebben we onsalsdoel

Eind 1987 werd ook in Australieeen

gesteld de verkooppriizen voor STprodukten op hetzelfde lage niveau

verkoopmaatschappi j opgericht.

te

houden, ondanks de drastisch

testeSen priizen

voor

RAM-

schakelingen. Dat is alleen mogelilk
door kostenbesparinten op andere

gebieden."
Compatibele ATARI-Computers

de PCI en PC2
op de Nederlandse markt is biizon-

De introductie

ATARI echter ook een voortdurende verbetering van bestaande produktlijnen. Zo zijn nu de eerste

kelverkoop, zodat 8-bit computers
voorlopig nog in produktie bliiven.
Bovendien ziet ATARI dit als een

(na)leveringen voor de blitter-chips
van de MEGA-ST serie op Sang gekomen en behoren de leveringsproblemen vriiwel tot het verleden.

verplichting tegenover de beginnende computergebruiker, die maar

Yan

der succesvol verlopen. De koper
waardeert bii deze produkten met
name dat ATARI trouw blijft aan
haar principe steeds nieuwe normen
te stellen voor schermresolutie.
Het is algemeen bekend dat ATARI

Het belantriikste feit bliift echter
dat ATARI als eerste een compleet
Desktop Publishing pakket (MEGAST2, SLM804 Laserprinter met tildeliik ook nog de software) op de
markt bracht voor een bedrag van

minder dan 6.000 gulden. ATARI

in de lagere prijsklasse een topkwali-

voorspelt voor deze combinatie

teit monitor met superieure resolutie aanbiedt. Bovendien zijn alle
ATARI PC's standaard uitSerust met

een grote toekomst. Hoeweltot nu

extra's die bii andere merken apart
moeten worden aangeschaf t.
Ook de ontwikkeling van PC's gaat
door. ln de loop van 1988 volgt de
introduktie van de PC4 en PC5. Het
gaat hier om een 80286-, respectieveliik 80386-Computer. Deze produkten zullen snel hun weg vinden
naar de doelgroepen, Ook bij deze

produkten zullen prestaties en prijzen ATARI's motto onderstrepen.
ATARI Desktop Publishing systeem

voor minder dan 6.000 gulden.

Produktcontinuiteit betekent

bij

toe slechtsin beperkte mate publiciteit aan dit DTP-systeem werd gegeven, onwing ATARieen Sroot aantal
verzoeken om informatie.
Nieuwsvan de &bitmarkt.
Ondanks het grote marktaandeel
van de ST-lijn in Nederland is voor
ATARI ook de 8-bit markt nog

steeds interessant. Deze markt
wordt nog eens ondersteund door
de grote vraag uit de verscillende
Oostblok-landen, zoals Oost-Duitsland, Tslechoslowakije en Polen.
Maar ook in Nederland bestaat nog
een trote vraag naar een homecomputer voor slechts Fl. 299,- win-

over een klein budget beschikt. Van-

daar dat binnenkort nieuwe 8-bit

ren programmeren. Een complete
setdie reeds in ziin basisuiwoerinS is
afgestemd op de snelgroeiende behoeften.
Welke plannen heeft ATARI voor

r988!

produkten zullen worden uitgebracht, met name voor de l30XE

Belangrilkste doelstelling is het
marktaandeel in de verschillende

en de 65XE.

sectoren nog verder uit te breiden.
De plannen daartoe zijn bijzonder
ambitieus. Nadat in 1987 in de Benelux met l?ll ST-Computers (1986:
?ll) en in de Duitsland met bijna

Positieve ontwikkelingen vallen er
ook te constateren op het vlak van
de video-spelen, die wereldwiid een
geweldige come-back beleven. Op
de speelgoedbeurs van N0rnberg
heeft ATARI het nieuwe XE Video
Game System teihtroduceerd, dat
bij de handel biizonder positief werd

ontvangen. Het taat hier om een
ideaal beginnerspakket, waarmee

ook de iongsten kennis kunnen maken met de computertechnologie
van vandaag. Naast mogeliikheden
rot spelleties ontvangt de koper te-

geliik de mogeliikheid om door te
teroeien tot een echte compurcrfreak. Het ATARI XE Video Game
System omvat standaard een spelconsole, wat intern is uitgevoerd als
een 64K-computer, een joystick en

slechts de aanzet voor andere nieuwe produkten die in de loop van
1988 worden uitgebracht", aldus de

toelichdnS van Alwin Stumpf bij de

voor

werden gevestigd, wil ATARI dit iaar
een nog grotere stiiging realiseren.
De basis daarvoor is algelegd met de

De nieuwe ATAR|-produkten ko.

1988.

men uit de USA, .lapan, Taiwan en

het nieuwe ATAR|-Technologiein

Braunschweig Duits-

uitbreiding van de produktiecapaci-

centrum

teit in de

verschillende landen.
ATARI is dus niet meer uitsluitend

land.

op het Verre Oosten gefixeerd.
Meerkosten worden gecompen-

ontwikkelen die aansluiten bilde behoeften op de Europese markt. En

seerd doorsnellere beschikbaarheid

besprekingen

dat voor priizen die door deze
markt worden geaccepteerd. ln
overeenstemmint met de ATARI

met enkele bekende Duitse fabrikanten, waarmee een aanzienlijk

marketing strategie en ons motto:
'ATARI ...maakt computers betaal-

en lagere transportkosten. ATARI

voert momenteel
orderbedrag

is

Dit centrum heeft als voornaamste doel produkten te

baar."

gemoeid.

toetsenbord, om bijvoorbeeld te le-

tal verkochte eenheden is

kan dan

in

plannen

A. Stumpf: "De voor l98Sgeplande
ambitieuze sdjging in omzet en aan-

Dit

Hannover geintroduceerde produkten zijn

"De tijdens de CeBIT'88

120.000 ST-Computers (1986:
73.400) nieuwe verkooprecords

weer uitgebreid worden met een

een ingebouwd spel.

seerd op het feit dat ATARI het
produktskala praktisch verdubbelt.
Bovendien isATARlactiefop de MSDOS markt, een terrein waaroP we
tot nu toe Seen activiteiten hebben
ontplooid. Een sectordie extraomzet zal opleveren."

geba-

Stral i ngsvrije LC-Displays
voor kantoor en school
Lante tiid was her een haast onbegonnen zaak informatie weer re geven via een computermonitor voor

en een controle-monitor voor de
docent. Een opdoneel verkriigbare

een groter aanml toeschouwers (zo-

platte display en de ST-Computer,
waardoor men beschikt over een

vaak in opleidingssiruaries het gevalis).
als

Dank zij het nieuwe LC-Display, ont-

transponkoffer biedt ruimte aan het

compleet en draagbaar presenurtiesysteem.

wikkeld door de firma Wilhelm
Mikro-elektronik in Duitsland, kunnen ATARIST-gebruikers mer behulp
van een gewone

overhead-projector

monitorbeelden met een resolutie
van 640 x 400 punten op de wand
projecteren. Daarbijwerkt men met
een speciaal transparant-display dar
op de overhead-proiecror wordt gelegd. Dank zijde ingebouwde koeling
is

het display geschikt voor elke nor-

male overhead-projecror. Het display wordt als een normaal beeldscherm rechtstreeks op de monitoruitgang van de ATARI ST aangesloren
en kan dan meteen worden

gebruikt.

Postscript nu ook metde ATARIST
Met de PostScript-kloon, genaamd

FScript ST ook van de firma Wilhelm Mikro-elektronik kunnen nu
ook PostScript-teksten via de
ATARI Laserprinter worden afgedrukt. Bij de ontwikkeling van deze
PostScript-compatibele interpreter
werd speciale aandacht besteed aan
de factor snelheid.
Deze introducde is voor de ATARI
ST-familie een grote stap voorwaarts naar de professionele zettechniek. Postscript is nameliik de
industriestandaard paSe description

Speciale driver software is niet ver-

language.

eist. Het display

is

daarom compatiprogramma en elke

Professioneel is ook de nieuwe 400
dpi scanner van de gelijknamige fir-

hardware- uirbreidint.
Er bestaat ook een versie voor gebruik op kantoor. Hier is het display

ma. Deze scanner wordt op het

bel met elk

ingebouM in een ergonomische en
opdmaal instelbare zwenkarm. De in
het display toegepaste LCD's hebben
een lange levensduur en een buiten-

gewoon hoog contrast en ziin
flikker- en stralingsvrij. De kantoorversie bevat tevens een ingebouwde

De overheadversie biedt de mogeliikheid tot aansluiting van stereo-geluidsapparatuur
geluidsversterker.

DMA-interface van de ST aangesloten en scant in 6 seconden een totale A4-pagina.
Daarbil heeft men de keuze uit 5 re-

t

Naast hetinlezen van albeeldingen is
ook het optisch lezen van tekstgeen
probleem meer. Bovendien kan men

iletbesUaururnqgdan
t
ftomSTbkn{

in de 300 dpi-mode hoogwaardige
de laserprinter

Postbus 50'11

soluties. De scanner herkent l6
grilstinten.

afdrukken met
maken-

-
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Hernieuwde
ATARI XE Video-Game.System
geeft nieuwe impuls.

het systeem zich door ziin opvallende grafische mogelijkheden. Daar-

Sinds ongeveer een jaar is een on-

naast

verwacht sterke opleving te constateren in de populariteit van videospelen. Zoals al eerder, speelt de
ATARI 2600 Video Game Console
daarbij ook nu weer een hoofdrol.

printer, disk drive en cassetterecorder ingebouwd. De basisuitrusting
bevat ook nog een robuuste
ioystick en een ingebouurd spel,

Honderden zorgvuldig geselecteer-

kan trainen. Het XE Video-Game

de spellen boden enthousiasre gebruikers een mengeling van spel,

System kan met de bilgeleverde

ontspanning, sport en spanning, op-

ziin ook interfaces

voor

waarmee men binnen de spelsituatie
de reactiesnelheid en trefzekerheid

video-kabel op elk conventioneel
TV-toestel worden aangesloten.

gebouwd rond sportsimulaties,
arcade- en actiespellen.

Solo-wedstriiden en teamsporten.

Voor het XE Video-Game System
Een uitgebreide reeks accessoires
en uitstekende grafische mogelijkheden verhoogden het spelplezier.
Atari's nieuwe XE Video-Game
System is wederom een mijlpaal op
het gebied van videospelen, waarmee ATARI opnieuw haar positie als
marktleider onderstreept.

zijn al honderden spannende spelen
leverbaar. Vooral spellen die door

meerdere deelnemers of een com-

pleet team kunnen worden

ge-

speeld, mogen zich verheugen in
een sterk toegenomen belangstelling. Een welkom neveneffect daarvan is, dat het gezamenliik spelen
weer sterk wordt bevorderd.

Het ATARI Video.came System.

Het hart van ATARI's nieuwste XE
Video-Game System is technisch
identiek aan de beproefde 8-bits
ATARI 800X1 en zijn opvolger de
65XE. een van de meest verkochte

computers in zijn prijsklasse. Evenals de 65XE is het Video-Game
System dan ook voorzien van 64K

Spelsysteem en computer in 66n.

De combinatie video-spelsysteem

programmeertaal BASIC credert

en computer in dezelfde behuizing
biedt extra voordelen. ln een handomdraai sluit men het optioneel

bovendien mogeli jkheden zelf spelletjes te ontwerpen en te programmeren. De creativiteit kan zich dan

verkrijgbare toetsenbord aan en

ook volledig ontplooien. Het ATARI
XE Video-Game System schept dus
de ideale condities om op speelse
wijze te leren omgaan met hoogwaardige technologie en al vroeg
angsten en drempels te slechten.

tot

maakt hetspelsysteem daarmee

werkgeheugen (RAM) en 24K
ROM voor het besturingssysteem

een volwaardite home-computer,
die voldoet aan de basisvoorwaarden voor tekstverwerkinS en gege-

en BASIC. Bovendien onderscheidt

vensbeheer.

De

teihtegreerde

ATARI STen VME-bus: o
Bovendien moeten alle modules

speelsheid van een programma,

Professionele systemen yoor meet-,
stuur- en regeltechniek zijn moeilijk
realiseerbaar omdatze aan vele verschillende eisen moeten voldoen.

"dezelfde taal spreken'l

maar draagt ook in niet terinte

lntussen worden bus-systemen

mate bijtot het vermijden van bedieningsfouten,

Zii

moeten inzetbaar zijn voor

steeds wisselende taken, wat niet al-

leen een hoge mate van flexibiliteit
vraagt, maarook vereist dat defecte
onderdelen probleemloos uitwisselbaar zijn. Degebruiker moetboven-

dien de Sarantie hebben dat het
systeem zeer storingsongevoelig is.

Deze vereisten leidden tot de ontwikkeling van de zogeheten "bussystemen", waarbij de gebruiker
een totaalsysteem voor de betreffende taak samenstelt door aan een
basissysteem meerdere modules

toe te voeten. Elk van die bouwstenen heeft een andere functie, bii

voorbeeld processorkaart, geheugen, interface. De term "bus" verwiist vooralsnoSalleen maar naar de
print waarmee de a{zonderlijke
eenheden onderling worden gekoppeld. Die bus fungeen dus als doorgeefluik van gegevens. Om het
transPori van Setevens correct te
laten verlopen, moeten natuurlijk
de bedrading van alle stekerverbindingen en de mechanische afmetin-

gen op elkaar zijn

aangepast.

lichten:

L Prijs:een dergelilk systeem is niet
rendabel als het slechts incidenteel of voor kleine meettaken

wordt ingezet en een groot deel
van de tijd onbenut blijft. De tebruiker zou het dan graag ook

gie, produktie in eigen beheer, eigen

bliikt

vestitinten over de gehele wereld,
een nauwelijks te overtreffen produktassortiment en een ongekend

alleen al uit het feit dat ATARI wereldwiid almeerdan 20 milioen spel-

gunstige prijs/prestatieverhoudinS.
Met de ontwikkeling van het ATARI

computers heeft verkocht. De

XE Video-Game System

drilvende krachten achter dit succes
zijn duidelijk aanwiisbaar: jarenlange

ATARler opnieuw in haar marktposirie te bevestigen en rc versterken.

spellen en spelcomputers.

)it

ATARI ST verkrijgbaar (ook voor
zeer professionele gebruik). Het is
logisch dat een dergelijk systeem
vrijwelnooit nutteloos in een hoek-

Wat te doenl

ie staat.
Metde busadapter op zich ziin we er

Enerzijds is de ATARI ST een betaalbare en krachtige computer, anderziids had hij tot nu toe geen slots

trieel opgezette behuizint, een voeding die stoorpulsen uitfiltert en on-

Yoor uitbreidintskaarten.

derbrekingen

De firma Rhothron, die zich aljaren
specialiseert op medische techniek
en het vastleggen van meetgegevens, bedacht een systeem dat de

slaagde

ervaring, hoogwaardige technolo-

imaa! o elkaar in

Bus.systemen.

voor vrijwelalle meet-, stuur- en retelhken intezet. Het is echter op
ziin plaats ook de nadelen te be-

Al 20 milioen systemen verkocht.
ATARI is momenteel onbetwist wereldleider op het gebied van video-

echter nog niet. Ook een

in de

indus-

netspanning

ld.

die in eiSen programma's kan worden opgenomen.

Voor rechtstreeks gebruik van de
converters en gebruiksvriendelijk
analyseren van meetgegevens heeft
Rhothron een totaalpakket ontwikkeld, 'Analoglabor" Senaamd. Dit
pakket dient voor het instellen van
meetniveaus en triSgerpunten en
biedt de mogelijkheid conversies op

opvanSt, een los toetsenbord, solide stekers en enkele andere "fines-

te starten via een klik met de muis.

ses" maken de ATARI ST tot een
ongekend gebruiksvriendelijk systeem met een uitstekende prijs/

De curves verschijnen op het beeld-

normdie Motorola speciaal
voor 68000-systemen heeft ontwikkeld en die wereldwijd is geaccepteerd.

converters, parallelle en seri<lle interfaces, relais- en transistoruitgan-

scherm zoals bij een oscilloscoop.
Daarbij kunnen 8 curves teteliikertild worden afgebeeld. Het pr.ogramma beschikt niet alleen over
zoom-faciliteiten, maar stelt de gebruiker ook in staat curven langs de
x- of y-as te meten. Het tellen van
divisies, gebruikelijk bij een oscilloscoop, is dus overbodig. Alle bedieningsfuncties ziin bestuurbaar met
de muis. Een pakket dat voor elke

gen enz. Daar sensoren zelden

meettechnicus onmisbaar is.

en

Een speciale adapter koppelt de

precies de juiste spanning afgeven,
biedt de reeks rho-plus vele typen

duur. Een groot aanbod gunstig

ATARI ST en VME-bus zodanig, dat
de ST-Computer de bussturing ver-

voor andere taken willen inzetten
("een computer kan toch allesl").
2. Software: daar

bus-systemen

doorde gebruiker zelf worden samengesteld, moet hij vaak zelf de
bijpassende software schrijven.
Voor meet- en regeltaken is dat
begriipeliik, maar hoe zit het met
standaardtoepassingen als tekstverwerking, databanken of te-

genoemde nadelen opheft. Het
systeem is rho-prof genoemd en
bestaat uit een combinatie van een
ATARI ST en een industpieel bussysteem. De keuze viel op de VMEbus, een

kenprogramma's? Op die gebie-

den is het aanbod beperkt

teprijsde proSramma's en vooral
een goede desktop, zoals die van
de ATARIST, bliift voor industri6-

le

gebruikers vooralsnog

een

wensdroom. Een Sebruiksvriendelilke presentatie bevordert immers niet alleen het gemak of de

zortt

en teteliikertijd toch als vol-

waardige personal computer blijlt
fungeren voor het uitvoeren van de
dageliikse werkzaamheden. Daarvoor zijn intussen een groot aantal
toepassinSsprogramma's

voor

de

prestatieverhouding.

Momenteel zijn ongeveer 20 verschillende VME-modules (rho-vme)

leverbaar. Daarbij ziln analoogdigitaal-converterg, digiiaal-analoot-

voorversterkers, eenheden voor
signaalaanpassing
eenheden.

en

bedradings-

Software:
Vanzelfsprekend levert Rhothron bil

elke VME-module de driyersoftware inAssembler, C en BASIC,

lmpressum: Uitgever:
ATARI (Benelux) BV
Postbus 70

4130 EB Vanen

Produktie:
Tiddens Publiciteit BV
Postbus I 9002
3501 DA Utrecht

Desktop Publishing (DIP) is de
laatste did een nieuw modewoond

paar honderd gulden een compleet
DTP programma kan vorden aange-

teworden. Praktisch elke hardwareen software-leverancier biedt wel

schaft. Daarbii komt nog dat de
ATAR|-compurcr door ziin snelle
processoren en standaard GEM-

een Desktop Publishing

systeem

aan. Het aanyankeliik enthousiasme

Desktop voorbestemd lilkt voor dit
soort toepassingen. Vooral de
MEGA-ST is biizonder geschikt
voor Desktop Publishing, en welom
twee redenen. Ten eerste beschikt
hii van huis uit over een zeer troot

van nele gebruikers is intussen wat

bekoeld en heeft plaats gemaakt
voor een nuchtere kijk op zaken.

Vele hooggespannen verwachtingen (vooral gewekt in publicaties)
wenden de bodem ingeslagen, toen

werkgeheugen, zodat ook omvangriike documenten in het geheugen

bleek dat de ' drukkerij op het bureau'' toch niet zo eenvoudig te verwezenliiken was, als men de potenti6le tebruiker had voorgehouden.
Desktop Publishing: een begrip dat

kunnen worden ondergebracht. Ten

velen kennen, maar waarvan slechts

tweede zorgt de blitter-chip van de
ATARI MEGA-ST voor een razendsnelle beeldopbouw en versnelt hii
het verloop van DTP-programma's

weiniSen w€ten wat het precies

in belangrilke mate.

inhoudt.
Desktop Publishing: wat

is

Het begrip Desktop

Nog een voordeel: de ATARI Laserprinter wordt rechtstreeks vanuit
het werkgeheugen van de compu-

datl
Publishing

dook voor het eerst op in 1985.
Daarna duurde het nog ruim een
jaar voordat dit begrip meer in de
belangstelling van

de

ter aangestuurd. Het voordeel ligt
voor de hand: afdrukken zonder

gebruiker

kwam.ln die periode werden enkele

nieuwe DTP-programma! voor
IBM-compatibele computers teih-

titel van dit artikel spreekt boek-

voor bewerkingvan de tekst: een of
meerdere kolommen, schriftgroot-

delen.

troduceend. En vandaag? Nou ia, de

wachttilden. Dit in tetenstellint tot
andere op de markt aangeboden
systemen. Bij deze sysremen vergt
het overdragen, opbouwen en afdrukken van bii voorbeeld e6n grafiek zo'n acht tot den minurcn:
gedurendedie djd ishersysteem geblokkeerd. Deze lange wachttijden

Hoge investeringen.

drag waarin no8 g66n scanner of

te en -soort

Sraphics- software is begrepen.

wiizigen, bepaalde
tekstdelen naar voren halen, in-

Naast de enertie die gestoken moet
wonden in hetleren werken methet
proSramma, is ernot een hindernis:

Doorbraak van ATARI

on$reken bii het ATARI

het begrip Desktop Publishing?
Samengevat zou men het als volgt

sprinten, uitsprinSen, albeeldingen

de kosten. Wie in de |BM-wereld

Het kostenoverzicht ziet er echter

invoegen, pagina-layouts wiizigen,

een Desktop Publishint protramma

heel anders uit sinds de komst van de

systeem, omdat nieuwe beeldopbouw in de printer overbodit is en
de orinter rechtstreeks oo de z66r

blishinSsteltde tebruiker in staat de
typografische vormgeving van tekst

enz.

enorme uitgaven geplaatst: mini-

gramma's

maal is een AT met een 20 Mb hard

Computers. Dank zil de uitsteken-

op het beeldscherm teverzorgen en

Als de tekst zijn definitieve vorm
heeft, moet hij in die vorm wonden

disk vereist. Wie probeert een derteliik protramma op een PC of XT

afgedrukt. ln de meeste gevallen gebruikt men daarvoor een laserprinter, maar bij werkelilk professionele
documenten wordt met een fotozetter gewerkt. Er ziin al firma's die
mogelijkheden aanbieden via DfP
opgemaakte teksten af te drukken
met behulp van een fotozetmachine. Matrixprinters worden voor dit
doel nauweliiks toeSepast, omdat
de afdrukkwaliteit het gebruik van
Df P nauwelijks rechwaardigt.

te draaien, moet rekenen op lante
wachttiiden. Tot nu toe kostte een
goed AT-systeem minstens 5.000

de priis/prestatieyerhouding van de
ST-Computer en de gunstit Sepriisde ATARI SLM804 Laserprinter

hing biedt veel positieve eigenschap-

kunnen ATARI-gebruikers opge-

pen. Professioneel vormgegeven

lucht ademhalen: zii hoeven nog niet
de helft van het genoemde bedrag
te besteden. Zeker nu ATARI de

tuurlijk een uitstekende indruk bii

Wat schuilt er nu eigenlijk achter

tekst via een printer af te drukken. Een toelichting is hier op zijn
plaats. Met een Desktop Publishing
protramma kan de gebruiker
deze

teksten die met behulp van een
tekstverwerkingsprotramma werden ingevoerd, importeren en daarna in een goed leesbare, attractieve

Yorm gieten. Daartoe behoort het
voorbereiden n de tekst, het invoegen van afbeeldingen, illusraties

of met een scanner afgetaste informatie, alsmede de mogelilkheid de
padna s met behulp van kaders, liinen of rasters te structureren. Voor
dit doel staat de gebruiker van DTPprogrammas een groot aantal tools
ter beschikking. Daartoe behoren
stiilbladen, hulpmiddelen voor de

formattering, een teksteditor, verschillende fonts en font-grootten,
alsook functies voor kaders en graphics. Met deze tools kan men de

tekst naar eigen inzichten op het
scherm plaatsen en vormgeven. Op
het scherm verschilnt de tekst precies zoals deze later wordt afgedrukt (het zogeheten WYSIWYGprincipe, what you see is what you

tet; wat in de praktiik

overigens
maarzelden waarbliikt, want meestal is resolutie van de printer aan-

zienliik hoger dan de schermresolutie). Om dit alles mogeliik te maken,
werken de meeste Desktop Publishing programma s met een grafische
desktop.
Op het scherm heeft de gebruiker
haast onbegrensde mogeliikheden

Biizonder arbeidsintensief
Tot dusver klinkt het helemaal niet
slecht, zullen velen denken. Maarde
praktiik is even anders.
Een goed Desktop Publishing proSramma is biizonder complex. Wil
men het optimaalkunnen benutten,
dan moet men rekenen opeen lange

leeftiid. Niet voor niets vraatt het
beroep van zetter of drukker een
opleidingsduur van minstens drie
jaar. Natuurlijk hoeft men voor de
vormgeving van een brochure of
handleidingvan vier pagina's niet alle
aspecten van beide hroePen te be-

gulden. Daarbij komt een laserprin-

ter, die eveneens minimaal 6.000
gulden kost.

Daarnaast nog een goed tekstverwerkingsprogramma (dat ook nog
compatibel moet ziin met het DTPsysteem) en het Desktop Publishing
programma zelf. Dat kost no8 aldid
tussende 2.500en 3.500gulden. Samen leidtdittoteen uitSave van zo'n
14.500 tot 15.500 gulden, een be-

Desktoo Publishine orovoor de ATARI ST-

combinatie set, bestaande uit
MEGA-ST en Laserprinter tegen
een aanrekkelijke seeriis in het le-

veringsproSramma heeft opgenomen. Maar ook als men reeds een

ST-Computer bezit, biedt ATARI
voordelen. De software-prijzen ziln

nameliik aftestemd op het niveau
van de ST-priizen, zodat al voor een

fiP-

snelle DMA-interface van de computer is aangesloten.

Deze aanpak van Desktop Publis-

brieven en documenten maken nazakenrelaties. Voor profesionele

gebruikers

is Desktop

Publishing

een overstap van strikte tekstverwerking naar wervende publicaties,
die aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen kan opleveren. Schatdngen taan ervan uit dat tot 80%
van alle publicaties door een onderneming via een DfP-systeem kunnen worden verzorgd.

Astodat: Een Nederlandse database en
een nieuwe standaard.
Op waarschiinliik geen enkele andere intemationaalin tebruik ziinde microcomputer wondt zoveel originele,
en kwalitatief hoogwaardige software gexhreven als op de ATARI-ST.
Voonl Duitsland en Nederland blazen hier een overstemmende paftii
mee.

"De basisgedachte achter de data-

kerk komt nu ook met een $q/it uit

toch eigenlijk dat er vooral

de kluien gewassen administratie-

met een extern geheugen gewerkt
moest worden, omdat de interne
werkgeheugens op micro's niet zo
groot waren. Met de komst Yan de
ST urcrd dat opeens heel anders,"

pakket, Final Account, in bePerkte
versie voor particulieren en uitSebreider voor ondernemers..
Met Astodat had hii er no8 niet zoveel last van, maar met dit pakket is

zeSt Schellevis.

Schellevis

bases was

ook tegen het

MS-Dos

spook aangelopen.

heersen, maar men moet toch wel
de basisprincipes kennen. Het leren
werken met een Desktop Publishing
programma vergt weliswaar geen
drie iaar, maar wel minstens eniSe
weken intensieve traininS om met
het systeem vertrouud te raken en
daarna regelmatige oefening om de

technisch ingenieur A. Schellevisch
bijvoorbeeld, bouvrde drie iaar geleden de database Astodat, en ontwikkelde daarmee een geheel nieuwe
visie op hoe een database zou moeten werken. Hii zette eigenliik een

opgedane ervaring niet te yerliezen.

nieuwe standaard:

En in een razend tempo. Electro-

lnmiddels is al de derde versie van
Astodat uit, en heeft het programma

"Omdat er ATARI opstond \.!erd in
die wereld geroepen: dat is toch een

enkele duizenden.

spelcomputer. Aan dat soon mensen hebben we toch een aantal pakketten weten te verkopen. En nu
willen ze nooit anders meerener ziin
zelfs registeraccountants achter

Het soltwarehuis Astona uit Ridder-

gaan

fanatieke gebruikers. Van Astodat
werden in Nederland reeds duizenden pakketten verkocht, en in Enge-

land en Duitsland

ook nog

eens

saan."

A

ATARI en MS-DOS:
een unieke combinatie.

jwel

enige bpen' naar

andere compgter-

De ATARI PC2- uitbreidbaar, ideaal
voor beginnende en
doorgewinterde PC-gebruikers.

lysternen

De ATARI PC2 onderscheidt zich
van zijn voorganger PCI door vier
uitbreidings-slots. Hierdoor biedt
deze compacte PC de mogeliikheid

faces en file-cands of geheugenuitbreidingen staan de gebruiker alle

mogelilkheden open. Technisch is
de PC2 geliik aan de PCl, maar hii
beschikt daarnaast over een extra
disk drive, die desgewenstook door
een 30 Mb hard disk kan worden
vervanSen,
De ATARI PC2

is

het systeem bii uit-

stek voor degene die in het kader
van priv6 en semiprofessioneel gebruik toegang wilverkriiten tot het
brede spectrum MS-DOS programmatuur. De PC2 is uitgerust met de
lntel 8088-2 processor (met de mo-

geliikheid

tot uitbreidint met

een

numerieke 8087 co-processor), die
een omschakelbare kloksnelheid
heeft van 4,77 en MHz heeft.
Voorts bwat hij 512 Kb RAM (uit te
breiden tot 640 Kb), 256 Kb videoMM, een 360 Kb disk drive, een
monochroom of kleurenmonitor,

I

ces en de grafische GEM Desktop.
De ingebouwde Graphics-chip emuleert de schermmodi CGA, EGA,

te gebruiken is, ook

de

die micrcromputers willen

harde schiif ran de ST is dan t€

te'

xhaffen en urel

bruiken.

Het

allerlei uitbreidingen te integreren:
via netwerkfaciliteiten, exra inter-

is

eens aan een ATARI-

ST denken, teteliikenid is er Seen
andere machine waarbii die ang$ zo

onterecht is: de'incompatibiliteitsvrees', de angst om niet te kunnen
aansluiten bii andere machines, voorEGAM, MGA en Hercules. Net als
bij de ST-serie besteedde ATARI biizonder veel aandacht aan beeldkwa-

liteit. Daarom worden alle

PC's

standaard geleverd met de high re-

solution PCM|24 monochroommonitor, die in de Hercules-mode
met 720 x 348, in de EGA-mode
met 640 x 350 en in de CGA-mode
met 640 x 200 pixels werkt. Met
een schermdiameter van 12 inch
biedt de PCM|24 een rustig beeld
zonder enige flikkering, zodat ook

bii langdurige werktilden oogvermoeidheid wordt tegengegaan. De
ATARI PC's kunnen optioneel ook
met een RGB- of EGA-monitor
worden uitgerust.

Alle ATARI PC's worden geleverd
met een ergonomisch ontworpen,
los toetsenbord met ATJayout, een

serieel en parallel-interface, een
muispoort en muis. Bijgeleverde
software omvat MS-DOS 3.21.
GW-BASIC, alsmede GEM Desktop, GEM Sartup, GEM Write en

al 'MS-Dosl

GEM Paint.

middels gegroeide 'openheid' ,ran de
Sf-systemen ten opzichte van andere

Begrijpelijk

is die angst

En in de profesionele automatiseringswereld houden sommigen, niet

PC4 wordt sandaard en de PCS

op

tioneel met een VGA-kaart televerd.

Naast de succesvolle serie

ST-

door enige praktische
kennismaking met een Sl, hardnekkig de mythe ran 'die homecomputer' met 'dat obscur€ be*uringssysgehinderd

teem' en 'rolledig imcompatibel' rol.
Daar ziln ranuit de historie inter€ssante rerklaringen en analyses orer
te maken, die er ruwurcg op neer kofessionele automatiseringsurereld in

ons land altiid tendeerde naar conservatisme, ondanks het gebrlik ran
nieuure technologie. Eers had men
grote bezwaren tegen microcompute6. Toen die niet te rcrmiiden bleken, moesten het dan tenminste
IBM'S zijn en later, ds het dan echt
niet tegen te houden viel: compa-

Computers biedtATAR|nu dus ook
M$DOS gebruikers een complete

tibelen.

produktliin compatibele

in-

Ter orerdenking geren wii hier een
aanal rcrfielderende feities o/er de

dustriestandaard. Met deze nieuwe

Sf, die aantonen dat incompatibili-

produkten komt ATARI tetemoet

teitsantst in het geral ran de ST al-

aan de wensen van talloze gebruikers om de hoogstaande

leen in biina niet voorkomende

Computers, gebaseerd

Personal

op de

reeksterminals, zoals die van DEC,
Wang of bijvoorbeeld Textrcnics.
ln feie is communicatie met grote
q/stemen Yanuit een ST veel vaker

- gezien de
priis/presudeverhouding - geen belang bii uitspraken te doen orer de in-

liin compatibele PC's

Ziin kloksnelheid is omschakelbaar
van 16 naar 20 MHz en de ingebouurde hard disk heeft een exreem snelle access-tiid (35 ms). De

doen (emuleren) of het een APPIe
Macintosh, een ATARI 800XL, een
BBC of een CPM-machine is.
- Een ATARI-ST emuleert ook een

concurrentie heeft er

configuraties.

De ATARI PC4 is uitgerust met de
80286-processor van lntel, 640 Kb
RAM, en opdoneel met een 1,2 Mb
diskdriveen hard disk en is bijzonder
geschikt voor veeleisende professionele toepassingen. De ATARI
PC5 met de lntel 80386-processor

- Een ATARI-ST kan bo€ndien net

wel, want de

ATARI biedt eencomplete produkt-

Nog dit jaar zal ATARI haar PCJijn
completeren met de PC4 en PC5.

ramdisk

de trootste anSst van mensen
aan-

te realiseren dan met een
machine.

-

Een ATARI-ST en een M$Dos ma'
chine kunnen zonder problemen
via een kabel met elkaar

verbonden

worden en tekten uitwisselen.
- Steeds

meer grote' pakketten,

Wordperfect en Microsoft Write,
VIP (1,2,3) en dBman (dBase lll)
draaien op de ATARI-SI De informatie daar,ran kan uiqewisseH
urorden met MSDos machines- De meeste uitSeveriien, zoab bii-

roorbeeH de staatsdrukkeril, acop ATARI-ST formaat.
- Randapparatuur roor MlDos machines, zoab printers en modems,
kan zonder problemen op ATARI-

STt aangesloten uorden.
- Over de grotere gebruiksvriendeliikheid van de ATARI-ST ten op

zichte \an M$Dos is nauurcliiks
discussie mogeliik.
- BeSinners met computers leren
rreel sneller omgaan met een Sf
- Kosten ran automatiserint in de
perrcnele sfeer, aan productieverlies en cursussen, ziin met ATARI-

ST's altiid aanzienliik lager.
- Software roor de ATARI-SI-, ook
de grote pakketten, is ondank de-

situaties ter€cht is:

ATARI-technologie te intetreren met de industriestandaard.

MlDos

zelfde of hogere kwaliteit bilna al-

- De ATARFST kan data van schiinen
op MS-Dos formaat lezen.

- MSDos

machines kunnen schiiven

tiid \cel pedkoper.
- Er is een garveldige hosreelheiri
rcftware voor de ATARI-SI, zovrel

uit een ST lezen en beschrilven,

allerlei toepassingsproSrammatuur
in de commerci6le, administrati€i/e
en technixhe sfeer, als in de sfeer

mis ze op DOS-format geformatteend ziln.

- Dit formateren kan dan met een
MSDos machine.
- Maar dat kan ook, met behulp ran
een Formatarogramma, in een ST

\an 'tools en utilities'.
-

De

openbare programmabiblio-

theek (Publiq Domain Software)
,roor de ATARIST is niet alleen
enorm, r,eel is oolc

zelf.

- Op een ATARI-ST kan moeiteloos
een S!/rinch disk drirre aan gesloten worden (biiv de PCF554 drive
van ATARI).

- Een ST kan zelfs programma's
onder M9Dos draaien,door een
PC te emuleren: net te doen of
de ST daadwerkelilk een

MS

Dos machine is. Het reel
groterc intern geheugen van
de ATARI-ST is dan als

nn

hlzonder

hoge kwaliteit, ook niurr commerci6le maatsta€n.
- Angst roor de toekomst is onno
dig. ATARI komt met Snoterre en
krachtiger systemen in de Sl-liln.
En de linanciEle en marktposide
ran het bedriif ATARI is inmiddels
zo krachtig, dat ook bii een te \Grwachten nerheriging van de con
de
currentiestrild ATARI

Ui

oarbliircnde winnaars

zal ziln.

Door deze mogeliikheden naelkaar
te controleren, kunt u steeds meer

Zullen com
Yan ons overnemen?
Kunstm.tig€ intellitentie cn
exp€rtsFGmen,
Bil het horen van de term "kunst-

matige intelligentie" denken veel
mensen meteen aan science ficdon
...aan denkende robots met gevoel,

SegevensverwerkinS.

nieuw€ generatie processoren lntel
80286/80386 en Motorola 68000/

meerdere modules, die data van de
terminalinlezen, naar hard disk weg-

68020/68030) wordt toepassing
van expertsystemen ook voor

schriiven en via gedelinieerde regels
met elkaar rrergelilken. De modules
kunnen dusrekenen. Dat rekenpro-

beeldverwerking

en

spraaksynthese,

en

patroonher-

microcomputers interessant. Expertkennis was tot nu toe persoons-

boekhoudprogramma. Dergelilke
programma's besaan doorgaans uit

ces verloopt altiid via hetzelfde

kenning evenals robotsystemen ziin
typische toepassingsgebieden voor

gebonden.

schema en kan volgens een algorit-

kunstmatige intelligende.

Expertsystemen maken deze kennis

me, een formele rekendefinitie,

overdraagbaar, omdat deze niet
meer beperkt blilft tot 66n persoon, maar los van tiid, ruimte of
persoon, direct algemeen beschik-

worden beschreven. Voor elke afzonderliike programmabouwsteen
wordt een dergelijk (tot nu toe bil-

baar is en bliift.

wikkeld waarbil alle samenuerkende

Hoe werkt een erpertsysteem!

algoritmes samen het protramma
vormen. Deze programma's hebben
gemeenschappeliik dat degene die

ErperBlstem€n.

worden

hun 8-bit computer in de \rage hoop

Expertsystemen

dat deze zich ooit no8 eens via de
luidspreker zal melden. Weer anderen weten dat kunstmatige intelli-

schouud als belangriikste ontwikkeling op het gebied van Al. De

eerste expercy$emen

be-

werden

een nieuwe toepassing is van gege-

reeds in het midden van de iaren zeventig aan Amerikaanse uniyersitei-

vensverwerkende systemen voor
de oplossint van complexe pro-

ten (MlT, Stanford en Palo Alto)
ontwikkeld. Tor voor kort was het

blemen.

voor-

beeld nemen we een conventioneel

percomputers die de mens op dictatoriale wiize voorschriiven wat mag
en niet mat, aan systemen die angst
inboezemen. Anderen krijgen een

artificial intelligence)

Als

ters, de zogeheten L|SP-machines.
Omdat PC's echter steeds krachtiger worden (met name dank zij de

herkennint

-

grammeertechnieken.

clusierre

mens hebben overgenomen, aan su-

gentie (Al

Om bii het voorbeeld te blilven: het
systeem geeft aan dat de moSeliike
oorzaak van de storint kan worden

Kunstmatite intelligentie is vandaag
het trefwoord voor nieuwe technieken in uiteenlopende gebieden van

Expertsystemen, computer-interfaces met natuurlijke taal, spraak-

tebruik

van

expertsystemen het ex-

De mogelijkheden van een expertsysteem kunnen het best wonden
verduideliikt aan de hand van een
verSeliiking met "traditionele" pro-

zonder ingewikkeld) algoritme ont-

het programma schriift, de probleemstelling reeds heeft opgelost
en ervoor heeft gezorgd dat dit probleem voortaan dooreen computer
kan worden verwerkt. Expertsystemen werken op een geheel anoere
wijze, want hier wondt de computer

niet teprotrammeerd voor het

BELE
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tot

de echte oorzaak is gevonden.

Wht is kunstmatige intelligentie?

die de wereldheerschappij van de

warm gevoel, glanzende ogenen rode oortles en zii kiiken verrukt naar

terrein van gnote compu-

mogelijke oorzaken uisluiten

oplossen van het probleem, maar
beYat hii de kennis waarmee het
probleem kan worden opgelost. De
machine probeen dan zelfstandig
een oplossing te vinden.

gevonden in een ontbrckende onstekingsvonk. Misschien geeft hij
ook aan hoe u dat kunt vaststellen.

U controleen dit en komt tot de
conclusie dat de ontsteking inderdaad geen vonk afgeeft. Daarna
geeft hetsysteem aan dat dit kan liggen aan defecte bougiekabels, een
defecte verdeler of defecte bobine.
Na controle blilkt dat de kabel van
de bobine vonken leven, maar dat
deze niet door de verdeler worden
doorgegeven. Omdat geen van de
bougies vonkt, kan de fout niet te
wijten ziin aan een defecte kabel,
maar moet de verdeler de oorzaak
ziin. Dan bliiven er drie mogelijke

oorzaken over: conactpunten ingebrand, rotor vuil of defect, of de
verdelerkap is Yochtig, vuil of defect. U verwildert de verdelerkap
en stelt vast dat deze van binnen
vochtig is. Nadat u dit euvel hebt
verholpen, start de auto probleemloos. ln de realiteit verwerken expertsystemen aanzienliik com-

plexere probleemstellingen, bii
voorbeeld in de medische diagnostiek of de elektronica, maar het
principe bliift gelijk.

ieile

toepasingsmogeli jkheden.

Ook in de

dageliikse prakti,k

bestaan er bepaalde gebieden waarin expertsystemen problemen kun-

De drie componenten.

beeld op luchthavensen stations van

Expertsystemen bestaan doorgaans

een grote stad systemen kunnen in-

uit drie componenten. Het tebrui-

stalleren die reiziters informarie
verschaffen over de kortste verbin-

kers-interface

voor de

mens-

machine-dialoog, de beslissingseenheid die feiten volgens verschillende

ding naar hun bestemming, inclusief
de overstapplaatsen enz,

regels aan elkaar relateert en de

Met ST INVEST. Het nieuwe aandelenanalyse prog.amma yoor de individuele
belegger.

U heeft als belegger beho€fte

aan aktuele informatie, op dat moment
dat u die inlormatie nodig heelt

ST INVEST biedt u die mogeliikheid zon-

der poespas en dure Data-abonnemen-

len. Gewoon dae tonds€n uil de branche
selecleren waarvan u de aktuele koer-

sen wilt hebben, 66n druk op de knop
en via uw modem (Hayes) worden de

koersen vanuil graiis pagina's in
VIDITEL geheel automatisch ingelezen
en verwerkt Handmatig invoeren kan
natuurlijk ook.
Naast de fundamentele analyse
kunt u als individuele belegger zell uw

taxaties geven voor hel lopende boek-

iaar en zelt de weegtaktor instellen.
WAr VINDT U BELANGFIfiER: WINST

OF OMZET. U zegt het maar. Uw taxatie verschirnt naast de vaste gegevens
van de lundamentele-analyse. Samen

met vele kengetallen(ratio's)verschii-

nen de kerngegevens met de grarieken

overzichteliik in 1 scherm. Alle iondsinformalie bii elkaar. Nu is beleggen
echt een zachi gekookt eige.

U heeft keus uit maar liefst 4 grafieksoorten:

1 Omzet koers en volataliv.
2 Koe.s, gemiddelde koerg tend,
meest waarschiinliik hoogste en

kennisbank die naast alle relevante
regels en relaties ook de bekende

Erpertsystcmen op cen PC.
Ook voor gebruik van experts),ste-

feiten uit het betreffende kennisge-

men

op

personal computers
besaan al tal van ontwikkelingen in
die richting en enkele reeds in de

laagste ko€rs, (regressie-liinen).

bied bevat.

meest waarschiinliik hoogste en
laagste volatality.

Dewerking.

praktiik terealiseerde

De werking ran een dergeliik ex-

gen. Wel stoot men bii MS-DOS
computers snel op de grenzen van
de hardware en het operatint

3 Volatality, gemiddelde volataliV,
4 Waardebepaling ofwel oversold ot
overbought situalie.
Per tonds beschikt u in het gra-

pertsysteem kan het best aan de
hand van een (weliswaar eenvoudig)

tiekscherm ook nog eens over de volgende gegevens: Systeemdatum, tiidklok, laatst bekende koersdatum, huidige koers, K/W Yerhouding, K hoog,
K laag, K min, K mar, volatality, gem.

voorbeeld worden uiteengezet.
Stel dat we 's morgens naar het
werk willen gaan en de auto start

het
beoordelingsgetal uii de fundamentele

de fout ongetwiifeld snel kunnen
opsporen omdat hij als expertweet

vol, vol.min, vol,max en
analyse.

EVEN EEN AANTAL STERKE RJNTEN
OP EEN RIJ

' lnvoer aulomatisch en/of handmatig.
' Geihtegreerd kommunikatie pro
gramma.
' Kerngegevens, kengeiallen en gralieken in 1 scherm.
' Over.ichteliik porleteuille-beheer
met simulalie mogelirkheden.
' Zeer eenvoudige bediening.
' Aulomalische rapporlage.
' Het individuele karakter.
' Uitslekende service/inrormatie voorziening.

ST INVEST is geheel nederlandstalig en

wordt geleverd met uitgebreide handleiding, gratis DATA{isc. en een service-garantiekaart

De priis bedraagt 595.- (inkl. BT.W).

niet. Een ervaren automonteur zal

waar hij zoeken moet. U bent zelf
echter noch automonteur noch expert. Wel kent u enkele basisvoorwaarden zoals de aanwezigheid van
brandstof en een volle accu. Aan
beide voorwaarden is voldaan en
toch start de auto niet. laten we
eens aannemen dat u over een com-

toepassin-

system, dat slechts 540K kan adres-

seren. Hier zijn de fi-Computers
van ATARI duidelilk in het voordeel,
omdat deze met aanmerkelilk snellere processoren werken, er ver-

schillende operating systemen
beschikbaar ziin en de omvang van
het werkgeheugen kan worden aan-

voor
dit soort zaken uitstekend toegegepast. Vooral de MEGA-ST is

rust. ldeale mogeliikheden voor de
inzet van kunstmatige intelligentie
biedt ook de nieuure ATARI TransputerABAQ, die met zijn rekensnel-

puter beschikt die een databank

heid binnen het gebied van

heeft met alle expenkennisover uw
auto. U wendtzich dus tot uw com-

werkstadons valt en bii uitbreiding

puter en vraagt: "Miin auto heeft
genoeg benzine en een volle accu.
Toch st:rt hii niet. Wat kan de oorzaak ziinl" Op grond van de opgeslagen kennis en relationele regels
zal het expeftsysteem in korte tijd
kunnen aangeven welke potenti6le
storingen de oorzaak kunnen ziin.

de prestaties van een supermini
computer benadert. Het is nog
slechts een kwestie van tiid tot de
eerste expertsystemen voor de
nieuwste ontwikkelingen van
ATARI beschikbaar komen.

en CVE van elkaar gescheiden.
Met de MEGA-ST betrad ATARI we-

applicaties aangeboden, die het gehele toepassingsgebied van PC's

de 520STm, met 512 Kb werkSeheugen, M68000 l6/32-bit micro-

bort

yoor €en succesvolle produkt.liin.

beslaan. Niemand had kunnen ver-

Binnen een periode van nauweliiks
twee iaar is ATARI er in teslaaSd
met de Sf-serie een uiterst succesvolle produktlijn te introduceren,

standaard afwilkende computer

processor, muis en GEM Desktop,
onderscheidt zich door ziin Prestaties en complete uitrustinS, waardoor hii biizonder geschikt is voor
priv6-gebruik, maar ook voor semi'

derom toepassingsgebieden die tot
dan toe waren gereserveerd voor
computers die een veelvoud kostren. Dit professionele systeem richt
zich naast industriele toePassinsen
voLral op gebieden als geavanceerde tekstverwerking en DesktoP

ToptechnoloSie en ecn uitstekende
priiJpresttieverhoudins is de basis

moeden dat een van de industriezich temidden van IBM-compatibele

systemen zou weten staande te
houden.

die een solide marktposide heeft
Yerworven. ln deze korte tiid werden alleen al door ATARI-Benelux
biina 45.000 ST-Computers ver-

kocht. Rond deze computer heeft
zich intussen een uittebreide industrie ontwikkeld, vari€rend van

Al snel na de introductie van de
eerste Sf-Computer bleek dat de
ATARI-fi losolie aansloeg: technisch

complete computers met uitstekende prestaties aanbieden voor

pro{essionele en professionele toepassingen. De gunstige priisstelling,
alsmede de mogelijkheid iedere wil-

De ATARI ST-serie omvat thans vier
verschillende modellen: de ATARI
520STm, de ATARI 1040 STf, de

voor de ST-familie meer dan 1.000

MEGA-ST4. Zelfs het beginmodel,

dat ATARI met deze nieuwe Pro-

instappunt voor professionele toe'

en de midi-sector.

tiid was de ATARI l040STf
het topmodel van ATARI. Ook nu
nog behoort hii tot een van de
werkgeheugen 'ran I Mb, een ingebouwde 720 Kb disk drive, muis en
GEM Desktop doorbrak deze com'
puter als eerste de voor PC's magische grens rran 640 K. Bovendien
waren het grote geheugen, de re-

DMA'

25.000 exemplarenvan GFA BASIC

interface en de beschikbaarheid van

verkocht. Wereldwiid ziin er ruim
50.000 (legale) gebruikers en het
aantal publikaties (boeken, tild'
schriftaftikelen enz.) over deze pro-

toetsenblok kunnen ASCII' codes
worden ingevoerd. Ook editcodes, uurtiid en regelteller ziin

het snelle

onele" toepassingen.

10.000en I5.000
parciien.

GFA-BASIC, versie 3.0.
hoogd. Via combinaties van de

plaats veroverd bii "meer conventi-

\

markt onbereikbare marktsegmenten zal ontsluiten.

Alleen al in Duitsland werden de afgelopen 20 maanden al meer dan

heeft de l040STf zich een vaste

hoo{d als andere mensen
woorden ')da8in datuit te trainen.
Per iaar analyseert hii t€r
o€fening minsens (ussen de

Dank zii de inmiddels voltooide ont'
wikkeling van de ATARI Transputer

raspaardies van de Sf-serie. Met een

meet- en regeltechniek. Daarnaast

8ebruiker De buiten8ewoon hote
opslat-capaciteit van de ATARIcomputers stelt hem in staa[ ziin
onovertroffen schaakteheuSen
("lk heb net zoveel partijen in miin

dukten niet alleen ziin marktPositie
zal verstevigen en uitbreiden, maar

ook geheel nieuwe en voor de PC-

Sevens, procesautomatisering en

een overtuiSd ATARI ST'

Publishing, alsook

passingen, studie en school.

passngen. Door
prestaties werd dit model in korte
did een veel gevraagde computer
voor industri€le toepassinten, met
name op het gebied van procesbesturing, reSistratie van meetge-

is

in de ontwikkeling van hoogwaardite, gunsdS Sepriisde toptechnolo-

lekeurige TV als monitor te Sebruiken, maakt de 520STm tot ideaal

verschillende operadnt sYstemen
voor dit model ideale voorwaarden
voor industri6le en grafische toe-

Wereldkampioen schaken Gary

het exclusieve terrein waren van zogeheten werkstations. Ook hier bereikte ATARI opnieuw een miilPaal

gie. Nu reeds kan worden voorsPeld

kensnelheid,

Kasparov

ATARI MEGA-ST als pre-Processor,
openen zich voor de MEGA-ST ook
toepassingsgebieden die tot nu toe

roepassinSen, de technisch weten'
schappeliike software ontwikkeling

Lange

ATARI MEGA-ST2 en de ATARI

van de

op CAD/CAE-

een buitengewoon gunsdSe priis.

software-ontwikkelingen en ran'
dapparatuur tot talloze systemen
voor commerci6le, technisch wetenschappeliike en industriele toepassinten. Thans worden alleen al

AMQ, die gebruik maakt

toe. De aanleidinten tot dit uitzonderliike succes ziin: eenvoudige
bediening, een gebruiksvriendeliike
editor en mogelijkheden tot ge-

structureerd programmeren.
Frank Ostrowski durft zelfs te stellen dat versie 3.0 van ziin programmeertaal alles in de schaduw stelt
wat tot nu toe de naam (GFA-)
BASIC droeg. BASIC werd in acht
maanden tiid volledig opnieuw op

Met de introductie van de ATARI

8ezet. Ter verteliiking: GFA-MSIC

MEGA-ST presenteerde ATARI een

nieuw topmodel, waar\ran twee

werd in viif maanden voltooid...
Enkele van de belangrijkste vernieu-

versies leverbaar ziin: de MEGA-

Yvingen:

ST2 met2Mbende MEGA-ST4 met

- De editorwerd totaalherzien. Afzonderliike procedures ziin nu

4

Mb werkgeheugen. VerSeleken
met de YoorSaande systemen had

1.0

uiterlijk. Ergonomie had bijhet ont-

'bpklapbaar", waarmee een uitstekend overzicht over de programmastructuur is gerealiseerd.

werpen een belangriike rol gespeeld
en voor het eerst waren toetsen-

Bovendien is het aantal toetsenbordcommando's aanzienliik ver-

ditnieuwe modeleen volledig nieuw

AlT-toets met het numerieke

belangriike hulpmiddelen.

-

Sterk verbeterde verwerkings-

ningopde resultaten van de eerste
benchmark-tests!
- GFA-BASIC 3.0 bliift compatibel
met eerdere versies, zodat
besoande programma! en litera-

tuur hun waarde behouden.
-

Alle AElfuncties ziin teimplementeerd, zodat alle AES-taken
sneller en eenvoudiger verlopen.

Hetzelfde geldt voor Line-Acommando's en toepassinten met
een ioystick.

- Extra structuurelementen. Enkele
voorbeelden: Select-Case (voorwaarden stellen); var-parameters
doorgeven (ook arrays) aan procedures: functies over meerdere
regels.

-

U kunt in

GFA-BASIC 3.0 eigen

trace-procedures opstellen, waarmee het opsporen \ran protrammeerfouten wordt vereerwoudigd.
- Vele nieuwe functiesop bit-niveau.
Zo ziin nu ook gehele gerallen (integers) van 16 en 18 bits toegestaan.

il

\i.

- enz. enz.

We kunnen hier slcchts een

be-

knopt overzicht geven van alle nieuwe faciliteiten. GFA-BASIC werd
uitvoerig Sedemonstreerd tijdens
de CeBit'88 in Hannover. De nieuwe BASIC is waarschijnliik al in deze
maand mei leverbaar.

Ook

de prijs van deze nieuu/,e versie

is zeer gunstiS. lnclusief een geheel
nieuwe en duideliike handleiding r"an
500 pagina's kost GFA-BASIC 3.0
slechts f

269;

Duizenden in de bouwwereld werken
ermee: Arkev en
ATARI-ST maken
E6n yan de uitgebreidste en meest

tespecialiseerde software-pakketten voor de ATARI-ST kwam, heel
opmerkeliik, vriiwel geliiktijdig met
deze machine op de markt. Beiden
hebben sindsdien een bliksemcarri6regemaakt. De ATARI-ST een hele vreemde: als gebruikwriendeliike

alleskunner die desondanks toch
vooralgeliefd

rarerd

voor vaak specia-

listische toepassingen. En het soft-

warepakket als middel

om \/oor

talloze beginnende en of niet al te ka-

pitaalkrachdge architecten en bouw-

kundigen een technologische vernieuwintYan de ene dag op de ande-

re mogeliik te maken: Computer
Aided Design.

Het pakket is natuurliik Arkey, het
systeem, ingebruik bij meerdan 480

Nederlandse architecten, meubelfabrikanten, aannemers, technische
scholen, universiteiten, installatiebu-

reaus, studenten en toeleverende
bedriiven in de bouw. Ook in het buitenland wordt Arkey zo goed verkocht,

in

vrijwelheelEuropa, dat het

pakket inmiddels de 'Dutch Standard' aan het maken is. Behalve deze
qfficidle verspreiding, wordt nog een

om in verschillende lagen bouvdelen

niet te schatten hoeveelheid illegale

te tekenen en die later samengesteld

kopiean gebruikt. Vermoedelijk is
Arkey het meest gekopieerde technische softwarepakket in Europa,
wat behalrre veruelend voor de portemonnee van de makers, ook wel
vleiend voor ze moet ziin. De verkoopsuccessen liiken er naulaeliiks

te bekijken, en natuurlijk af te drukken op een plotter of snel eren op
een printer, en met de moSeliikheid

onder te lijden: momenteelgaan van
Arkey en de zusterprogrammal ongeveer 40 pakkecen per maand de
deur uit-

Charmant.

tuurlijk allemaal al wel met andere
pakketten en sysrcmen, maar voor
priizen die CAD voor de massa in de
bouwwereld absoluut onbereikbaar

gon een Nederlandse

hield.

tekenmateriaal

tieftekeningen te bekiiken en te laten

Een Arkeysysteem, inclusief ATARI

zien-

computer inclusief plotter, is al voor
minder dan 9.000 gulden (ex.BTW)
te krijgen, en dan onvangt men er
teYens een tekstverwerker en natuurliik een uistekende ondersteu-

noemde zijn bedrijf - daargaan allerlei legendes over - naar ene meneer
O'Harris, naar het schijnt een lerse

om razendsnel realistische perspec-

Vooral dat laatste charmante trekie
heeft menig architect voor het pro-

tramma gewonnen: de mogeliikheid om een klant een getekend

nin8 bii.

pakket waarmee je op
de ST kunt ontwerpen, bouwtekeninten kunt maken, met de iuiste
maten en schalen, met de mofliik-

bouwontwerp in alle dimensies en
van alle kanten te laten bekiiken
zonder eerst dure maquettes te la-

Arkey wordt geleverd door Arcade
O'Harris, een bedriif dat niet zoals

heid om gebruik te maken van een bi-

eventueel gewenste veranderingen
in te brengen en te laten zien hoe
zulks eruit taat zien. Dat kon na-

Arkey

is een

bliotheek rran al eens getekende
onderdelen, met de mogelijkheid

succesvolle samensmelting tussen
een biina eerbiedwaardig oud bedrijf en ionge starters. ln l9l9 be-

ten bouwen, en om

razendsnel

velen denken vernoemd is naar de
Engelse of Amerikaanse oprichter,
maar naar de twee bedrijven waaruit het is voortgekomen. Arcade
O'Harris is een voorbeeld van een

te

handelaar

importeren en

vrijheidsstriider. O'Harris is jarenlang een van d6 leveranciers van !ekenmateriaal geweest, ondermeer
van spullen van Faber Castell. Nog
maar een paarjaarteleden is er een
samenwerkingsverband ontstaan
met een net testart bedriif van jonge Delftse ingenieurs, die opzolderkamerties (zoals dat hoort) CAD-

systemen

voor

comPuters

duur. Toen kwam het net doorJack

Tramiel overgenomen ATARI met
de aankondiging rran de ST En de
specificaties leken de Delftenaren
nou net wat ze nodig hadden: groot
werkgeheugen, razendsnelle processor en niet te vergeten het zeer
vriendeliike GEM als gebruikersschil.
Delftenaren wisten

De

ATARI-Benelux te bepraten om hen
een van de eerste e><emplaren af te
staan en zo kwam Arkey al op de
markt toen de ST nog maar net uit

was. Dat is nog maar drie iaar
geleden.
Leve GEM,

De snelheid en het grote geheugen

bouwden.

van de ST waren de basisvoorwaarden om Arkey een programma met

Zii bourrden zes jaar geleden een

hote prestaties te maken, GEM
heeft er waarschiinlijk voor gezorgd
dat het zo onwaarschiinlijk snel populair isgeworden. Manager ir. HW.

eerste CAD-pakket in een poging
omCADnu eens uit de verschrikke-

liik

kostbare om8evinS

van

mainframe-computers te verplaat-

sen naar wat minder exorbitante
mini-computers. Dat pakket was
bovendien veel krachtiger dan het
bestaande. Maar ook dat vonden de
makers nog te kostbaar, de minicomputers bleven toch ook erg

Heygele van Arcade O'Harris bv:
"Het is ons met Arkey gelukt om
Yan de stagiaire tot de gerenommeerde architect mensen in zeer
korte tijd te laten werken met een
echt CAD-systeem. Dat was iets
wat andere pakketten niet lukte.

ST lnvest Programma dat

ATARI-wereld zal brengen
ST lnvest

is

een gecombineerde data-

bank voor het biihouden van Persoonliik interessane beursgegevens

met een
En

beursanalyse-Programma.

het isdaarmee niet een sooft ora-

kel, want de gebruiker houdt

alle

zicht op de manier waaroP de analYses tot stand komen en kan die naar
eigen inzicht beihvloeden. Daarbii is
het nog eens beveiligd, het begint al
een beetie op een exPertsysteemPie

te lijken, tegen alte wilde benaderingen. De vele PrachtiSe mogeliikheden van dit programma oPnoemen is
in kort bestek niet mogeliik, maar

Arkey werd algauw een verlengstuk
van de rckenaars. Men hoefde niet
eerst DOS of een ander besuringssysteem te leren, vervolgens hon-

een ander merk, wel andersom,"

betreft en kleur biivoorbeeld. Maar

verklaart Heygele vergenoegd.

niet Yoor de prijs van een 5T

lnmiddels is er ook een Sroter en

derd commando! en toetscombi-

zwaarder pakket, Arcos, dat oP

naties aan te leren, om dan eens echt
aan de slag te kunnen. GEM is de vi-

zware DOS-machines draait en er is
onlangs een pakketvoor kleine PC's
bijgekomen. Waarom toch naar de
PCI "We moesten wel, al is het qua

configuratie, bii lante na niet. De
angst om een pakket met een ST te
nemen is toch wat aan het verdwiinen, naarmate bekender wordt dat

sualisade op het scherm en wat
spreekt architecten nu meer aanl"
"Het probleem was (en is nog wel
een beetie, geeft Heygele toe) om
de ATARI-ST uit de spelletiessfeer
te halen. Het kostte soms zeer veel
moeite om klanten erYan te overtui-

gebruiksvriendeliikheid een staP rcrug. Veel mensen willen nu eenmaal
perse PC's en biivoorbeeld de overheid spreekt telkens uit MS-Dos machines aan te schaffen."

de ST niet zo gei'soleerd is van MSDos als door professionele automa-

tiseerders wel wordt voorgetev€n.
lmmers, de schijfles met data kunnen beide machines van elkaar lezen. lemand die om te beginnen een
ST met Arkey koopt, hoeft absoluut niet bang te ziin later niet door

een paar zaken dienen absoluut vermeld te worden: ST lnvest laat de

ringvan het modem, het draaien van

zeldzame uitzondering, aan de mate-

het telefoonnummer (er is wel een
Hayes-modem nodig), het inloggen
in Viditel en het doorwandelen naar
de betreffende pagina's, de gebruiker
hoeft er niets aan te doen. Hii kri,8t
zelfs de betreffende Patina's niet te

rie, niet aan het programma. De makers van het programma vormen de
iizersterke combine van deskundi-

opties en aandelen. En dat is zeer te
merken. Het is een programma dat
zowel wat bediening, als wat functio-

naliteit betreft, duidelijk opvalt. De

makers proberen eigenlijk een
krachttoer uit te halen: de min of
meer professionele belegger, of de

ondersteunen, met nieuwe goedkope ui$reidingen, bijvoorbeeld in de
optie-sfeer, en zelfs nieuwe online-

ventief beleggingsprogramma op

eerste uur door elkaar gebruikt.
Arcade O'Harris is dan ook niet van
plan de ST-lijn te verlaten.

ATARI-NET een unieke online-seruice
voor com ute
bruikers.

honderdvijftig gulden in de allereenvoudiSste uitvoering te koop) kunnen ATAR|-gebruikers, maar ook

leggen hebben. Het bedrijf dat het
pakket uitbrengt, P&R investment, is

dat er zo'n ontzettend handig en in-

singen te maken voor de nieuwe
68030 machine en de Transputer."

ziin tegenwoordit al voor rond de

computergebruik hebben' en

programmeurs die versand van be-

klanten van het

al bij veel

machines zijn er inderdaad wat
meer mogelijkheden, wat snelheid

stopbit).
Met een simpel telefoonmodem (ze

inge-

op

vast van plan de gebruikers te bliiven

Nederlandse CAD-markt. "Ons
pakket is nog nooit omgeruild voor

I

te stellen allerlei

gen in de beleggingswereld die visie

zware DOS-machines met het gro-

'Absoluut niet," verzekert Heygele, "we ziin vast yan plan om toepas-

parity,

markt zal blijken te zijn.

zeer goed onderlegde amateur, een
computer (de ATARI-ST) en zelfs

steeds de absolute koploper op de

300- I 200baud,8bits,no

ook

aller-gebruiksvriendelijkste beursprogramma op de Nederlandse

te kunnen groeien. ln de praktijk
worden veel ST's met Arkey en

"Tegengehouden door de grote automatiseerders." Met grote en snelle, goedaangeklede MS-Dos

ATARI is 66n van de zeer weinige
computerleveranciers die centraal
een unieke online-service voor de
gebruikers heeft.
ATARI's beheert hiervoor in Vianen
het openbaar en gratis toeSankeliike ATARI-BBS (Te1.03473-77 584,

beste en meestveelziidige, maar

wikkelde grafiekjes op het scherm te
toveren. Een uiterst handige hulp bil
de beursanalyse. En de makers ziin

tereArcos,

lnmiddels is Arkey op de ST nog

sinSen te schriiven. Een van de
belangrijke primeurs van het moment is het programma 5T lnvest,
dat naar alle waarschiinlilkheid het

vorderde op beleggingsgebied, want
voor volslagen leken oP de beursvloer ishet te moeiliik. Maar dat ligt'

gelegenheid

ger was dan de standaard lBM."

gramma's voor heel speciale toepas-

in Viditel) zonder dat de gebruiker
daar meer aan hoeft te doen dan oP
een menuutie te klikken. De aanstu-

gra{ische mogeliikheden van de
ATARI-ST, door de gebruikers in de

krachti-

paar woorden duideliik te maken,
maar feit is dat de ATARI-ST er als
het ware om vraagt extra fraaie pro-

Gebruiksvriendeliik dan wat bediening betreft, voor de toch wat ge-

De programmamakers hebben natuurliik ook heel slim gebruik gemaakt van de snelle en fraaie

gen dat de standaard ST veel

Waaraan dat precies li8t, isnietin een

ATARI-ST fungeren als online terminalom de meest recente beursgege'l-iilPaginas
vens op te vngen (uit de

zien, het wordt meteen in ziin eiSen
bestand intebracht en het analyse-

Heygele vertelt dat het bijvoorbeeld bii de KLM niet gelukt is:

doet een beleggerl Die belegt en wil
zich dus zo min mogeliik met de aurcmatisering zelf bezighouden!"

potenti6le gebruikers, bij dit Bulletin
Board System terecht.
Het is dag en nacht toegankelijk. Er
kunnen vragen gesteld worden over
lastige en minder lastige, technische
en gebruiks-problemen, aan ATARI
zelfofaan medegebruikers. Maar er

een modem te laten aanschaffen om-

draait.

zien. Het credo van directeur P Lan-

Het zal niet verbazen wanneer dat
lukt, wantde makers zijn er duidelijk
in geslaagd met behulp van de
vensters en dropdownmenu's een
programma te maken dat zich laat
hanteren zonder noemenswaardiSe

gediik ran P&R investmens: "Wat

computerkennis.

kunnen ook oproepen gedaan wor-

hulpstukken voor de ST, programmaatjes die het leven van een com-

faciliteiten. Ze garanderen dat gebruikers alle zinvolle voorstellen
voor veranderingen en uitbreidingen
snel in het pakket opgenomen zullen

den en geconfereerd worden over
specifi eke computeronderwerpen.
Bovendien kan er gratis een schat

puterbezitter zoveel aangenamer

en minder tijdrovend kunnen

aan informatieve documenten en
vooral programma's voor alle mo-

maken.

gelijke doeleinden vandaan gehaal,,'
worden.

tiid van razendsnelle ontwikkelingen loopt een computergebruiker gauw achter. De tijdschrif-

Een computergebruiker zonder buren, vrienden of relaties met com-

puters is eigenlijk een

eenzaam

gebruiker, die het zonder allerlei
nuttige hulpmiddelen moet stellen.
ln het ATARI BBS suat een geweldi-

ge

hoeveelheid uiterst nuttite

En in deze

ten

hebben weken voorberei-

dingstiid nodit. ln het ATARI-NET
staan verse nieuwties, ook vanuit
andere ATARI vestiSinten o.a. uit
Amerika, Engeland en Duitsland.

/l\

SAG

De.SAG (Stichting AtoriGebruikers) is de grootste en meest
octieve, o n qf h o n ke ii ke g eb ru i ke rg roep voo r m e n se n met een
I

Atori-computer.

VOOR SLECHTS

f
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I

35 GULDEN PER JAAR BENT U LID,

U ontvongt iedere twee moonden het
best gelnformeerde tiidschrift voor
Atori gebruikers; het Atori Mogozine.
Met extro korting kunt u gebrui-k

moken von de zeer uitoebreide Public
Domoin softwore bibli6theek.
Onze complete telefonische hulpliin
orgonisotie stqottot uw beschikking.

Voor meer informolie of lidmootschop:

Stichting Atari Gebruikers
Postbus 2095
5202 CB 's Hertogenbosch

I

I

Met behulp von een modem kunt u in
ons bulletin-boord vrogen stellen, berichten voor ondere gebruiker plootsen en notuurliik grotis softwore
'downlooden'.
Ook kunt u gebruik mqken von onze
speciole hordwore service.

ATARI's Trans uter o ent nieuwe dimensies.
ATARI Transputer ondergraaft

De hoge

positie van werkstations.

Transputer mikt vooral op bijzonder

overzien.

rekenintensieve toepassinten als
CAD/CAM, simulaties, real-time
verwerking en graphics- en beeldverwerking. Ook is hij bijzonder geschikt voor toepassingen die vragen

Standaard is de Transputer

Toptechnologie betaalbaar maken is
een van de belangrilke pijlers waar-

op de

bekende

en

succesvolle

ATARI-{ilosofie steunt. Dat ATARI
dit serieus opvat, moge blijken uit
het iongste produkt dat onze labo-

rekensnelheid van de

om parallel-processing, zoals Desk-

noodzakelijke investeringen te
uitterust
met 4 Mb DRAM, die intern kan
worden uitgebreid tot 64 Ylb. Zodoende is zelfs voor extreem grote
files (zoals voor beeldverwerking)
en omvangrijke programma's 8e-

top Publishing.

noeg geheugenruimte aanwezig. De
grafische resolutie van de Transpu-

puterbox!

Yoordelige uitbreidingsmogelijkheden.

Met deze Transputerbox, gebaseerd
op de INMOS Transputer T800,
realiseert de ATARI MEGA-ST rekenprestaties die hem in een klap
binnen toepassingsgebieden bren-

De Transputer heeft naast ziin hoSe

ter, die een video-RAM heeft van I
Mb, bedraagt 1280 x 960 punten bij
4096 kleuren, en 1024 x768,640 x
480 en 512 x 480 punten bij l6 miljoen kleuren. Als extern massage-

ratoria verlaat: de ATARI

Trans-

tot op heden waren voorbehouden aan de zogeheten professionele werkstations. Met een re-

gen die

kensnelheid van l0 MIPS (milioen instructies per seconde), respectieve-

liik

rekensnelheid

als

voordeel dat hij op

relatief goedkope wiize slstema-

groeien met de

heugen is een 80 Mb hard disk
leverbaar, die rechtstreeks via de

exact op zijn toepassing is

DMA-SCSI-poort kan worden aangesloten. Voorts heeft de Transputer drie interne uitbreidings-slots.

tisch en stapstewiis steeds kan mee-

toenemende
behoeften. Zo kan de gebruiker een
maatwerksysteem samenstellen dat
af-

gestemd. Daarbij bliiven de daartoe

1,5 MFLOPS (miljoen floating

point operations per seconde)

en

4000 kWhetstones per seconde

is

de nieuwe Transputer al in ziin basis-

uitvoering een factor vijf sneller dan
de Motorola 68020 met coprocessor 68881. Daarenboven bestaat de
mogelijkheid meerdere Transputers
met elkaar te koppelen.

"ln theorie", aldus hoofd ontwikkeling Shiraz Shivji, "is het met de
Transputer zonder meer mogelijk
het prestatiebereik te realiseren van
vE.

.1..J^/.D

dat voor de fractie van de prijs van
zo'n suPercon:Puter-"

De techniek van de ATARI-Trans-

ATARI en MIDI.
De com uter voor muziekliefhebbers.
ATARI ST-Computers ziin uitgerust
met twee bussen, die bij andere

computers veelal ontbreken: MlDlpoorten. Deze twee bussen ziin een
r- 6qii-l
-i;rr--r:^
geschiedenis, omdat zil volledig
nieuwe muzikale mogelilkheden
openen, zowel voor de professional

vindt zich het totale interface voor
de 32-bit brede bus naar het externe geheugen, een numerieke co-

processor evenals verschillende
klokkristallen voor de real time verwerking van programma's. Voor de
koppeling met andere Transputers
beschikt het ATARI-model over vier
seriele interfaces met een transmissiesnelheid van 2,35 Mb per seconde, zodat ook de data-overdracht
geen aanleidinggeeft tot de beruchte "bottle neck".

het Midi-instrumenr genereert. Dit
getal kan echter in de computer
worden tewijzitd, met als resultaat
dat een passage die voor een klari-

een bandrecorder. De software
moet echter tevens beschikken

Digital lnterface en werd in 1983
door verschillende fabrikanten van

pet wordt gespeeld. Omdat de
uiteindelijke klank niet door de
computer maar door volkomen

ten de baas kunt. Dat ziin de voorzieningen die ook door profes-

verschillend klinkende externe instrumenten wordt geproduceerd,
kan een groot aantal a{wisselende
klanken worden gerealiseerd, en dat
voor een redeliike prijs.

beschouwd.

elektronische muziekinstrumenten

ten doop gehouden. Midi is een

als de amateur.

puter. Op de met de INMOS T800
chip uitgeruste Transputer-kaart be-

voorwaarden voor een bevredigend
resultaat. Beide vindt men verenigd
in de ATARIST, de krachtige computer met standaard MlDl-interface.

hardware-specificatie
Nog maar enkele jaren geleden was
het toepassingsgebied voor computers duideliik afgebakend: zij werden voornamelijk ingezer op
kantoor om aldaar de dagelijkse

die

bepaalt

welke aansluitbussen worden gebruikt. alsmede een softwareprotocol dat het data-verkeer regelt. Er bestaat tegenwoordiS bijna
geen synthesizer meer waarbij deze

werkzaamheden efficiainrer re laren
verlopen. Thuis werden hoogstens

twee magische bussen ontbreken.

"home-computers" aangetroffen,
die door "freaks" werden tebruikt
als alternatief voor het kijken naar

Welke data worden er nu eigenliik
via dit interface verzonden? Niet de
klank, want die zou teveel geheu-

saaie TV-programma's.

Door

komst van krachrige, tunstig

de

Senruimte van

de computer

in

ge-

beslag nemen en niet de gewenste

prijsde computers, zoals de ATARI
ST-serie, is daarin snel verandering

flexibiliteit bieden. De uiteindeliike

gekomen. Men ontdekte steeds
MEGA.ST als terminal.

nieuwe terreinen waar de computer
op een zinvolle manier kon worden

Alle input en output tussen Transputer en randapparatuur teschiedt

intezet, terreinen waarvoor de
computer voorheen niet geschikt

klank geeft namelijk teen uitsluitsel
over de samenstelling van het geluid,
zodat het niet mogeliik is in te trii-

pen in de ontstaanswijze. Juist het
precies bepalen en aanpassen van de

is echter

Hoeziet dit alles er nu in de praktilk
uitl Veel eenvoudiger dan u misschien wel denkt. Eerste vereiste is
een klankgenerator en de software
die van uw ATARI ST een Midisysteem maakt. Er zijn al klankgeneratoren verkri jgbaar die teliiktijdit

verschillende klankkleuren kunnen
produceren, zodat een zogeheten
"sound expander" reeds voldoende
is. Als u muziek rechtstreeks via een
klavier wilt inteven, heeft u nog een
synthesizer (klankmodule met klavier) nodig of naast de expander een

toetsenbord met Midi-aansluiringen. Software als Steinberg Twenty
Four Midi Desktop Recording biedt

Een van die gebieden was kunst in
het algemeen, en muziek in het bi,zonder. Musici hebben altijd al naar

een
eerste vereiste.
Dus zocht (en vond) men een andere reSistratiewiize. Niet het resul-

taat, maar de manier waarop een
klank wordt gegenereerd, wordt

noten rechtstreeks via de muis in te

theek en FORTRAN 77 met een
wetenschappelijke bibliotheek ter

nieuwe wegen gezocht muziek zo
gecontroleerd mogelijk maar tegelijk ook met de grootst mogelijke
flexibiliteit te regisrreren en te bewerken.
Bandrecorders waren op beide gebieden slechts een aanzet daartoe
en de eerste computers waren of
veel te duurof te beperkt in hun mogelilkheden. Pas de komst van een
standaard muziek-interface en de

naar de computer gestuurd. Daartoe behoren onder meer de toonhoogte en de duur. Door aan de
computer duidelijk te maken welke
toets hoelang werd ingedrukt, geeft
het instrument deze beide parametersdooraan de computer. Hetzelfde geldt voor geluidssterkte en alle
andere muzikale parameters. De
klankkleur zelf wordt niet geregistreerd, maar alleen aangeduid als

beschikking.

moderne l6-bit computer schiep de

een tetal, dat een specifieke klank in

via een ATARI MEGA-STdie

is

uitge-

rust met een los toetsenbord, ingebouwde disk drive, muis en seridle
en parallelle interfaces. De MEGAST verzorgt de aansturing van de
Transputer, evenals de besturing van
in- en output.

Als operatint system werd gekozen

voor het bekende Transputer ope-

rating system Helios met

XWindows. Als programmeertaal
staan momenteel een C-compiler
met een UNIX-compatibele biblio-

basiskenmerken

bijvoorbeeld ook de mogelijkheid
8even.

over een aantal functies waarmee u

zowel de beginnersproblemen

sionele musici als onmisbaar worden

voor die zeer lovenswaardige hobby
hebtgekozen, dan isde keuze van de
juiste programma's extra belangri jk.
U moet vooralletten op een zo eenvoudig mogelijke bediening. ln dat

opzicht ziin met name "sequencers" (de benaming voor software
voor het opnemen van muziek) interessant. die bediend worden als

Zil

werken namelijk

tiidsbesparend en stellen de musicus
toch in staat alle parameters onder

controle te houden en onSewone
werken. Het enige wat
u nog rest is het aansluiten van de expander op de ATARI-computer.
ideeain uit te

Daarvoor verbindt u de Midi-Out
computer met de Midi-ln
bus van de expander. Bijgebruik van
bus van de

een Midi-klavier moet u de MidiOut bus daarvan verbinden met de
Midi-ln bus van de computer.

Als u de juiste software gebruikt,
zult u al snel resultaten bereiken die
u zonder computer veel meer tijd
zouden kosten. U beschikt met name over mogelijkheden muziek als
het ware te ontleden in ziin alzonderlijke bestanddelen en deze te
analyseren. Op die wijze wordt snel
duidelilk waarom een bepaald ritme

beter klinkt dan eqn ander. Met de
Twenty Four Sequencer kunt u bij
voorbeeld ook notenschrift leren

of.
Zeker als u nog niet geheel bent ingewiid in de muziek, maar al wel

als

als u dat al onder de knie hebt,

volledige muziekstukken

vast-

leggen.

U ziet het: met Midi wordt muziek
maken al even eenvoudig als het beluisteren ervan. Laat u met vele duizenden andere muziekliefhebbers
een wereld binnenvoeren die dank
zij de moderne techniek tegenwoordit voor iedereen toegankelilk
is.

IMS levertcom lete industridle
besturin
Van

ontwerp.robot in rollover.

deurenfabriek tot betonfabriek.

Kan een computer selecteren op
schoonheid? Nou, een ATARI-ST in
elk geval w6l. Dat kan deze compu-

ter namelijk geleerd worden. Natuurlijk

is het eigenlijk de software

die werkelijk leert, maar het is niet
moeiliik voorstelbaar dat je als machine toch aardig wat in huis moet

besturing, loopt grote kans vrilwel
uitsluitend ST's te kriiten. Dat stuit
doorgaans op behoorlijk wat weerstand, maar achteraf zijn de klanten
altijd razend enthousiast. Vaak gaan
zelfs de micro! voor tekstverwerking en administratie alsnog de deur

uit om veryangen te worden door

ST's, vertelt IMS-directeur

en

oprichter TM. de Rijk.

Waarom datallesnu iuist met ST's?
\Yat is er zo bijzonder aan die

computer!

"Tja, dat is eigenlijk een heel verhaal," lacht De Riik. "We kunnende
systeemarchitectuur goed gebrui
ken. En de computer is snel, krachtig en goedkoop. De priis ligt heel
dicht bii die van kleine industri6le
processoren, alleen nu heb je er een

hebben, wil ie zoiets uitgebreids en

moeilijks als esthetixhe normering
aankunnen. En de ST h66ft het kennelijk in huis, want er staat er op dit
moment eentje bij een deurenfabrikant bedrijfsdeuren te ontwerpen
6n de ontwerpeo meteen zelfstandig op visuele aantrekkeliikheid te
beoordelen.
De ATARI-ST, Uie homecomputer'
zoals professionele (en slecht gein-

formeerde) automatiseerders
kantooromgevingen

de

toortoepassingen al met stukken:
SebruiksYriendelijker,

re inwerktiiden voor het personeel,
snelle databasetoepassingen, soepe-

le afdrukmogelijkheden met vele,
gevariEerde keuzes uit opmaak en
lettertypes, goedkopere en toch
vaak betere software, grote openheid naar andere systemen, enorm
oalaanbod, enz., enz.

De meeste ST-gebruikers in

wikkelkosten," grijnst De Rijk.
"Waar een ander bijvoorbeeld anderhalf miljoen nodig zou hebben,
lossen wij het voor drie ton op, zoiets. We doen het ook nogeensveel
en veel sneller, waardoor allerlei

ontwikkeltild bii 'normale'in-

productiestagnatie beperkt bliiven.
En bovendien ziin fouten en aanpas-

van de

dustri€le systemen."
"Dat scheelt gauw tonnen aan ont-

omschakelkosten

en kosten

Er is een CAD-systeem dat iedereen past.
ARKEY is betaalbaar.
Vanal fl. 9000,= koopt u het Arkey 2Dl3D
CAD pakket kompleet met hardware.
Draaiend op de krachtige Atari ST-serie
32-bits mikrokomputers.

deze

toepassingssfeer weten dat. Menigeen ergert zich op kantoor blauw

achter zo'n trage PC met piin-inhet-hoofd-monitor en slaakt weer
thuis achter de ATAR-ST een zucht
van verlichting. Veel minder bekend
isechterdatook buiten de kantoortoepassingen, in de industriele sfeer
waar MS-Dos machinesveelal rond-

uit ongeschikt zijn, de

ATARI-ST
een hardt woord,e meespreekt en
zelfs peperdure industriele compu-

ARKEY is vriendeliik.
U bestuurt Arkey gemakkelijk met een muis.
Arkey doet precies wat u wilt.
Arkey is nederlandstalig en spreekt de taal
van uw vak.
denken er net zo over.

ARKEY is driedimensionaal.
Met Arkey tekent u plattegronden en
aanzichten maar ook alle mogelijke
perspektieven die u en uw opdrachtgever
een helder rnzicht geven in uw ontwerp.
ARKEY past op ieder buro.
Arkey is ontwikkeld voor architekten, het uitvoerend bouwbedrijf, installaleurs,
eleklrotechnici en ook voor iedereen die
schematisch tekent.
Arkey is er dus voor u.

LEVEL 2

ARKEY uit zich op elk ,ormaat.
Arkey stuurt vele tekenplotters aan met een
uitvoerlormaat varierend van A3 ym A0.
ARKEY biedt u een groeipad.
Later groeit u net zo gemakkeliik door
naar het nog krachtiger ARCOS-systeem,
zonder verlies van lekeningen en
gegevensbestanden.

terapparatuur verdringt.
lndustrialMicro Systems uit Leer.
dam speelteen leidende rolin dat
Proces.

lndustrial Micro Systems (lMS) uit
Leerdam laat, om maar eens een
rijtje voorbeelden te noemen, met
ATARI-ST's een betonfabriek volledi8 automatisch draaien, alsmede

een fotoliistenfabriek, een alarmsysteem, een meldkamersysteem,
een fotozetsysteem, Yroeger met
ponsband bestuurde draai- en freesbanken, lopende banden, laboratoriaen - niet te verSeten - een fabriek
van bedrilfsdeuren. lemand die bil
IMS aanklopt voor de automatisering van een productielijn of proces-

ARKEY laat u niet in de steek.
Er is een aktieve Arkey gebruikersgroep.
Er zijn Arkey kursussen voor beginners
en gevorderden. Er zijn diverse bouwdeelbibliotheken voor een snelle start.
De Arkey service telefoon staat allijd
binnen bereik.
ARKEY
Over

i

is eenprodukt

ge ARKEY

van Arcadc O.Hanis

-ve r kooppunten zijn

Compateradviesburo ACOT

bv

LEVEL 3
tekening' Archileklenburo Van Harmelen en v d. Toorn V.ijlhotf bv

bv
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3447 GN Woerd.en tel.: 03480-17590
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7512 BH

Enschede 053-300497

Van ReekTechnics Srevinstraot 7b-7c I 171 XW Badhoevedorp 02968-82222
Bisonspoor 2019 3605 LB Maarssenbroek 03465-71489
Pcrce Compulershop
MF Computer RijnEtaat 158-160 1079 HR Arnsterdom 020461511
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van

singen zeer snel verwerkt," Bii el'

in

machine

hardnekkig blijven noemen, slaat de
meeste MS-Dos machines voor kan-

zeer veel

complete computer voor. Behalve
datje dusaan hardware even duurof
iets goedkoper uit bent, is er een
enorm verschil met de kostpriis van
de software. De ontwikkeltild van
software op de 5T is een fractie,
werkeliik letterlijk maar een f ractie,

kaar levert dat zo'n onwaarschiinliik
aantrekkeli,k kostenplaatje op, dat
de meeste ondernemers het aan-

hebben eens een betonfabriek in 4
Pinksterdagen volledig over laten
gaan oP automatisering. Daar was

vankeli jk helemaal niet vertrouwen,

dus wel heel weinig productiever-

bevestigt De Rijk. "Ze denken dat
zoiets nooit 6cht goed kan zijn,"
glimlacht hij een beetje bedroefd.
Maar hij heeft gelukkig zeer tevreden klanten in ziin bestand, bij wie
twiifel en wantrouwen na afloop

lies."
ST "klep dicht!"

ln zo'n door IMS geauiomatiseerde
betonfabriek staan nu bijvoorbeeld
ST-Computers, van de 520STm tot
en met MEGA-ST'5, die samen de
complete betonfabricage besturen.
7

omsloegen in enthousiasme.
Een van de grote bijkomende voordelen van de ATARI-ST is dat het apparaar zo geliefd is in smaakmakende

computerkringen, dat er van alles
en nog wat aan talen en tools voor
te krijgen is. "We programmeren in

dustridle kring. " Dat

is

in-

een hele mo-

derne taal, die alleen

goed
ondersteund draait op een ATARIST. De compilatiegangen bij Modula
Saan zo fantastisch snel, dat je het
ter plekke kunt doen. En dus kun je

ook ter plekke testen. En

aanpas-

sen. ln een halve dag tijd heb je een
Sroot systeem met 60 of 70 in- en
uit-gangen voor besturing of meting
uittetest en tewiizitd. Het zogenaamde debuggen kun ,e ter plekke

doen. Een foutie in de software
3 minuten opgelost."

Het

is niet moeilijk

werking op kantoor 'hangt'

aan

ST's. 'Uitgeklede' ATARI's zetten
motoren aan of uit, zetten kleppen
open of dicht en lezen standen van

Modula," verklaart De Rijk een deel

van het geweldige succes in

Dat wil zeggen; het laboratorium
waar de samenstelling wordt uitgedokterd, het mengen, het transport
van mengstoffen, zelfs de tekstver-

is in

meetaPParatuur uit.
"Een groot bijkomend voordeel van
de ATARI-ST is de GEM- en muisbesturing. Het resultaat is dat je zelf

voor te stellen

sectie-opbouw zaatliisten, alumi-

drijfsdeurenbouwer Henderson
ontwierp IMS dit systeem, een fabrikant die net als vele groeibedriiven
op het punt was aangeland dat betrekkelijk teringe verdere Produc-

nium profielen, de schuimdosering
van de isolatie tussen de deurplaten,
de glasmaten, het aantal en de typen
scharnieren. Hij geeft zelfs aan of er

met standaardmateriaal teimProvi-

wel zou willen en hii kreeg ze niet

tieSroei een macht aan extra

seerd moet worden en hoe."

mee op de technologische racebaan
van de

mee zou brengen.

hem onverdraaglijk. Hii is dus ondernemer geworden teten wil en
dank, maar hii heeft er geen sPijt

tuur kunt laten bedienen. Je zorgt
gewoon dat hij icoontjes met afaanklikt met de piil en muis."
De grote trots van IMS is momen-

teel de robot-werkvoorbereider
die het bedriif uit ST's en software
gebouwd heeft, en die allerlei taken
van de werkvoorbereider kan uitvoeren, inclusief de beslissing of een

van. Als jongen met een MTS-

heid. Hoe kan dat? "Ja, hoe kan
datl" lacht De Riik. "We hebben

ik na miin afstuderen wist, heeft

ringen aan, het type deur, van aluminium of van staal, geisoleerd of niet,

drie jaar lang de gedachtenSang 8e-

wat ik nu weet." En wat de toe-

volgd van een menselijke werkvoor-

de soorten glas erin, of perspex, of

bereider en al die kennis in dit

komst van de ST-lijn betreft: zogauw
er 66n. onder allerlei zware omstan-

die deur recht omhoog moet, of
moet kantelen. enzovoort. En dan

Programma gestoPt. En als hii iets
lelijk vond, gingen wij analyseren
waarom. De uitkomsten hebben we
erin Sestopt en de computer weet
nu dus wat niet mooi is."
De Rijk is destiids, vijf iaar geleden,

taat het protramma op de

ST

zelfstandig een deur ontwerpen. Hij
berekent hoe sterk de rails moeten
zijn, de dikte van de kabels, de
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WARE

programma op de ATARI-ST dat
wonderlijke, waar De Riik zo mee in
ziin sas is: De net ontworpen deur
wordt beoordeeld op ziin schoon-

VOOR EEN MAC OI'
HP EMULATOR:

s0tT-

ST:"niet mooil"

"en voert ziin liist van specificaties
in, grotendeels via keuzes met de
muis. Alleen enkele maten moeten
worden ingetypt. Je geeft de afme-

iemand die vriiwel Seen Nederlands
leest, toch vrij ingewikkelde appara-

tachtigeriaren. Dat was voor

personeel en dus kosten met zich

"Een vertegenwoordiger komt terug op de fabriek," vertelt De Riik,

verklaart hij kalm, "ik bedoel dat je

lluER

gen de snelle toekomstige ontwikkelingen minder scherp als De Riik

En, tenslotte, doet het computer-

een buitenlandse werknemer snel
de betoncentrale kunt laten bedienen. lk bedoel dat niet racistisch,"

beeldingen van de te bedienen zaken

wat dat scheelt, verteleken bij andere ontwerpers, dievoor 66n fout terug naar het softwarehuis moeten
om de hele boel over te doen en
daarna uren de nieuwe versie te
moeten compileren. De Rijk: "We

dus ruim voor de geboorte van de
ATARI-ST, voor zichzelf begonnen
uit nood: ziin toenmalige bazen za-

ontwerp niet te lelijk is. Voor be-

I
I

149.

Parlner
198,
(€€n nEmory-resid,eni clesktop

ln Belo€ worden de Pakketten
Oflicieel dislributeur van
GST en Eleclric Soflware.

distribu€erd doo.:
Micro-Connection te Antwerpen
rel. 03' 231.15.40.
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Pokin bren

king, mede vervaardigd door iemand

verlichtin

die in die rarereld zeer toed thuis is en
zelfs de mentaliteit en het taalge-

bruik in de programmatuur \€r-

Wqkeliers, schakers en artsen:
Kassa's, streepies, ratin 8!'- patienten en
Een opluchting (voonl financi6el)
voor Nederlandse middenstanders
en binnenkort een veel tild, geld en
moeite besparend hulpmiddel voor
huisartsen, tandartsen, therapeuten

en apothekers, dat is de ATARI-ST
dankzij de firma Poking lnternational
uit Groningen. De veteranen van dit
bedriif (ze $ammen nog uit de wereld van de 8-bits-computers en ziin

dus in dit razendsnelle wereldje al
h€61 oud) maken ook al gebruik van
de ijzersterke combinatie in de ST
van lage prijs, kracht, snelheid, grafi-

sche mogelijkheden en gebruiksvriendeliikheid, om erweer iets heel
aparts mee te doen- Poking maakt

(onder andere) geautomatiseerde
kassasystemen met ST's. Kassa's dus,

die streepiescode kunnen lezen en

geautomatiseerde voorraadbeheer
bestaan al langer, maar dan met spe-

De winkelier wordt rrandaag de dag
haast gedwongen om streepieskassa's aan te schaffen, omdat de grote

ciale apparatuur en speciale - vaak
wat primideye- software, die door-

concerns als Albert Heiin steeds
meer fabrikanten dwingen produc-

gaans peperduur ziin.

ten met streepjescodes te brengen.
Binnen de komende vijf jaar zal het
volgens Konig onmoteliik worden
om nogproducten zonder streepjescode te verkopen, Het systeem van
Poking biedt behalve de voor de hand
liggende voordelen van een systeem

van de winkelier. Zulke systemen

Volgens directeur J. Konig van Poking

kosten die systemen doorgaans
viiftien- tot twintigduizend gulden in
desimpelste uitvoeringen. En dat zijn
dan alleen kassa's en streepjeslezers,
daarbii is niet de priis van een microcomputer om de gege\€ns te verwerken en de boekhouding te doen.

Complete systemen kosten vaak
60.000 gulden of meer. Bii het
systeem van Poking, 'STRIPES', is er
meteen een complete ST bii, met
printer en harde schiif, in totaalvoor

de gegevens daarin verwerken, op de

een priis

bon voor de klant, maar ook in het

systemen is.

not niet de helft

van andere

wen in.
Konig, Cie ooitzijn carridre begon als
zeeman en wiinverkoper, heeft ook
noSeen verrassing voor een heelan-

pantuur afgeschreven moe! worden. En ook de mogelijkheid om ei-

der soort kleine ondernemer: de
medici met een eigen praktijk aan

voor

huis. Dat medische systeem van Po-

I

I

i

als zelfstandige tasks

uitgevoerd.

is

gespecialiseerd in systeemsoftware voor UN|X-systemen

met GEMDOS compatibel snel
geheugenbeheer

met

message

passing, shared memory en me-

mory transfer, een

en UN|X-netwerken, heeft een
oplossing die veel verder gaat.
X/ST/window is de ATARI@ STversie Yan X Window Systems,

en een sectoren-cache voor het
versnellen vanfloppyen hard disk

een semi-standaard voor desk-

operaties.

werd ontwikkeld door
Massachussets lnstitute

of

rechtstreeks aangestuurd en ondersteund door de BLITTER,

variabele

MM-disk, een printer spooler

tops en gralische systemen op
UN|X-computers. Het systeem

maar is geen absoluut vereiste.

I

X/ST/tcpip implementeert het
Trf,nsmission Control/lnternet

of

via een

Ethernetinterface met een eiSen processoraan de DMA-bus (X/ST/ether

heeft een

transmissiesnelheid
van l0 Mbaud en is leverbaar va-

naf 7188). X/ST/tcpip omvat de
netwerk-software en een library
voor de DRI C-compiler.

I

X/ST/window bestaat uit de com-

ponenten X/ST/multi, X/ST/
X Wndow netwerk-software. Het X
graphics, X/ST/tcpip en

Window System maakt via een
testandaardiseerd netwerkpro-

tocol apparatuuronafhankeliike
input- en output-operaties moteliik (albeelding 2). Deze software stelt de gebruiker in staat
de ATARI ST te benutten als
voordelige (grafische) terminal

het

Tech-

nology en Digital Equipment
Corp. X/ST/window bestaat uit

Yoor een UNIX- of DECcomputer, of meerdere ATARI

meerdere componenten (afbeelding l), die in de naaste toekomst
ook afzonderlilk kunnen worden

ST's onderling te koppelen. Om-

dat X/ST/window ook de host

aangeschaft.

I

X/ST/graphics omvat
X/ST/multi, alsmede het grafische programma en libraries
voor de DRI C-compiler. De
IKBD input-coprocessor wordt

X/ST/multi beschikt over een
X/software, een bedriif dar

baud)

enz.

numerieke terminal en de over-

functies van

X Window

berrat,

kunnen tegelijkertiid program-

X/ST/multi breidt het GEMDOS/TOS operatint system uit
met multitasking faciliteiten.
Hierdoor ontstaat de mogeliikheid meerdere processen semiparallel te laten verlopen. Conventionele programma's worden

i*
Arb. 2: X Window nerwerk

besparen

ma's locaal op de ATARI ST

wor-

den uitgevoerd. Door

een

compatibele uitbreiding van het
X Window protocol is het zelfs
mogeliik l/O-intensieve toepassingen
terminal-emulaties
door de ATARI ST te laten ver-

of

door te

automatiseren,

maar die geweldig opzien tegen al die

computercursussen

en

DOS-

commando's. De bezoekagenda, de

patientenbestanden, hun fondsretistraties, ziektegeschiedenissen, ge.
bitskaart, medicijntebruik, rekeninten, aanmaningen, alles kan in het
systeem gestopt zonder programmeerwerk of ingewikkelde commando s. Het systeem bedrukt zelfs
acceptgiro-kaarten en heet een ingebouvrde tekstverwerker met desSewenst Seprepareerde receptenbriefies en verwijzinSen naar specialisten.
Poking heeft trouwens ook nog een

uiterst goedkope database in de verkoop (F1.99,-) en, weer iets heel anders, een programma om de rating
en paring van schaakclubs bij te houden. Dat is, waar de meesteschakers

zich zoals bekend met ATARI-ST!
ophouden, razend populair bii de
clubs, want de materie is

complexer dan

de

vrii wat

voetbalcom-

petitie.

zorgen, waarbij via een server

gepast. Aansluiting geschiedt via
het seriele interface (tot 19200

knops muis, virtuele screen manager voor hoge resoluties, splines, meerdere vensters, ikonen
voor Yensters, resource sharing

structuur X/STlserie

peuten en dergelijke die inzien dat ze
zich veel tijd en moeite kunnen

ceerd, zodat de host en het netwerk belangrijk wonden ontlasr.
X/ST/window is naar boven toe
compatibel voor implemenhtie
van X Window op de ATARI

netwerk-protocol (TCP/IB ARPANET), datmetname in UNIXsystemen veelvuldig wordt toe-

X/ST/graphics is de implementa-

tie van grafische componenten
X Window Systems (versie
ll). Naast van DRI GEM bekende functies biedt X/ST/graphics
de volgende faciliteiten: drie-

AIb.

die artsen, tandartsen, fysiothera-

moM
van

gende keuze, tezien het rustige
beeld, het DEC-compatibele toetsenbord, de mogelijkheid locaal
protramma's te draaien en natuurliik de gunstite priis. Natuurliik blijft

!

winkelmoet immers nogbeginnen, veel winkeliers kunnen niet
in de

nog een aantal speciale voordelen.
Zoals het niet gerrangen' zitten aan
een bepaalde streepiesstandaard, zodat bii veranderinten niet de hele ap

inSezet. Dit is een yoor de hand lig-

dracht van files.

afgelopen paar maanden 18 van die
systemen verkocht, een resultaat
waar hiiom te beginnen lang niet ontevreden mee is. De automatiserint

hoog meer investeren en kijken bovendien de kat uit de boom. Juist
daarom heeft Konig er alle venrou-

nal voor UNIX- of DEC-computers

hetgebruik van de ATARIST dan beperkt tot het emuleren van een alfa-

even labels met streepies mee te
printen biedr de winkelier meer gemak en vriiheid. "Handig om snel
even de aanbiedingen mee te heT)rijzen," glimlacht Konig. Hij heeft de

op de ATARI- Sf,, de goede leesbaar.
heid van het scherm, de kracht, snelheid en vriendeliikheid in het gebruik,

gen streepjescodes te hanteren

De ATARI ST wordt vaak als termi-

bepaalde producten en daar z6lf snel

u/,erkte, moet uitkomstbieden aan al

68030-computer.

I

X/ST/editor is de eerste toepassing van het hierboven beschreYen principe. Deze editor is een
speciale versie van de bekende,

krachtige teksteditor ged voor
X/ST/window. X/ST/editor verwerkt files van een via X Window aangesloten host, alsmede
locale liles van de ATARI ST. De

software wordt (behalve de
X/ST/editor) in de Yorm van
ROM- modules geleverd. Zo kan
deATARIST ook zonderdisk drive als pure X Window terminal
worden gebruikt.
De X/-serie wordt voortdurend uit-

gebreid. Momenteel wordt gewerkt aan interfaces voor andere
software-standaards, zoals GKS
voor CAD-toepassingen en aan an-

dere netwerk-protocollen,

zoals

DECnet.
De specialisten van X/software kun-

nen desgewenst

X Window

soft-

ware adapteren aan elke technisch

teschikte computer. Ook verzorgen zii eventueel de ontwikkeling
van nieuwe desktops en aanpassing
van bepassingsprotramma's aan de

nieuwe standaard-

Pro

meertalen voor microcom uters

Elke computer kan pas opdrachten

uitvoeren nadat hem door een progmmma, stap voor stap wordt aangegeven wat hij moet doen. Zonder

Seliike taal is weinig gebruikersvriendeliik. Een voordeel is dat de

Talen Yan de vierde Seneratie.

protmmma's minder geheugen-

grammeertalen

ruimte verten.

Een nieuwkomer onder de pro-

wordt

gevormd

dergelijke prognmma's is een computer nutteloos. Toch is het niet zo

Toepassingsgerichte talen.

dat iedere computergebruiker de

Dit ziin talen die

door talen van de vierde generatie.
Daarvoor bestaat nog teen standaarddefinitie en het is nog niet mogeliik talen eenduidig aan deze

de computer wil laten uitvoeren.
Daarom bestaan er vele toepassingsgerichte programmeertalen,

categorie toe te wijzen. Met behulp
van deze talen kan de gebruiker in
een dialoog met de computer het
oP te lossen probleem defini6ren.

computer alleen maar kan bedienen
als hii kan programmeren. Voor een
groot aantal veelzijdite toepassingen
ziin kant en klare prognmma's verkrijgbaar. Veel gebruikers geven er
echter de voorkeur aan zelf programma's te schriiven. Zii kunnen
daarvoor verschillende motieven
hebben, bii voorbeeld: geld besparen, voor de gewenste toepassing is

not geen progmmma

in de handel, zij

willen zelfgemaakte programma!
gaan verkopen, of zil vinden programmeren op zich een uitdaging en
hobby waaraan zii ook veel plezier

beleven. Bij het programmeren riizen Yraten zoals welke programmeertaal het beste geschikt is voor
bepaalde taken, welke talen er eigenlijk bestaan en wat de mogelijkheden
van elke

speciaal zijn afgestemd op het soort raken dat men

die elk voor een bepaald type problemen bestemdzijn. COBOL isbedoeld voor commerciele taken,
FORTMN en PASCAL worden
vooral benut voor probleemstellingen uit de wiskunde en technische

wetenschappen, PROLOG vindt
veel toepassinS binnen het gebied
kunstmatite inrelligentie en EXAPT
voor numerieke aansturing van machines. ln het algemeen zijn deze
programmeertalen eenvoudig te leren, omdat de terminologie (meestalin het Engels) is aangepast aan het
type probleemstelling. Programmas in een toepassingsterichte taal
moeten eerst worden gecodeerd al-

taalzijnl Alvorens in deze aflevering van 'ATARI ACTUEEU' iea

vorens de computer ze kan uit-

dieper op de meestgebruikte taal

voeren.

zortt

Een

vervolgens voor het opstellen van
het uiteindelilke programma. Deze
nieuwetalen worden met name toegepast voor het beheren van complexe databanken.

Deomretting.
Even terug naar het probleem van
de vertaling in machinecode. Zowel

machinealhankeliike

als

toepas-

singsgerichte programma s moeten

door een vertaalprogramma worden omgezet in machinecode en
kunnen daarna pas door de compurcr worden uitgevoerd. Voor die
vertaling bestaan twee typen pro-

gramma's: interpreters en compilers. Het grootste verschil tussen

beiden is de wiize waarop ze een
programma vertalen. Een interpreter vertaalt een programma elke
keer als dat programma wordt opgestart. De interpreter vertaalt
steeds 66n programmaregel, voert
de instructies in die regel uit en vertaalt daarna de eerstvolgende regel.
Zo wordt hetgehele programma re-

voor regelvertaald. Alseen regel
een fout bevat, wordt het proces
onderbroken en kan de programmeur de fout verbeteren. Dit biedt
de gebruiker weliswaar voordelen,
maar brengt ook nadelen met zich
mee. Steeds als een programma
wordt uitgevoerd, vertaalt de interpreter dat programma opnieuw. Dit
gel

piler gecodeerde programma's
worden daarom veel sneller uitgevoerd dan interpreter-programma's
en bovendien vergen ze tiidens de
uitvoering minder geheugenruimte.
De ideale methode is een protramma te schriiYen, het vervolgens
door de interpreter te laten testen
tot alle fouten zijn gecorrigeerd en
het ten slotte door de compiler te
laten omzetten in machinecode.
Tot zover de basisbeginselen. ln dit
artikel willen we u laten kennisma.
ken met MSIC, een taal die op dit
moment behoon tot de meestge

bruikte programmeertalen

voor

vertraagt de uitvoeringssnelheid van
protramma's. Bovendien moet de
interpreter in het geheugen geladen

microcompurcrs.

zijn om het programma te kunnen
uitvoeren.

BAS|C is een typische interpreter
taal en behoort tot de hogere ofwe
toepassingsgerichte talen. Zoals zo
vele termen in de computerwerek

Een compiler zet in 66n vertaalbewerking het gehele proSramma om
in machinetaalen slaat de gecodeerde versie op, die vanaf dat moment
direct beschikbaar isom opnieuwte

worden uitgevoerd. Door een com-

EAStC

is

ook BASIC een alkorting, name

liik voor "Beginners

All-purpos,

Symbolic lnsruction Code". BASI(
werd al in 1965 ontwikkeld aan he
Danmouth College in de V.S.

BASIC in te gaan, vooraf eerst enke-

le algemene opmerkingen over het
thema programmeertalen.

BASIC is een eenvoudit aan te lerer
programmeertaal met een termino

logie die veel op normaal Engelr
\N[t iseigenliik een programma!
ln principe is een programma niets

meer

of

liikt. Dit

is een van de belangriikste
redenen voor de wijdverbreide toe.
passing van BASIC. Ook onerva..er

minder dan een reeks in-

hem aangeven wat hij moet doen en
in welke volgorde, Daarvoor bevat

het programma instructies over:
- de noodzakelijke input/output-

al na enkele uren hun eerste pro-

GFA.BASIC

apparatuur en geheugenmedia

- de structuurvan inputen output files en de records
- de gebruikte gegevensvelden.
-

de uit te voeren

gramma schrijven. Dat maakt deze
taal tot een ideale taal voor begin-

nende programmeurs. Normaal
gesproken voen de gebruiker de
commando's via het toetsenbord in
en kan hij deze op het beeldscherm
controleren- Gemeten naar de gebruiksvriendelijkheid

berekeningen

(verwerking).
Een dergelijk programma kan in diverse protrammeertalen worden
geschreven. Voor die talen bestaat

mag

men

BASIC beschouwen als een van de
krachtige programmeertalen.

de volgende indeling:

BASIC heeft, zoals bilna alles, ook
nadelen. Het is een Yan de minst

- machinetaal

gestandaardiseerde programmeer-

- machineafhankeliike talen

talen. De basisversie bevat slechts
een beperkt aantal comrnando's,
zodat het protrammeren voor

- toepassingsgerichte talen
- ralen van de vierde generatie

complexe

probleemoplossingen

Een

moeilijk is. Dit wordt door veel fabrikanten gecompenseerd door een
op hun eigen computer afgestemd
dialect te leveren dat meer instructies beYat. Op die wiize ziln een

machinetaalprogramma hoeft niet
verder te worden vertaald, maar
kan onmiddelliik worden uitgevoerd. Tegenwoordig worden pro-

groot aantal dialecten ontstaan. Dit
heeft ertoe geleid dat men een
MS|C-programma vaak opnieuw
moet schrijven of een groot aantal

llachinetaal.
Machinetaal, ook wel machinecode

genoemd, bestaat uit inrcrn tecodeerde opdrachten die Yoorde Pro-

cessor begriipelijk ziln.

gramma's

nog maar zelden

in

machinetaal geschreven, omdat dit
de taal is die het moeiliikste te pro-

trammeren

is.

l.lachinealhankeliike talen.
Men spreekt van machineafhankelilke

programmeertaalals de opdrach-

ten zijn uitgedrukt in codes die
speciaal voor 66n type processor
bestemd ziln. Het aanleren van een

dergelilke machineaal kost programmeurs veelmoeite en een der-

GFA-Basic
G FA-Boek incl. diskette

wiizitinten moet aanbrengen

als

men het wilgebruiken op een andere comPuter.
Feit bliift echter dat BASIC de ideale
taal is voor gebruikers die voor het
eerst met een comPurcr Saan werken. Het is een taal waarmee veelzii-

dige probleemstellingen oplosbaar
ziin, varierend van trafische toepassingen en spelletjes via gegevensbe-

heer

tot

commerci€le en tech-

nische toepassingen.

Account
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Waarborg voor betrouwbare perfectie!
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