
/t\ATART TT* Gomputer

Gebruikershandleiding

E--_- ^-J
atarimuseum.nl



I1{HOUD

HOOFDSTUK 1: AAN DE SLAG
lnleiding.

Gebruik van deze handlerdrng
Notatreregels ..

Computer aansluiten
Toetsenbord en muis . .. . .. .

Monitor .

Voedingskabel
lngebouwde floppy disk drive
Ingebouwde hard drsk drive
Resel-knop.
Modulesleuf
Meteen beginnen

Poorten en urtbreidingsslots
b(erne lloppy disk drive ..... . .. .. . . . . .... 1-9
ACSI {DI/A)
Pnnter..
Seridle en modempoorten

Joystick .......
MtDt .................... ...................... . .. . . ..

HOOFDSTUK 2: BEDIENING VAN DE COMPUTER

1-1
1-2
1-4
't -4
1-5

1-6
1-7
1-7
1-7
1-8
1-e

1-8

1 -10
1-10
.1-1 

1

1-l1
1-12
'l -12
't -'t2
.l -13
1-13

t-l
, ,, , ,, , ,,, Z- |

/- |

,,.,.,,.,.,..,.'.. 2-2

atarimuseum.nl



HOOFDSTUK 3: BASISBEWERKINGEN
Diskette plaatsen en verwijderen ................ 3-1
Desktop-onderdelen . .... ......3-2
Muiswijzer ...... .... ... 3-3

Muiswijzer besturen via muis . .. .... c-c
Muiswijzer besturen via cursortoetsen ....... ..... .. . . 3-3
E6n onderdeel kiezen ......................... .. ....... 3-4
Slepen ................ . .........3-7
lvleerdere ikonen kiezen ........ 3-9

Vensters ... ...... 3-11
Venster openen en sluiten ....................... 3-11
Vensteronderdelen . .... . .... ................................ 3-12
Actiel vensler ...... 3-13
Venstergrootte veranderen ......... ...... 3-13
Venster verplaatsen .............. ..................... 3-14
Vensterinhoud scrollen .. ....... ...... 3-15

Diskettes . ........ ....... 3-16
Diskette formatteren .. ............ ......3-17
Diskette kopieren ...................... 3-19
Bescherming tegen overschrijven ... ..................... ........................... 3-21

Bestanden en folders kopidren en wtssen ................ ........................ 3-21

HOOFDSTUK 4:
GEAVANCEERDE DESKTOP.FUNCTIES
Directory bijwerken
Dialoogpanelen en systeemwaarschuwingen
lvlen u balk

Desk-menu . .. .

Desktop lnfo
File-menu

Open ........

Search
Delete
Create Folder
Close Drrectory

4-1
4-1
4-3
4-3
4-4
4-4
4-4
4-5
4-7
4-7
4-7
4-8
4-8
4-8
4-8
4-9

atarimuseum.nl



HOOFDSTUK 5:
DIRECTORIES, FOLDERS EN BESTANDEN
Directoraes en folders ...................... ........ 5-1

Namen van directories en folders ..............................
Directory of lolder openen ...............

Bestanden en bestandsnamen .. .........

' .' ' ',..'.'..,..,.,.. 5.1
,,,.,,.,.,.,,.,.,..,.,.. 5-2

5-2

.,,.,.,5.14
Bestanden en folders kopieren ...

Bestandenenloldersveiplaat""n.......... . . . .. ...........
Bestanden en folders herbenoemen

illatarimuseum.nl



HOOFDSTUK 6: DESK-ACCESSOIRES
Control

About

GeavanceerdeSetup-opties .. ..
Datum en tijd ............... .................... 6-3
Status van CPX *ilzigen en CPX taOen . . . . O q

Accelerator 6-21

Open CPXs

Hard disk driver installeren en verwijderen .

Hard drsk drrver rnstalleren .. .....
Hard drsk drrver verwrideren

6-6
6-7

IVatarimuseum.nl



Formatteren .. . .

lndelen in partities ..

Drrve kiezen
Partitieschema kiezen

Voorgeprogrammeerde partitieschema's
Logische dflve leegmaken

Aantal folders uitbreiden
Slechte sectoren markeren
Gebruik en onderhoud u"n o" f,"io oi.[ . . . .......

Backup van hard disk maken .................
Hard drsk optimahseren .. .

Urlgebrerde partities ..

Andere Advanced Hard Disk Utilities ..............

APPENDIX D: PROBLEMEN OPLOSSEN EN
PREVENTIEF ONDERHOUD
Problemen

Het systeem reageert niet
Geen desktop
Software-problemen
Bommen
Hard drsk dflve
Muis

APPENDIX E: TECHNISCHE GEGEVENS

APPENDIX F: PENBEZETTING CONNECTORS F-1

atarimuseum.nl



VERKLARENDE WOORDENLIJST

KLANTENSERVICE

INDEX

VIatarimuseum.nl



HOOFDSTUK 1:
AAN DE SLAG

lnleiding
Uw Atari TT-computer paart de nieuwste computertechnologie aan een
gebruiksvriendelijke werkomgeving en wordl standaard geleverd met de
volgende voorzieningen:
. 68030 32-MHz processor

. Kleurenpalet met 4096 kleuren en zes verschillende video-modes

. Schermregels van 80 tekens

. 4, 6 ol 8 Mb RAM, alhankelijk van het model

. Uitbreidingsmogelijkheid tot 26 Mb BAM via DRAM-schakelingen van
4 [Ib

. 68882 numerieke coprocessor voor snellere gegevensverwerking

. lngebouwde double-sided floppy disk drive waarop tot 726.016 bytes
informatie kan worden opgeslagen

. lngebouwde hard disk drive

. Poorten voor de aansluiting van een extra floppy disk drive, ACSI- (DMA)
en SCSI-apparaten, parallelle en seri6le randapparatuur, MlDl-instrumen-
ten en stereo luidsprekers.

. lnterface voor een Local Area Network (LAN)

. VNilEbus voor snelle asynchrone parallelle gegevensoverdracht

. Optioneel CPU cache-geheugen voor snellere gegevensverwerking

. Permanent opgeslagen besturingssysleem TOS, met onder meer GEM,
de krachtige Graphics Environment Manager. Deze grafische gebruikers-
interface vereenvoudigt het werken met de computer.

. Desk-accessoire Control Panel op de ingebouwde hard disk en op de
Lan guage-opstartd iskette.

. Diskette met een uitgebreide set Atari Hard Disk Utilities.
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Gebruik van deze handleiding
De bediening van de TT is bijzonder eenvoudig en wordt in deze handleiding
uitvoerig beschreven in heldere en niet-technische taal, die zowel voor
nieuwe computergebruikers als voor doorgewinterde programmeurs be-
grijpelijk is. Nadat u verlrouwd bent geraakt met uw computer, kunt u deze
handleiding gebruiken als naslagwerk voor afzonderlijke procedures en
specilieke intormatie.

Hieronder vindt u een beknopte beschrijving van de inhoud van deze
handleiding:
ln hoofdstuk 1, "Aan de slag", leert u de verschillende onderdelen van
uw TT-computer kennen. Dit hooldstuk bespreekt het uatpakken en installeren
van het systeem en geeft een overzicht van de belangrijkste eigenschappen
en mogelijkheden van de computer.
Hoofdstuk 2, "Bediening van de computer", gaat verder in op de basis-
concepten van de TT en beschrijft hoe u de computer in- en uitschakelt.
Tevens komt de GEM Desktop aan de orde.

Hoofdstuk 3, "Basisbewerkingen", bespreekt hoe u met behulp van de GENiI
Desktop informatie op het scherm en op disks beheert. U leert omgaan
met de cursor en mel vensters. Verder wordt het kopieren en wissen van
ikonen, folders en bestanden uitgelegd en ook hoe u een diskette formatteert.
Hoofdstuk 4, "Geavanceerde desktop-functies", gaat verder in op de
onderwerpen van het vorige hoofdstuk en beschrijft desktop-bewerkingen
als het bijwerken van een directory, het invoeren van gegevens in een
dialoogpaneel en het kiezen van opties uit de menu's in de menubalk.
ln hooldstuk 5, "Directories, lolders sn bestanden", leert u alles over
bestanden, bestandsnamen, folders en directory-strucluren. ln dit hoofdstuk
wordt ook uitgelegd hoe u bestanden en directories (folders) het beste
kunt indelen om een overzichtelijke werkomgeving op te zetten en te
behouden.
Hoofdstuk 6, "Desk-accessoires", beschrijft hoe u desk-accessoires instal-
leert en gebruikt. Tevens wordt nader ingegaan op het Control Panel.
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ln appendix A, "Poorten" vindt u afbeeldingen van connectors op de TT-
computer.

Appendix B, "Beknopt overzicht muisbesturing" beschrijft hoe u via de muis
of het toetsenbord de muiswijzer kunt verplaatsen. Kopieer dit overzicht
en bewaar het in de buurt van het systeem zodat u het snel kunt raadplegen.

Appendix C, "Geavanceerde hard disk utilities", beschrijft het gebruik van
de hulpprogramma's voor de hard disk.

Appendix D, "Problemen oplossen en preventief onderhoud", geeft oplos-
singen voor problemen die kunnen optreden tijdens het installeren en
gebruiken van de computer. Bovendien geett deze appendix nuttige tips
voor het onderhoud van uw computersysteem.

Appendix E, "Technische gegevens", geeft de belangrijkste eigenschappen
en vereisten van de TT.

Appendix F, "Penbezetting connectors", geeft een overzicht van de pen-
bezetting van de poorten van de TT-computer.

De "Verklarende woordenliist" geeft een overzicht van de technische termen
die in deze handleiding worden gebruikt.

"Klantenservice" geeft aan hoe u meer inlormatie over de TT-computer
en andere ATARI-produklen kunt opvragen.

N,let behulp van de "lndex" kunl u de in deze handleiding gebruikte termen
en procedures snel opzoeken.
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Notatieregels
Letters tussen vierkante haakjes ([ ]) verwiizen naar de toetsen op het

toetsenbord. Sommige luncties vereisen het gelijktijdig indrukken van twee

ot-Ori" to"t."n Ee"n voorbeeld: [Control] [X] betekent: houd loontrol]
ingedrukt en druk op [X].

ln deze handleiding begtnnen sommige alinea's met N.B. of Let op

Bij N.B. worden tips en informatie over het betreffende onderwerp
gegeven.

Bij Let op wordt u gewezen op mogelijke problemen en hoe u deze
kunt voorkomen.

N.B.: ln appendix F "Poorten" vindt u albeeldingen waarin aanslur-
tingen van de TT zajn aangegeven.

o
@

Computer aansluiten
Het is belangrilk dat u de computer op een geschikte plaats opstelt en

dat u zelf comf6rtabet achter de computer kunl plaatsnemen. Hanteer voor

de computer dezelfde criteria als voor uw stereo-installatie of televisie. Plaats

het sysieem op een stevige vlakke ondergrond in de..buurt van een

stopc6ntact. Zorg voor voldoende luchtcirculatie en vermild ruimten waar

de computer wordt blootgesteld aan stof, vettige substantaes, extreme

temperaturen, direct invallend zonlicht ol vocht

Neem de computer, het toetsenbord, de muis en de monitor voorzichtig
uit de verpakking. Verwijder het verpakkingsmateriaal (met inbegrip van de
transportbeveilig-ing in da floppy disk drive en de muis) Bewaar dat materiaal

voor het geval u de computer later wilt opbergen ol versturen. Volg verder
de instructies in dit hooldstuk voor het aansluiten van uw systeem.
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Toetsenbord en muis
Uw computer is uitgerust met een los toetsenbord, dat via twee inklapbare
voetjes in hoogte kan worden versteld. U zet het toetsenbord in de hoogste
stand door de voetjes uit te klappen.

Via de muis kunt u verschillende bewerkingen sneller uituoeren dan met
het toetsenbord. Door de muis over een vlakke ondergrond te bewegen,
verplaatst u een cursor op het scherm. Beweeg de muis en klik op de
muisknoppen om ikonen, tekst en albeeldingen te kiezen, te verplaatsen,
te verwijderen en te wijzigen.

Toetsenbord aansluiten

Sluit het toetsenbord aan
daartoe bestemde ingang

Muis aansluiten

j:!.
\\:1v

door de toetsenbord
op het linkerziipaneel

kabel te verbinden met de
van de computer.

v
De muis wordt via het toetsenbord op de computer aangesloten. De muis-
en joystick-poorten bevinden zich aan weerszijden van het toetsenbord
Verbind de muis met de connector in het rechterziipaneel van het toet-
senbord.

Monitor
Op de monitor ziet u welke bewerkingen de computer uitvoert. U kunt de
Ti-computer uitrusten met verschillende monitors: multisync monitors (kleur
of zwart/wit) met TT-modus ol VcA-modus, of high resolution A4-monitors
die met grijstinten werken.

I
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Monitor aanslulten lrlonitor 0/
U sluit de monitor aan door de videokabel eerst op de monitor aan te
sluiten (als die niet vast met de monitor is verbonden). Sluit vervolgens
het andere uiteinde aan op de monitorpoort op het achterpaneel van de
computer. ln sommige gevallen moet u daarvoor een speciale bijgeleverde
steker gebruiken.

Sluit de voedingskabel eerst aan op de achterzijde van de monitor en
vervolgens op een geaard stopcontact. (Raadpleeg de handleiding van uw
monilor voor verdere bijzonderheden.)

Voedingskabel
De voedingskabel van de compuler levert de voeding voor de computer
en de ingebouwde disk drives. Als de computer is ingeschakeld, licht op
de computer een groen lampje op. Het drive-lampje gaal branden als
gegevens tussen de computer en de drive worden uitgewisseld.

Voedlngskabel aansluiten

to
De aan/uit-schakelaar schakelt de computer in en uit, I is aan en O is
uit.

Power A.z
Met de voedingskabel sluit u de computer aan op het lichtnet.

Controleer of de computer is uitgeschakeld en verwilder de transportbe-
veiliging uit de disk drive. Sluit de voedingskabel aan op de ingang met
het opschrift "Power" achterop de computer en daarna op een geaard
stopcontact.
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lngebouwde floppy disk drive
Uw computer is uitgerust met een ingebouwde double-sided floppy disk
drive. De floppy disk drive bevindt zich aan de voorzijde van de computer.

De ingebouwde floppy disk drive is drive A. ln de desktop worden echter
twee diskette-ikonen weergegeven, A en B. ln systemen die niet zijn uitgerust
met een externe lloppy disk drive, is de interne floppy disk drive zowel
drive A als drive B.

lngebouwde hard disk drive
Een hard disk drive kan veel meer gegevens opslaan en die gegevens
veel sneller uitlvisselen dan een floppy disk drive. De hard disk is een
stevige schijf, met daarop een laagje magnetisch materiaal dat informatie
kan opslaan. Om de disk te beschermen tegen stof en beschadigingen
is deze in een afgesloten behuizing gemonteerd. De drive draait de schijf
met een zeer hoge snelheid rond. De lees- en schrijfkoppen van een hard
disk drive zijn vergelijkbaar met de koppen van een band- of videorecorder
en bewegen over het oppervlak van de disk om inlormatie in te lezen of
weg te schrijven zonder er daadwerkelijk mee in contacl te komen.
Elektronische schakelingen zorgen voor het transport van gegevens tussen
de hard disk en het computergeheugen.

De ingebouwde hard disk is direct klaar voor gebruik, omdat hij vooraf
al is geformatteerd en gepartitioneerd. Appendix C geeft meer bijzonder-
heden over de hulpprogramma's op de diskette Advanced Hard Disk Ulilities
en over het opnieuw lormatteren en partitioneren van uw hard disk.

Het is mogelijk externe hard disk drives op uw computer aan te sluiten.
(Zie ACSI en SCSI.)

Reset-knop aesel //
De reset-knop dient voor het opnieuw opstarten van de computer zonder
hem uit te schakelen. Deze manier van opslarten wordt ook wel "warm
opstarten" genoemd. U kunt de computer ook warm opstarlen door op
de toetsencombinatie [control] [Alternate] [Delete] te drukken.
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Modulesleuf
De modulesleuf is bestemd voor programmamodules. Programma's in ROM-
modules worden direct geladen. Na het laden nemen zij geen geheugen-
ruimte in beslag. Een module kan '131 .072 (128 Kb) bytes programmacode
bevatten. Het systeem behandelt de modulesleul als "Drive C".

Module in de sleuf plaatsen

Schakel de computer en alle randapparatuur uit en schuif de module met
het etiket naar boven in de modulesleuf. Na het inschakelen van de compuler
wordt de module automatisch geladen.

Meteen beginnen
U hebt uw computer nu aangesloten en bent bekend met de belangrijkste
onderdelen en functies. Het volgende gedeelte beschrijft poorten voor
randapparatuur en uitbreidlngsslots en geeft aan hoe u verschillende
randapparaten moet aansluiten. Als u geen randapparatuur meer wilt
aansluiten en meteen met de computer wilt gaan werken, ga dan verder
naar "Systeem inschakelen" in hoofdstuk 2.

Poorten en uitbreidingsslots
Een poort is een connector op de computer voor het aansluiten van
randapparatuur zoals printers en hard disk drives. Uw computer commu-
niceert mel de randapparatuur door middel van signalen die via de poorten
worden ontvangen en verstuurd. Bij de meeste poorten geeft een symbool
de functie aan. Het onderslaande gedeelte beschrijft de verschillende
poorten en hun werking. (Zie Appendix A voor de plaals van de poorten.)

Uw computer is ook uitgerust met een VMEbus-connector. Daarmee kunt
u zeer snelle VME-apparatuur op uw computer aansluiten.
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Zorg dat de computer en randapparaten zijn uitgeschakeld als u deze via
de poorten met elkaar verbindt. Bij sommige verbindingskabels bevinden
zich aan weerszijden van de connector bevestigingsschroefjes of klemmen.
Schroef of klem deze vast zodat de connector niet los kan raken. Op deze
wijze voorkomt u ook eventuele storingen op radio- en W-apparatuur.

Let op: Raak nooit de contacten van een uitbreidingsconnector of
poort aan. Statische elektriciteit kan de gevoelige elektronika van
uw computer beschadigen.

Externe floppy disk drive
U kunt uwTT-computer uitbreiden met een externe floppy disk drive. Hiervoor
kunt u zowel de Atari SF314 of SF354 double-sided 3,5-inch disk drive
als de Atari PCF554 5,25-inch disk drive gebruiken. Een tweede disk drive
vergroot de opslagcapaciteit en biedt meer mogelijkheden voor het kopi6ren
en opvragen van gegevens.

N.B.: De Atan PCF554 5,25-inch disk drive is bestemd voor 5,25-
inch IVS-DOS compatibele diskettes. Voor dtt besturingssysteem moet
u wel een speciaal programma installeren. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met uw Atari-dealer of Atari Klantenservice.

Externe floppy disk drive aansluiten

Controleer of de computer en disk drive zijn uitgeschakeld en ol de
transportbeveiliging uit de drive is verwijderd. Sluit de interface-kabel van
de drive aan op de poort met het opschrift "Floppy Disk" op de achterzijde
van de computer. Verbind hem daarna met de poort met het opschrift "ln"
achterop de drive. Sluit de ronde connector van de voedingsadapter aan
op de ingang met het opschrift "Power" aan de achterzilde van de drive
Sluit de voedingsadapter vervolgens aan op een geaard stopcontact.

N.B.: U kunt uw TT-computer met maximaal 6en exlerne floppy disk
drive uitbreiden. De externe drive wordt aangeduid als "Drive 8".

IFIoPPY
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ACS| (DMA)
De ACSI-poort (Atari Computer Systems lnterface) poort as een snelle DIVIA-
interface (Direct Memory Access). Dankzij de DMA-chip in uw computer
kunt u DMA-apparatuur rechtstreeks met het computergeheugen laten
communiceren zonder de CPU te belasten. De DMA-chip draagt gegevens
veel sneller over dan de CPU, die op deze wijze vrij kan blijven voor andere
taken.

Op deze poort kunt u een Atari DMA hard disk drive, een Atari SLIV1
laserprinter, een CDAR504 compact disc drive of andere high-speed DIVA-
randapparatuur aansluiten. Via de DMA-poort kunt u maximaal vier DMA-
apparaten in een keten op de computer aansluiten.
Door randapparatuur aan elkaar te koppelen kunt u op e6n poort meerdere
randapparaten aansluiten. Het eerste apparaat in de keten wordt direct op
de computer aangesloten en de rest van de apparaten wordt op elkaar
aangesloten. U koppelt apparaat A dan direct aan de computer, apparaat
B aan apparaat A, C aan B enz. Raadpleeg de handleidingen bij uw
randapparatuur voor meer informatie.

DMA-apparatuur aansluiten ACSr I
Controleer ol de computer en alle randapparaten zijn uitgeschakeld. Sluit
de interface-kabel van het DMA-apparaat aan op de poort met het opschrift
"DNIA'op het achterpaneel van de computer en vervolgens op de poort
met het opschrift "ln" achterop het D|V|A-apparaat. Verbind de voedingskabel
met de daartoe bestemde ingang van het randapparaat en daarna met
een geaard stopcontact.

Printer
De printerpoort is een industriestandaard parallel-interface, waarop vrijwel
iedere parallelprinter kan worden aangesloten. (Raadpleeg de handleiding
van uw printer voor nadere informatie). Voor een Atari laserprinter moel
u de ACSI-poort gebruiken.

1 -10atarimuseum.nl



Parallelprlnter aanslulten Printer Q
Conlroleer of de compuler en alle randapparaten zijn uitgeschakeld. Sluit
de prinlerkabel aan op de poort met het opschrift "Printer" achterop de
computer en met de connector op de printer. Verbind de netkabel met
de daartoe bestemde ingang van de printer en sluit deze vervolgens aan
op een geaard stopcontact.

Seri6le en modempoorten
De modempoort en seriele poorten worden gebruikt voor seri6le overdracht
(1 bit tegelijk) van gegevens over 66n lijn. U kunt een modem aansluiten
op 66n of beide volledig geconfigureerde RS232 modempoorten. Met een
modem kan uw computer via de teleloon met andere computers commu-
niceren. Ook kunt u via deze poort seriele printers en andere apparaten
mel een RS232-interface op uw computer aansluiten.

De TT-computer heeft twee seriele poorten. U kunt seriele apparaten op
beide poorten aansluiten, tenzij u de LAN-poort (Local Area Network)
gebruikt. Als uw computer is aangesloten op een lokaal netwerk, is de
tweede seriele poort uitgeschakeld.

Modem \

LAN
Een Local Area Network (LAN) is een communicalienetwerk waarin een
aantal computers en randapparaten met elkaar zijn verbonden. Elk onderdeel
in een netwerk wordt een knoop genoemd. Knopen zijn meestal computers
of invoer/uifuoer-apparaten zoals printers en disk drives.

LAN
Gemeenschappelijk gebruik van apparaluur in een netwerk is nuttig wanneer
meerdere personen toegang moeten hebben tot dezelfde gegevens. Zo
kan de ene gebruiker op een bepaalde locatie ingekochte goederen In
het voorraadbestand invoeren, terwiil iemand anders op een andere locatie
in dezelfde database verkochte produkten boekt.

Serieel Ql
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scsr scsr G
De SCSI-poort (Small Computer Systems lnterface) is een standaardbus
voor alle Scs|-printers ol Sos|-geheugenmedia. U kunt maximaal zeven
SCSl-apparaten aan uw computer koppelen (zie ACSI).

Ertern SCSI-apparaat aansluiten

Controleer ol de computer en alle randapparaten zijn uitgeschakeld. Sluit
de interface-kabel van het SosI-apparaat aan op de SCSI-poort van de
TT-computer en op de poort aan de achterzijde van het Scs|-apparaat.
Sluit de voedingskabel aan op de daartoe bestemde ingang van het SCSI-
apparaat en daarna op een geaard stopcontact.

VMEbus
U kunt een VME-kaart installeren in het VME-compatibele Eurocard uit-
breidingsslot (A24,D16). Gebruik de VMEbus voor zeer snelle asynchrone
parallelle gegevensoverdracht tussen de computer en een VME-apparaat.
Raadpleeg de handleiding bij dat VME-apparaat voor meer bijzonderheden.

Stereo
Een stereoversterker die is verbonden met de RcA-stereopoorten op uw
computer geeft stereo geluidsweergave bij programma's die deze functie
ondersteunen. De 8-bits digitaal-analoog omzetters bevatten hardware filters
die digitale storingen (zoals aliasing) voorkomen, waardoor een realistisch
Pulse Code Modulation (PCM) geluid wordt verkregen.

Aansluiting van een stereo-installatie verbetert ook de geluidskwaliteit van
programma's die niet speciaal zijn ontwikkeld voor stereo geluidsweergave.
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Stereo hoofdteletoon ol luidsprekers aanslulten R Audio g[ L

Controleer of de computer en alle randapparaten zijn uitgeschakeld. Verbind
de audiokabels voor beide kanalen met de corresponderende bussen op
de computer.

Joystick
Een joystick zorgt voor de besturing van bepaalde computerspelletJes.
(Raadpleeg de handleiding bij het spel voor meer bijzonderheden over
het gebruik van de joystick).

N.B.: De joystick behoort niet tot de standaarduitrusting van uw
computer.

Let op: Verwijder joysticks van de computer voordat u deze inschakelt.
Aangesloten joysticks kunnen van invloed zijn op de initialisatie van
de toetsenbordf uncties tijdens het opstarten.

Joystick aansluiten .9
Sluit Atari-compatibele joysticks aan via muis/joystack-poort 0 of 1 .

MIDI
NillDl staat voor "Musical lnstrument Digital lntertace". Via deze poorten kunt
u de TT met de nieuwste generatie elektronische muziekinstrumenten
verbinden. Via de "Midi ln"-poort stuurt de compuler de werking van een
synthesizer ol ander l\illDl-instrument. Via de "Midi Out"-poort kan de
computer de dagitale interface van een elektronisch instrument besturen.
U kunt dan door het varieren van volume, tempo en instrumenten allerlei
ingewikkelde composities spelen. De MlDl-interlaces maken van uw com-
puter een professionele studiorecorder waarmee u spoor voor spoor een
gehele compositie kunt opbouwen.
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Elektronlsch muzlekln3trumont aansluiten Out G MlDl J A f n

Sluit een MlDl-instrument aan op de poorten Midi ln en Midi Out op het

linkerzijpaneel van uw computer. Raadpleeg de handleiding van het in-

strumenl voor nadere instructies.
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HOOFDSTUK 2:
BEDIEI{ING VAN DE COMPUTER

Basisconcepten
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe uw computer lunctioneert, wat geheugen
is en hoe u het systeem opstart vanaf de ingebouwde hard disk drive of
vanal een opstartdiskette.

Werking van de computel
Een computer verwerkt verschillende soorten instructies op basis waarvan
verschillende taken worden uitgevoerd. De computer kriigt onder meer
instructies van de ROM-chip (Head Only Memory) en instructies van
uituoerbare programma's op de hard disk ol op diskettes. De computer
ontvangt deze instructies als elektronische signalen die worden verwerkt
en/of opgeslagen. De verwerking en opslag van gegevens wordt uitgevoerd
door een reeks elektronische componenten en geintegreerde schakelingen.

Geheugen
De TT-computer beschikt over twee soorten geheugen: intern en extern
geheugen. lntern geheugen is de gegevensopslag in microchips die zich
in uw Computer bevinden. Extern geheugen is de gegevensopslag op hard
disks, uitneembare modules, diskettes en CD-ROM.

De hoeveelheid geheugen wordt meestal uitgedrukt in bytes. Aangezien
computertaal is gebaseerd op hel binaire stelsel, is de kleinste gegevens-
eenheid een bit ("binary digit"). Acht bits vormen samen 66n byte.

Een kilobyte komt overeen met 1024 bytes, een megabyte met 1024
kilobytes. De TT-computer beschikt over 512 kilobytes ROM en 4, 6 of
8 megabytes RAN,|.
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lntem goheugsn
Er zijn twee soorten intern geheugen: ROM en HAM

ROM is de afkorting voor Read Only Memory, een geheugen waarvan de
inhoud alleen kan worden gelezen. U kunt de inhoud niet wijzigen. lnformatid
in het ROM is permanent opgeslagen en kan niet worden gewist. ROM-
schakelingen bevatten de intormatie van het besturingssysteem.
RAM kunt u vergelijken met een schoolbord. Daar kunt u op schrijven,
maar u kunt het ook wissen. ln het RAM worden gegevens slechts tijdelijk
opgeslagen. RAM staat voor Flandom Access Memory, wat betekent dat
programma's en gegevensbestanden rechtstreeks loegankelijk zijn. Om de
tijdelijk opgeslagen gegevens uit het RAM permanent op te slaan, moet
u ze overdragen naar een extern geheugenmedium. Bij het uitschakelen
van de computer gaat de inhoud van het RAM verloren.

Ertom ggheugen

Opslaan op elterne geheugenmedia betekent opslaan op modules, dis-
kettes, hard disks, uitneembare hard disks en CD-ROM.
Op diskettes en hard disks kunt u informatie opslaan, deze vanaf de diskette
ol hard disk in het RAM inlezen, eventueel wijzigen en later vanuit RAM
weer naar de disk wegschrijven. De informatie op diskettes en hard disks
kan worden gewist, waarna de vrijgekomen ruimte beschikbaar is voor
nieuwe gegevens. De diskettes voor de TT-computer hebben een opslag-
capaciteit van 357.376 bytes (single-sided of enkelzijdige diskettes) of
726.016 bytes (double-sided of dubbelzijdige diskettes).

CD-ROM duidt op CD's die informatie bevatten die u alleen kunt inlezen
in het RAM en vervolgens verwerken. U kunt geen informatie naar een
CD-ROM wegschriiven.

TOS
TOS is het besturingssysteem van uw computer. Het bestuurt alle functies
van de computer en verzorgt achtergrondtaken als gegevensuitwisseling
met diskettes ol hard disks, vertaling van bewegingen van de muis in
bewegingen van de muiswiizer op het scherm en de schermweergave.
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GEM staat voor Graphics Environment Manager, een belangrijk onderdeel
van TOS. GEM is een grafische interface voor de computer en zorgt dat
inlormatie zowel in gralische vorm (zoals ikonen en vensters) als via letters,
getallen en symbolen op het scherm kan verschijnen.

Systeem inschakelen
U hebt de apparatuur aangesloten en weet in grote liinen hoe uw computer
werkt. U kunt de computer nu inschakelen. Het besturingssysteem is in
RoM-schakelingen in uw computer opgeslagen, dus u hebt geen opstart-
diskette ("boot disk") nodig. Het is echter mogelijk de computer tijdens
de opstartprocedure extra informatie en bestanden te laten inlezen. De tijdens
het opstarten ingelezen informatie is automatisch beschikbaar zodra de
desktop verschijnt.

U kunt opstartinformatie opslaan op een hard disk of op een opstartdiskette.
De ingebouwde hard disk van uw TT-computer bevat opstartinformatie die
onmiddellijk toegankelijk is als u het systeem inschakelt. Dit is de snelste
en meest eff iciente opstartmethode.

ln enkele gevallen kan het voorkomen dat u opstartinf ormatie op diskettes
moet opslaan. Stel dat u meer desk-accessoires hebt dan tegelijkertijd
geactiveerd kunnen worden. Als u slechts enkele desk-accessoires wilt
activeren voor specifieke taken (zoals tekstverwerking ol een database), dan
zou u voor elke activiteit een andere opstartdiskette kunnen maken. Voor
de meeste gebruikers is dit echter slechts tijdverspilling en is het veel
effici6nter om de opstartinformatie op de ingebouwde hard disk op te slaan

Als u het systeem wilt opstarten vanaf een opstartdiskette, ga dan verder
naar het onderdeel "Systeem opstarten vanaf opstartdiskette".
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Systeem opstarten vanaf hard disk
De ingebouwde hard disk bevat de volgende opstartinlormatie en bestanden:
. De desk-accessoire Control Panel (XCONTROL.ACC)

. Het bestand SHDRIVER.SYS. In dit bestand is de opstartinlormatie voor
de hard disk opgeslagen.

Als u het systeem inschakelt, leest de computer de opstartinf ormatie vanaf
de hard disk. Na de opstartprocedure verschijnt onder het Desk-menu de
desk-accessoire en bevat drive C tolders en bestanden.

Voer de volgende stappen uit om het systeem vanal de hard disk op te
starten:

1. Schakel de computer en alle randapparatuur uit.

2. Als u een Atari laserprinter op uw systeem hebl aangesloten, schakel
die dan als eerste in.

3. Schakel vervolgens de monitor in, dan de tweede floppy drive, en daarna
de externe hard disk drive (zie de handleiding van uw hard disk drive
voor nadere instructies) en alle andere apparatuur (zoals een tweede
hard disk, een parallelprinter of een modem).
Als u een externe hard disk drive gebruikt, wacht dan tot het drive-lampJe
dooft voordat u een ander apparaat inschakelt.

4. Schakel de computer in. Als u merkt dat de hard disk gereed is met
de initialisatie, druk dan op een willekeurige toets. Hierdoor kunt u de
opslartprocedure aanzienlijk versnellen. (Tijdens de initialisatie maakt de
hard disk drive een geluid dat ophoudt als de initialisatie gereed is.)
Op het scherm verschijnt de desklop.

N.B.: Als de desktop niet op het scherm verschijnt, schakel de
computer dan uil. Controleer of de monitor is ingeschakeld en of
alle verbindingskabels correct zijn aangesloten. Schakel het systeem
opnieuw in. Als de desktop nog steeds niet verschijnt, raadpleeg
dan appendix D, "Problemen oplossen en preventief onderhoud".
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Het opstarten vanaf hard disk is nu vollooid. ln een aantal gevallen is het
niet mogelijk het systeem vanal de hard disk op te starten. Bij sommige
spelletjes of bij programma's die zijn bevealigd tegen kopieren moet u het
systeem opstarten vanal de programmadiskette. Hieronder wordt aange-
geven hoe dat gaat. U kunt ook meteen doorgaan met het onderdeel "GEM
desktop".

Systeem opstarten vanaf opstartdiskette
AIs u het systeem opstarl vanal een diskette, kunt u de geinstalleerde hard
disk driver op de interne hard disk het beste omzeilen. Voer dan later het
programma AHDI.PRG ultdatop de diskette metAdvanced Hard Disk Utilities
is opgeslagen, zodat uw computer de aanwezigheid van de hard disk drive
herkent.

Het is raadzaam de oeleningen in hooldstuk 3 uit te voeren voordat u het
systeem vanaf een diskette probeert op te starten. U raakt dan vertrouwd
met alles wat u moet weten om op te starten vanaf een daskette.

Let op: Lees eerst de instructies in het volgende hoofdstuk om een
werkkopie van de Language-diskette te maken. Gebruik altijd die
werkkopie en berg de originele diskette veillg op.

Voer de volgende stappen uit om het systeem vanal een opstartdiskette
op te starten:

1. Controleer of de computer is uitgeschakeld en plaats de werkkopie van
de Language-diskette in dnve A.

2. Schakel de computer in. Druk op lAtternate] als het voedingslampje gaat
branden en laat die toets los zodra het drive-lampje van de lloppy drive
oplicht. Wacht enkele seconden en druk vervolgens op een willekeurige
loets. Na enkele ogenblikken verschijnt de desktop met drie ikonen (lloppy
disk-ikonen A en B en de prullenmandikoon) en een menubalk.
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Als u de computer opstart vanaf een diskette met een toepassingspro-
gramma, dan wordt hel programma misschien uitgevoerd zonder de desktop
weer te geven. ln dat geval kunt u de volgende stappen overslaan.

Let op: Als u het systeem niet opstart vanal een diskette met een
toepassingsprogramma, dan moet de desktop verschijnen. Gebeurt
dat niet, sihaket dan de computer uit. Controleer of de monitor is

ingeschakeld, of de opstartdiskette op de luiste wijze in drive A is

geplaatst en of alle verbindingskabels correct zijn aangesloten.
Schakel het systeem dan opnieuw in. Als de desktop nog steeds
niet verschijnt, raadpleeg dan appendix D.

3. Verwijder de Language-diskette uit de drive, plaats de werkkopie van
de diskette met de Advanced Hard Disk Utilities in die drive en open
de directory.

4. Open de lolder Auto en vervolgens het programma AHDI.PRG. De
computer herkent nu de aanwezigheid van de hard disk. Als het
programma wordt uitgevoerd, kunt u alle vensters sluiten.

5. Kies lnstall Devices uit het Options-menu als u hard disk ikonen wilt
installeren. Alle hard disk ikonen worden nu op het scherm weergegeven

GEM desktop
Als u het systeem inschakelt, leest de computer de opstartinformatie van
de hard disk ol opstartdiskette en kopieert die informatie naar het RAM.

Vervolgens verschijnt de desktop op uw scherm.

De GEM desktop vormt de basis voor de besturing van vrijwel elk element
van de computer. Standaard bevat de GEM desktop twee lloppy disk ikonen,
vier hard disk ikonen, een prullenmandikoon linksonder in het scherm, een
menubalk langs de bovenrand van het scherm en een muiswijzer.

Hard dlsk lkonen
De ingebouwde hard disk drive is reeds gelormatteerd en In partities
onderverdeeld. Partities zorgen voor overzichtelijk opgeslagen bestanden.
U kunt bijvoorbeeld in een bepaalde partitie alle tekstverwerkingsprogram-
ma's opslaan, in een andere de database-programma's enz.
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Een hard disk lkoon biedt toegang tot een partitie op de hard disk. Alle
hard disk ikonen worden automatisch geinstalleerd. Omdat uw ingebouwde
hard disk drive is ingedeeld in vier partities toont het scherm vier hard
disk ikonen.

Elke ikoon moet worden voorzien van een drive-aanduiding in de vorm
van een letter en deze letters moeten in alfabetische volgorde worden
opgegeven. Aan de floppy disk ikonen zijn de letters A en B toegewezen
en de letters C tot en met F worden gebruikt voor de logische drives (de
vier partities op de hard disk).

lkonen voor f,oppy disk drlve en prullonmand
De ikonen voor de lloppy disk drives hebben het onderschrift "FLOPPY
DISK" en geven toegang tot informatie op diskettes. (Ook als uw systeem
is uitgerust met slechts 66n floppy disk drive, verschijnen zowel de ikonen
A als B.) Gebruik de prullenmandikoon om bestanden of tolders van de
hard disk of de diskettes te verwijderen.
Als u een bestand ol lolder eenmaal in de prullenmand hebt gegooid, dan
is de inhoud onherroepelijk verloren.

ilenubalk
Langs de bovenrand van de desktop bevindt zich een menubalk met vier
koppen {Desk, File, View en Options). Achter elke kop zit een zogenaamd
"drop-down" menu waaruit u opties kunt kiezen. (Hooldstuk 4 geeft meer
inlormatie over de opties.)

iluiswilzer
Het laatste desktop-element is de muiswijzer. Afhankelijk van de bewerking
kan deze veranderen in een verticaal streepje ol in een "bezige bij". Het
verticale streepje geeft aan waar tekst zal worden ingevoegd en de bezige
bij verschijnt als de computer gegevens verwerkt.
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Toetsenbord
Bij veel van de werkzaamheden met uw computer zult u het toetsenbord
gebruiken. Bij tekstverwerking zult u met name gebruik maken van de
lettertoetsen en in spreadsheet-programma's zult u voornamelijk de nu-
merieke toetsen gebruiken.

Het toetsenbord van de TT-computer lijkt veel op dat van een conventionele
schrijfmachine. De [Return]-toets vervangt bijvoorbeeld de hendel (of toets)
voor de wagenterugloop van de schrijfmachine. Door het indrukken van
deze toets verplaatst u de cursor naar de volgende regel op het scherm.

De meeste toetsen hebben een repeteerfunctie als u ze ingedrukt houdt.
(lnlormatie over hel veranderen van de repeteersnelheid vandt u onder
"Control Panel" in hoofdstuk 6).

De alfanumerieke toetsen (met letters, cijfers en symbolen) werken meestal
op dezelfde manier als bi1 een gewone schrijfmachine. Drukt u op [S], dan
verschijnt dus een kleine letter "s" op het scherm. Via lshift] [S] verschijnt
een hoordletter "S". Druk op [Caps Lock] om af te wisselen tussen kleine
en hooldletters.
Het toetsenbord bevat ook toetsen waarmee u functies kunt uitvoeren die
met een schrijtmachine niet mogelijk zijn.

Zo worden de toetsen [Control], [Shift] en [Alternate] samen mel andere
toetsen gebruikt om de Iunctie van de tweede ingedrukte toets te veranderen.
Houd een of meer van de voornoemde toetsen ingedrukt en druk vervolgens
op de andere toets.
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Langs de bovenzijde van het toetsenbord bevinden zich de functietoetsen
[Fl]t/m [Fl0]. Als u [Shift] ingedrukt houdt en op een lunctietoets drukt,
krijgt u toegang tot nog tien functietoetsen, [Fl 1] t/m [F20]. De lunctie van
deze toetsen is alhankelijk van het programma oat u gebruikt.
Gebruik de vier pijltoetsen om de cursor in de richting van het pijltje te
verplaatsen. De cursor is een grafjsch symbool (vaak een pijltje, een blokje
of een verticaal streepje) waaraan u kunt zien waar u op dat moment op
het scherm aan het werken bent.

N.B: De tekst-cursor (meestal een verticaal streepje of een blokje)
geett aan dat u iets kunt intikken.

Het numerieke toetsenblok bevat toetsen die zich ook in het alfanumerieke
blok bevinden. Door de indeling van het numerieke blok kunt u cijfermatige
gegevens gemakkelijk invoeren. [Enter] heeft dezellde functie als [Return].

Systeem uitschakelen
U kunt uw systeem op twee manieren uitschakelen en opnieuw opstarten.
Een "koude slart" betekent dat u het systeem uitschakelt en (na ongeveer
10 seconden wachttijd) weer inschakelt. Dit is een volledig "reset" van het
systeem en wist alle inlormatie uit het RAM. Een zogenaamde "warme start"
wist het RAM niet volledig.

Koude start
U kunt uw systeem koud starten vanaf het toetsenbord, zonder de computer
uit te schakelen. Druk hiervoor gelijktijdig op [Control], lAlternate], rechtse
lShiftl en IDelete].
U kunt ook koud starten door alle systeemonderdelen uit te schakelen in
de omgekeerde volgorde van het inschakelen en de computer na minimaal
10 seconden weer in te schakelen. Dit is een volledige "reset" van het
systeem.
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Bi sommige programma's en desk-accessoires moet u koud starten nadat
u bepaalde opties hebt gewijzigd.

Whrme start
U kunt warm starten vanaf het toetsenbord zonder het systeem uit te
schakelen, door gelijktijdig op de toetsen [Conlrol], [Alternale] en [Delete]
te drukken.

U kunt het systeem ook warm slarten door de reset-knop op het achterpaneel
van de computer in te drukken.
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HOOFDSTUK 3:
BASISBEWERKIl{GE1{
Dit hooldstuk bevat de informatie die u nodig hebt om met de basiselementen
van de desktop te werken. Dit hoofdstuk behandelt het besturen van de
muiswijzer via de muis ol het toetsenbord, het manipuleren van ikonen en
vensters, het kiezen in de menubalk en het lormatteren en kopiergn van
een diskette.

Bij het oelenen met kopieren en formatteren hebt u twee lege ongefor-
matteerde diskettes nodig. Deze gebruikt u om werkkopiedn te maken van
de Language-diskette en de Advanced Hard Disk Utilities.
Voordal u aan dit hoofdstuk begint, moet u eersl hel volgende doen:
. Start uw systeem en open de desktop zoals is beschreven in het vorige

hoofdstuk.
. Plaats de Language-diskette in drive A.

Diskette plaatsen en verwijderen
Als u een diskette in een floppy drive plaatst, wordt het metalen schuifje
opengeschoven, zodat het magnetisch oppervlak bereakbaar wordt voor de
lees/schrijfkop van de drive. lnformatie wordt in concentrische cirkels op
de diskette opgeslagen. Die cirkels worden sporen (tracks) genoemd. De
diskette draail rond en de lees/schrijlkop verplaatst zich over de diverse
sporen.

Voozijde diskette
metalen schuifje

raampje voor schrijfbescherming

Achtezijde diskette
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Vvacht altijd tot het drive-lampje is gedoofd voordat u een diskette plaatst
of verwijdart. Om een diskette te plaatsen of te verwijderen gaat u als volgt
te werk:

1. Houd de diskette zo vast dal het metalen schuifje naar de drive is gericht
en het schuifraampje zich linksonder bevindt.

Let op: Open nooit het metalen schuilje en raak nooit het magnetisch
oppervlak van de diskette aan. Als u dat doet, kan de diskette worden
beschadigd, zodat de informatie onleesbaar wordt.

2. Schuil de diskette in de drive tot hij op zijn plaats klikt.

3. Druk op de uitwerptoets van de drive om een diskette uit de drive te
verwijderen. De diskette schuaft dan iets naar buiten en kan worden
verwijderd.

Desktop-onderdelen
lkonen, vensters en de menubalk zijn drie belangrijke onderdelen van de
desktop. lkonen zijn grafische symbolen voor drives (logische drives en
floppy disk drives), apparaten zoals printers en module-drivers en de
prullenmand. Folders en bestanden worden in vensters afgebeeld. U kunt
folders en bestanden laten weergeven als tekst ol als gralische objecten.
Als ze in de vorm van tekst worden getoond, verschijnt in het vensler gewoon
de naam van het bestand of de lolder. Als ze in de vorm van ikonen worden
getoond, verschijnt in het venster een desktop-ikoon; een kleine atbeelding
met de naam van het bestand ol de folder eronder. Bestanden en folders
in de vorm van tekst worden ook ikonen genoemd.

Er zijn twee soorten vensters: directory-vensters en dialoogpanelen. De
directory-venslers tonen de inhoud van een drive (floppy drive o, logische
drive) ol lolder. Dialoogpanelen dienen voor het invoeren van commando's
en/of het tonen van inlormatie aan de gebruiker.

Het derde belangrilke element van de desktop is de menubalk. Deze heeft
vier koppen: Desk, File, View en Options.
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AIs u de computer voor de eersle maal inschakelt, toont de desktop twee
floppy disk-ikonen, de prullenmand, de muiswijzer en de menubalk. Als
u een module in de modulesleuf hebt geplaatst voordat de computer werd
ingeschakeld, dan verschijnt ook een module-ikoon op het scherm.

Muiswijzer
De muiswijzer vormt de spil van alle desktop-bewerkingen. U gebruikt hem
om ikonen ol menu-opties te kiezen en om objecten op de desktop te
verplaatsen. U bestuurt de muiswijzer met de muis of via het toetsenbord.

Muiswiizer besturen via muis
De muis is het belangrijkste hulpmiddel bij het besturen van de muiswijzer.
Via hetverplaalsen van de muisverschuift u de muiswijzer naar elke gewenste
positie op de desktop. Beweeg de muis over een schoon en egaal oppervlak,
bijvoorbeeld het werkblad van uw bureau. De bewegingen van de muis
(richting, alstand en snelheid) worden door de compuler gedetecteerd en
door de muiswijzer weergegeven op het scherm.
Plaats de muis op een plat oppervlak met de kabel naar achteren gericht.
Beweeg de muis nu in verschillende richtingen. Op het scherm ziet u dat
de muiswijzer dezelfde bewegingen maakl.

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

Muiswijzer besturen via cursortoetsen
U kunt de muiswijzer ook verplaatsen via bepaalde toetsencombinaties.
Raadpleeg daarvoor appendix B. Houd de eerste toets ingedrukt en druk
vervolgens op de tweede toets (of houd de eerste twee toelsen ingedrukt
en druk op de derde toets).
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Uw scherm is opgebouwd uit kleine punten, die meestal "beeldpunten"
o, "pixels" worden genoemd. Als u de muiswijzer met behulp van de
cursortoetsen verplaatst, verspringt deze ofwel 66n pixel of een aantal pixels
tegelijk. Oelen met de verschillende toetsencombinaties voor het verplaatsen
van de muiswijzer.
. [Alternate] in combinatie met een pijltoets verplaatst de muiswijzer acht

pixels in de richting van de pijltoets.

. [Alternate] lshift] in combinatie met een pijltoets verplaatst de muiswijzer
66n pixel in de richting van de pijltoets.

E6n onderdee! kiezen
Door het kiezen van een onderdeel (zoals een ikoon of menu-optiel geeft
u aan de computer door dat u dat onderdeel wilt gebruiken. Een gekozen
onderdeel wordl geaccentueerd.

Hieronder wordt uitgelegd hoe u onderdelen kiest met de muis. Als u geen
muis hebt of het toetsenbord wilt gebruiken, lees dan verder bij "Kiezen
via toetsencombinaties".

Kloz€n via muis
Klikken is een bewerking met de muis, waarmee u op de desktop een
bepaalde handeling uitvoert, bijvoorbeeld een onderdeel kiezen of een
procedure starten. Meestal gebruikt u de linkermuisknop. Als u de rech-
termuisknop moet gebruiken wordt dit aangegeven.
Via een muisklik kiest en accentueert u een onderdeel. Bij dubbelklikken
combineert u verschillende handelingen, zoals het kiezen en openen van
een bestand.

U klikt door de linkermuisknop kort in te drukken. Bij dubbelklikken drukt
u twee keer snel achter elkaar op de linkermuisknop. (Dubbelklikken vergt
enige oelening. Het kan zijn dat het nlet meteen de eerste keer lukt.)
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N.B.: U kunt de kliksnelheid van de muis aanpassen. Zie daartoe
"Control Panel" in hoofdstuk 6.

Voer de volgende stappen uit om te oefenen met klikken en dubbelklikken:

1. Plaats de murswijzer op de ikoon van drive A.

2. Klik met de linkermuisknop. U ziet dat de ikoon geaccentueerd wordt,
wat betekent dat hij is gekozen. U annuleert uw keuze door de muiswijzer
op een willekeurige plaats in de desktop te zetten en nogmaals op de
linkermuisknop te drukken.

3. Voor een dubbele klik (kiezen en openen van het venster voor drive
A) plaatst u de muiswijzer weer op de ikoon van drive A. Druk dan tvvee
keer snel achter elkaar op de linkermuisknop om een venster te openen
dat de inhoud van de diskette in drive A weergeeft.

Let op: Als u geen diskette in de drive hebt geplaatst, dan verschijnt
een foutmelding. Plaats de diskette in de drive en klik op OK. Probeer
nu nogmaals stap 3 uit te voeren.

4. Als u het venster weer wilt sluiten, klikt u in de box linksboven in het
scherm.

Kiezen via toetsencombinaties
Het indrukken van de toelsencombinatie [Afternate] flnsert] heeft dezelfde
uilwerking als het klikken met de linkermuisknop. Voor een dubbele klik
houdt u [Alternate] ingedrukt en drukt u tweemaal op [nsert].
Voer de onderstaande oefening uil om met behulp van toetsencombinaties
een procedure te kiezen en te starten:

1. Plaats de muiswijzer op de ikoon van drive A.
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2. Druk op [Alternate] [nsert]. De ikoon wordt gekozen. U annuleert uw
keuze door de wijzer op een willekeurige plaats op de desktop te zetten
en nogmaals op [Alternate] flnsert] te drukken.

3. Voor een dubbele klik (kiezen en openen van het vensler voor drive
A) plaatst u de muiswijzer weer op de ikoon van drive A. Houd [Alternate]
ingedrukt en druk tvyee maal snel achter elkaar op Insert] om een venster
te openen dat de inhoud van de diskette in drive A weergeeft.

Let op: Als u geen diskette in de drive hebt geplaatst, verschijnt
een foutmelding. Plaats de diskette in de drive en klik op OK. Probeer
nu nogmaals slap 3 uit te voeren.

4. Als u het venster weer wilt sluiten, plaatst u de wijzer op de box linksboven
in het scherm en drukt u op [Alternate] [nsert].

lkoon kbzen
Er zijn twee soorten ikonen: desktop-ikonen (voor floppy en hard disk drives,
printer, module-ikonen en de prullenmand) en vensterikonen (voor folders
en bestanden). Bestanden en folders kunnen zowel in de vorm van tekst
als in de vorm van ikonen worden weergegeven.
U hebt de ikoon van drive A reeds gekozen. Een gekozen ikoon wordt
geaccentueerd afgebeeld.

enukop klezen
Bij elke menukop van de menubalk hoort een menu met verschillende opties.
Ga met de muiswijzer naar de menubalk en wijs een menukop aan.
Daaronder verschijnt dan onmiddellijk het bijbehorende menu. Door ver-
plaatsing van de muiswijzer langs de menubalk kunt u de verschillende
menu's bekijken. Als u met de muiswijzer een ander menukopje raakt,
verdwijnt het oude menu en verschijnt het nieuwe.
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Volg de onderstaande stappen om een menu weer te geven en opties
te kiezen:

1. Plaats de muiswijzer bij het menukopje Options. Het bijbehorende menu
verschijnt.

N.B.: ln een menu zijn in bepaalde omstandigheden een deel van
de opties beschikbaar en andere niet. Als een optie beschikbaar
is, dan wordt hij zwart afgebeeld en kan worden gekozen. Niet
beschikbare optieszijn grijs en kunnen niet worden gekozen. Probeert
u dat toch, dan verdwijnt het menu. Sommige opties worden voor-
afgegaan door een vinkje. Dat betekent dat ze gekozen ziin.

2. Plaats de muiswijzer op de optie Save Desktop. Deze optie wordt nu
geaccentueerd.

3. Kllk met de muisknop. Er verschijnt een dialoogpaneel waann wordt
gevraagd of u de desktop wilt opslaan.

N.B.: De knop met het woord OK is omgeven met een vette rand.
Dit betekent datdit de systeemgekozen waarde is. ln plaats van klikken
op OK kunt u ook op de toets [Return] drukken.
Klik op Cancel om het dialoogpaneel te annuleren.

U laat een menu verdwijnen zonder een optie te kiezen door de muiswijzer
buiten het menu te plaatsen en op de linkermuisknop te drukken.

Slepen
Als u de muisknop ingedrukt houdt tiJdens het verplaatsen van de muis,
dan kunt u onderdelen over de desKop "slepen". U kunt ook slepen met
behulp van bepaalde toetsencombinaties.

U sleept een ikoon naar een andere plaats door hem eerst met de wijzer
aan te wijzen, waarna u de linkermuisknop indrukt en ingedrukt houdt.
Verplaats de wijzer veNolgens over de desktop. U kunt op deze wilze
verschillende bewerkingen uitvoeren, afhankelijk van het soort ikoon en de
bestemming ervan. U kunt ook een elastisch kader om meerdere ikonen
slepen. (Zie "Meerdere ikonen kiezen".)
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Slopon vla muls
Slepen met de muis is bijzonder eenvoudig. U houdt gewoon de muisknop
ingedrukt terwijl u de muis over het werkvlak rolt. Plaats eerst de wijzer
op de geaccentueerde ikoon of groep ikonen en sleep ze naar de gewenste
positie.

Slopen Yla to€tsoncomblnatles
Om te slepen via toetsen houdt u [Alternate] en flnsert] ingedrukt in
combinatie met een pijltoets. De gekozen ikoon of groep kan dan in de
richtingvan de pijltoetsworden gesleept. Plaats eerst de wijzer opde gekozen
ikoon ol groep ikonen en sleep die naar de gewenste positie.

lkoon verslopon
U sleept om een ikoon te kopieren, te verplaatsen ol te wissen. Afhankelijk
van de bewerking die u uivoert, wordt een ikoon gekopaeerd, verplaatst
ol gewist zodra u de muisknop weer loslaat.

Als u ikonen naar een andere plaats sleept, wordt er een omtrek van het
onderdeel meegesleept van de originele posilie naar de bestemming. De
muiswijzer verandert in een handje tot u de muisknop weer loslaat.

Oefen het slepen in eerste instantie door het verplaatsen van onderdelen.
Het kopieren en wissen wordt later in dit hoofdstuk uitgelegd.

Verplaats nu objecten op de desktop met behulp van de hierboven
beschreven methoden. Verander ook eens de positie van de ikonen. Als
u per vergissing een ikoon over een andere ikoon sleept, verschijnt er een
speciaal venster, een zogenaamd dialoogpaneel. Klik op Cancel. Het venster
verdwijnt en de verplaatste ikoon keert terug naar zijn oorspronkelijke positie.

A N.B.: U kunt meerdere ikonen tegeliik verslepen.
\7 zie hiervoor "Meerdere ikonen kiez6n".
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Meerdere ikonen kiezen
Het kan voorkomen dat u meerdere onderdelen tegelijk wilt kopieren ol
wissen. Dit kan op twee manieren.

De eerste manier is via een elastisch kader. Via deze methode kunt u een
groep onderdelen kiezen die naast elkaar op de desktop of in een venster
staan. Via de muiswijzer maakt u een kader om de groep ikonen die u

wilt kiezen. Dit kader wordt elastisch genoemd omdat het de bewegingen
van de muiswijzer volgt.

Een andere manier is via klikken met een tegelijk ingedrukte lshift]-toets.
Via deze methode kunt u een groep onderdelen kiezen die willekeurig over
de desktop verspreid staan.

Beide methoden kunnen zowel op de desktop als in vensters worden
toegepast.

Klezen via elastisch kader
Bij het slepen via de muiswijzer verschijnt een elastisch kader op het scherm.
Dd eerste hoek van het kader bevindt zich op de plaats van de muiswijzer
op het scherm. Het kader wordt vergroot in de richting van de muisbeweging

Volg de onderstaande stappen om meerdere ikonen via een elastisch kader
te kiezen:

1. Plaats de muiswijzer linksboven de ikoon voor drive A. Zorg dat u de
nabilgelegen menukop niet aanraakt. Als het menu per vergissing toch
verschijnt, annuleer het dan en probeer het opnieuw.

2. Sleep de wiizer diagonaal naar rechtsonder. Het elastisch kader verschijnt
en kan via de muiswijzer worden vergroot.

3. Sleep het kader om de ikonen van drive A en B en laat de muisknop
los. De ikonen worden geaccentueerd.

4. Klik buiten het kader op de desktop om de keuze te annuleren.
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Klezen vla kllH<en gecomblnoerd met [Shltt]
Via deze methode kunt u een groep onderdelen kiezen die willekeurig over
de desktop ol een venster verspreid staan.

Volg de onderstaande stappen om de ikonen van drive A en C via Shift-
klikken te kiezen.

1. Kies de ikoon van drive A.

2. Houd [Shift] ingedrukt en plaats de wijzer op de ikoon van drive C Klik
op drive C. Zowel de ikoon -tlan drive A als die van drive C zijn nu
geaccentueerd. De ikoon van drive B, die er tussenan staat, is niet gekozen.

N.B.: U moet [Shift] ingedrukt houden tot alle gewenste ikonen zijn
gekozen. Nadat u [Shift] hebt losgelaten, kunt u geen ikonen meer
aan de selectie toevoegen. Als u op een ikoon klikt nadat u [Shift]
hebt losgelaten, wordt de selectie namelijk opgeheven.

3. Klik op een willekeurige plaats op de desktop om de keuze te annuleren.

Klezen yla comblnatle van elastlsch kader en Shlft-kllkken
U kunt ook beide methoden combineren door eerst met het elastisch kader
een groep onderdelen te kiezen en met behulp van Shift-klikken de
onderdelen die u niet wilt kiezen uit de groep te verwijderen.

Volg de onderstaande stappen om de twee methoden te combineren:

1. Sleep een elastisch kader om de drie ikonen van de drives.

Maak met behulp van Shift-klikken de keuze van de ikoon voor drive
A ongedaan. Alleen de ikonen van drive B en C zijn nu nog geaccentueerd.

Kies de ikoon van drive A vervolgens weer op dezelfde wijze.
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4. Klik op een willekeurige plaats op de desktop om de keuze te annuleren.
Ga verder met het kiezen en slepen van meerdere ikonen tot u het onder
de knie hebt.

Vensters
De meeste bewerkingen op de desktop worden uitgevoerd binnen zoge-
naamde vensters. U kunt vensters beschouwen als een miniatuurscherm
binnen het grotere beeldscherm. U kunt met maximaal zeven geopende
vensters tegelijk werken. Een venster is open als het op het scherm wordt
weergegeven.

Venster openen en sluiten
De enige vensters die u kunt openen zijn directory-vensters. Dialoogpanelen
verschijnen automatisch op het beeldscherm bil specifieke bewerkingen
of om u informatie te geven. Directory-vensters kunnen op verschillende
manieren met behulp van de muiswijzer en muisknop worden geopend.
Plaats eerst de Language-diskette in drive A en open daarna het directory-
venster van drive A.

U kunt een venster openen door een dubbele klik te geven op de gewenste
desktop-ikoon. Geel nu dus een dubbele klik op drive A. Op het scherm
verschijnt nu het venster met de directory (inhoud) van drive A.

N.B.: Als de ikoon van drive A is geaccentueerd, maar het venster
wordt niet geopend, dan betekent dit dat de computer uw dubbele
klik niet als zodanig heeft herkend. Klik op een willekeurige plaats
op de desktop om de keuze van de ikoon op te heffen. Probeer
nu nogmaals het venster te openen door een dubbele klik te geven.
Het is mogelijk dat het dubbelklikken in hel begin niet goed lukt.
Blijl oefenen tol u het onder de knie hebt.

Om het directory-venster van drive A weer te sluiten klikt u op de box
met de X in de linkerbovenhoek van het venster. Dit is de zogenaamde
"close-box".
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U kunt een actief vensler ook openen met behulp van de menubalk. Kies
de ikoon voor drive A, zodat die wordt geaccentueerd. Ga met de muiswiJzer
naar het File-menu en kies de optie Open om het directory-venster van
drive A te openen.

Sluit het venster weer door in het File-menu de optie Close Top Window
te kiezen.

Later in deze handleiding komen nog andere manieren aan de orde voor
het openen van venslers en programma's.

Vensteronderdelen
Eerder in dil hootdstuk hebt u reeds gewerkt met de close-box die zich
linksboven in de meeste vensters bevindt. De onderstaande afbeelding toont
de verschillende vensteronderdelen. Sommige onderdelen worden hieron-
der al behandeld, andere komen later in dit hoofdstuk aan de orde.

close-box file-masker

gebruikte
bytes

informatieregel

onderdelen
scroll-balken

scroll-pijl scroll-box size-box

De drive-letter verschijnt in het midden van de move-balk en geett aan
vanal welke drive inlormatie werd ingelezen. ln dit geval is dat floppy drive

Het file-masker geeft aan welk type bestanden in het venster worden
weergegeven. U kunt het file-masker zodanig instellen dat alle beslanden
van een direclory worden weergegeven, maar u kunt ook aangeven dat
slechts bepaalde bestanden worden getoond. ln het venster verschijnt een
ikoon voor elke folder in de directory en voor elk bestand dat overeenkomt
met de instelling van file-masker. Raadpleeg "Set File Mask" in hoofdstuk
4 voor meer informatie.

drive-letter move-balk
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De inlormatieregel geeft aan hoeveel ruimte op de diskette in gebruik is
(het aantal bytes dat voor de inhoud van een directory wordt gebruikt),
en voor hoeveel onderdelen (het aantal bestanden en folders in de directory).

De andere onderdelen van een venster komen hieronder aan de orde.

Actief venster
U kunt weliswaar meerdere vensters tegelijk openen, maar slechts met de
foldersen bestanden uit het actievevensler werken. Alleen hel aclieve venster
kan worden doorlopen, verplaatst, bijgewerkt ol van grootte veranderd. Een
venster is actief als de move-balk geaccentueerd wordl weergegeven.

U kunt met maximaal zeven vensters tegelijk op het scherm werken, maar
er kan er maar 66n actiefzijn. U activeert een venster door op een willekeurige
plaats in dat venster te klikken.

Geopende vensters kunnen elkaar overlappen. Als een inactief venster
gedeeltelijk door een ander venster wordt bedekt, dan kunt u hel naar
boven halen door erin te klikken. Het actieve venster ligt bovenop en is

in zijn geheel zichtbaar.

Venstergrootte veranderen
Het veranderen van de venstergrootte komt met name van pas als u met
meerdere venslers op de desktop wilt werken. U verandert de venstergrootte
als volgt:

1. Open het directory-venster van drive A.

2. ln de rechterbenedenhoek van het venster bevindt zich de size-box. Sleep
die box omhoog en naar links. Een omtrek van het venster volgt de
muiswijzer. Laat de muisknop los als het venster ongeveer half zo klein
is geworden.
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4.

Rechtsboven in het venster bevindt zich de full-box. Als u hierop klikt
wordt het venster schermvullend uitvergroot.

Klik nogmaals op de full-box. Het venster keert weer terug naar zijn
oorspronkelijke vorm en plaats op de desktop.
Oefen het veranderen van de venstergrootte tot u dat onder de knie
hebt. Sleep de size-box omlaag om het vensler langer te maken, omhoog
om het korter te maken, naar rechts om het breder le maken en naar
links om het smaller te maken. Als u klaar bent. sluit u het venster.

Venster verplaatsen
Met behulp van de move-balk kunt u een venster op elke plaats onder
de menubalk op de desktop zetten. U verplaatst een venster als volgt:
1. Open het directory-venster van drive A.

2. Geel een dubbele klik op de ikoon SAMPLE.PRG. Het bijbehorende
venster verschijnt op het scherm. Verklein dit venster tot ongeveer de
helft van de huidige grootte.

3. Zet de muiswijzer in de gearceerde move-balk, houd de muisknop
ingedrukt en sleep het venster naar de gewenste plaats. Op de nieuwe
positie aangekomen laat u de muisknop los en het venster springt naar
zijn nieuwe positie.

Tijdens het slepen verandert de cursor in een hand die een omtrek van
het venster meesleept tot u de muisknop loslaat.

4. Sluit het voorbeeldvenster en vervolgens het directory-venster van drive
A.
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Vensterinhoud scrollen
Soms is een venster te klein om alle onderdelen af te beelden. Sommige
onderdelen blijven dan onzichtbaar. U kunt de verborgen onderdelen
bekijken door de inhoud van het venster te "scrollen", olwel te verschuiven.
lvlet behulp van de scroll-balken langs de onderzijde en de rechterzijde
van het venster kunt u de inhoud van het venster naar rechts, links, boven
en onder verschuiven.

Als een darectory meer onderdelen bevat dan er in het venster passen,
wordl een deel van de scroll-balk gearceerd weergegeven en geeft de
scroll-box de huidige positie van het venster weer vergeleken met de totale
directory. Als het gedeelte boven of onder de scroll-box is gearceerd, kunt
u een ander deel van de directory bekijken door in de richting van het
gearceerde gedeelte te scrollen.

U kunt de inhoud van een venster op drie manier scrollen: per onderdeel,
per vensler of continu. U doet dit als volgt:

1 . Open het directory-venster van drive A.

2. Verklein de venstergrootte tot er nog slechts twee onderdelen boven
elkaar worden weergegeven.

3. U verschuift het venster per onderdeel door te klikken op de scroll-
pijl in de richting van de onderdelen die buiten het venster vallen. U
keert terug naar de oorspronkelijke positie in het venster door op de
pijl in de omgekeerde richting te klikken.

4. U laat het venster een "venster-eenheid" opschuiven door te klikken
in het gearceerde deel van de scroll-balk. De eerder weergegeven
onderdelen worden onzichtbaar en een volgende groep verschijnt.

U bereikt hetzelfde effect met de verticale pijltoetsen op het numerieke
toetsenblok.

5. U kunt continu scrollen door met de muiswijzer naar het scroll-pijltje
te gaan en de muisknop ingedrukt te houden.

3-15atarimuseum.nl



6. U kunt continu per venster scrollen door met de muiswijzer naar het
gearceerde deel van de scroll-balk te gaan en de muisknop ingedrukt
te houden.
Als u snel wilt scrollen, sleep dan de scroll-box naar een nieuwe positie
op de scroll-balk. Het venster toont dan de inhoud van dat deel van
de directory.

7. Als u het scrollen onder de knie hebt, sluit dan het directory-venster
van drive A.

N.B.: Directory-vensters die alleen tekst bevatten, kunnen niet ho-
rizontaal worden gescrolld. (Zie de opties "Show as lcons" en "Show
as Text" in hoofdstuk 4.)

Diskettes
Diskettes dienen voor permanente opslag van programma's en gegevens
die tijdens de uitvoering van de programma's worden aangemaakt. TT-
computers maken gebruik van diskettes van 3,5 inch. ln een vierkante
omhulling van kunststof bevindt zich een rond en flexibel schijfje. Het
schijfoppervlak bevat een laagje ijzeroxydei magnetisch materiaal waarin
inlormatie kan worden opgeslagen die door de drive kan worden gelezen.
Het toegankelijke deel van de diskette is afgedekt door een metalen schuifje.
De meeste diskettes hebben bovendien een schuilraampje voor het instellen
van de schrijfbescherming. (Zie "Bescherming tegen overschrijven" in dit
hoofdstuk.)

Diskettes kunnen single-sided (enkelzijdig) ol double-sided (dubbelzijdig)
zijn. Uiterlijk verschillen die twee typen niet van elkaar. Bij een single-sided
diskette is slechts e6n zijde goedgekeurd voor de opslag van informatie,
bij een double-sided diskette geldt dit voor beide zijden. Een single-sided
diskette kan maximaal 357.376 bytes informatie opslaan, een double-sided
726.016 bytes.

3-16atarimuseum.nl



Diskette formatteren
U kunt een nieuwe diskette pas gebruiken nadat hij is "gelormatteerd",
ofwel voorbereid voor het opslaan van informatie. Tijdens het formatteren
wordt alle informatie van de diskette gewist. De magnetische laag wordt
gecontroleerd op beschadigingen en het schijfoppervlak wordt ingedeeld
in sporen. Diskettes die zijn geformatteerd op een TT-computer zijn com-
patibel met MS-DOS compulers. Dit betekent dat een MS-DOS computer
inlormatie kan lezen die is weggeschreven naar een diskette die op uw
TT-computer is geformatteerd, Ook het omgekeerde is mogelijk.
Een single-sided diskette moet altijd als single-sided worden geformatteerd.
Een double-sided diskette kan zowel single- als double-sided worden
geformatteerd. Single-sided geformatteerde diskettes kunnen zowel in
single- als double-sided drives worden gebruikt, maar double-sided ge-
formatteerde diskettes alleen in een double-sided drive.

Het is ook mogelijk eerder gebruikte diskettes opnieuw te lormatteren,
bijvoorbeeld om alle informatie van die diskette te wissen. ln dat geval werkt
formatteren veel sneller dan het wissen van elk a2onderlijk bestand met
behulp van de prullenmand.

Let op: Tijdens het formatteren wordt alle informatie op de diskette
gewist. Als die informatie belangrijk is, ga dan eerst na of u al een
kopie hebt gemaakt op een andere diskette. (Raadpleeg "Bestanden
en folders kopieren en wissen" later in dit hoofdstuk.)

Volg de onderstaande stappen om een diskette te formatteren:

1. Zorg dat de desktop op het scherm staat en plaats een lege, onge-
Iormatteerde diskette in drive A.

N.B.: Als u over twee drives beschikt, kunt u dri'.e A of drive B
gebruiken.

2. Klik op de optie Format Floppy Disk in het File-menu. Op het scherm
verschijnt het COPY/FORMAT-dialoogpaneel.
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N.B.: HeEellde dialoogpaneel verschijnt ook als u wilt kopieren, zodat
u kunt lormatteren en kopidren zonder tussentijds terug te keren
naar de desktop. Als u de optie Format hebt gekozen en vervolgens
besluit de diskette te kopieren, klikt u op COPY Als u COPY had
gekozen en vervolgens merkt dat de diskette nog moet worden
gelormatteerd, klik dan op FOHMAT.

3. Bij DISKLABEL kunt u desgewenst een naam voor de diskette opgeven.
Geel aan in welke drive u de diskette wilt formatteren. De systeemgekozen
drive is de disk drive die u bij stap 2 hebt gekozen. Klik vervolgens
op SINGLE ol DOUBLE, arhankelijk van de wijze waarop u de diskette
wilt formaneren.

4. Klik op OK.

Het formatteren begint. De indicatiebalk geeft aan hoever het formatteren
is gevorderd.

N.B.: Als u een diskette double-sided wilt lormatteren, moel u een
double-sided diskette in een double-sided drive plaatsen. (De in-
gebouwde drive is double-sided.) Als een diskette als double-sided
is geformatteerd, kunt u die alleen in een double-sided drive ge-
bruiken. Het is toegestaan een double-sided diskette single-sided
te lormatteren. Dan wordt echter slechts 66n zijde van de diskette
gebruikt voor opslag van inlormatie.

5. Na het formatteren verschijnt de melding dat de diskette 726.016 bytes
(double-sided) of 357.376 bytes (single-sided) opslagruimte heeft.

Klik op OK.

Let op: Als de computer niet meldt dat op de diskette 357.376 bytes
(single-sided) or 726.016 bytes (double-sided) kunnen worden op-
geslagen, kan dat betekenen dat de diskene is beschadigd. For
matteer de diskette opnieuw. Blijft hetzellde probleem optreden,
vervang de betreffende diskette dan door een andere.

6. Klik op Cancel omterugte keren naar de desktop.
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N.B.: Als u een diskette probeert te gebruiken die niet vooral werd
gelormatteerd, of een double-sided diskette in een single-sided drive,
dan verschijnt een foutmeldlng. Die geeft aan dat de drive niet reageert
en vraagt u de disk drive te controleren of een correct geformatteerde
diskette in de drive te plaatsen. Klik op Retry (o, op Cancel om de
procedure te annuleren).

Herhaal het formatteren met de tweede ongeformatteerde diskette.

Diskette kopi6ren
Het is van groot belang een kopie (backup) te maken van alle diskettes
met belangrijke informatie. Op deze wijze voorkomt u dat onmisbare
gegevens verloren gaan. Het is in ieder geval belangrijk een backup te
maken van de diskettes die bij uw TT-computer werden geleverd. Als u
deze diskettes nog niet hebt gekopieerd, doe dat dan nu. Berg de originele
diskettes op en gebruik de backups als werkdiskettes.

Kopieer de originele diskettes op de twee diskettes die u zojuist hebt
geformatteerd. Bij het kopieren wordt de originele diskette wordt ook wel
de brondiskette (source disk) genoemd, aangezien zich hierop de informatie
bevindt. De geformatteerde diskette wordt de doeldiskette {destination disk)
genoemd omdat u de gegevens naar die diskette kopieert. Een doeldiskette
hoeft niet leeg te zijn, maar alle gegevens die erop staan worden tijdens
het kopieren overschreven door de nieuwe informatie, dus gewist. U kunt
een double-sided diskette niet naar een single-sided diskette kopieren of
vice versa.

Als uw systeem maar 6en floppy disk drive heeft, dan fungeert die lloppy
disk drive afwisselend als drive A en drive B. Op deze wijze kunl u met
een floppy disk drive bestanden naar een andere diskette verplaatsen en
kopieren. De source disk is drive A en de destination disk is drive B. Tijdens
het kopieren verschijnen dialoogpanelen die aangeven wanneer u een
diskette uit de drive moet verwijderen en er een andere in moet plaatsen.
Als u met twee drives werkt, is drive A de inlerne lloppy disk drive en
drive B de externe floppy disk drive. Als u bestanden naar de andere drive
kopieert, hoeft u niet steeds de diskettes te wisselen.
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Het kopieren van een diskette verloopt als volgt:

1 . Als de desktop op het scherm staat, schuift u de brondiskette (Language-

diskette) in drive A. Als u met twee drives werkt, plaatst u de brondiskette
in drive'A (de interne floppy disk drive) en de doeldiskette (de gefor-

matteerde diskette) in drive B (de externe floppy drive).

N.B.: Als u werkt met 66n single-sided drive en 6en double-sided
drive, dan kunt u niet rechtstreeks een kopie maken van double-
sided diskettes. U moet dan bestanden en folders van de brondiskette
naar de doeldisketle overdragen. Raadpleeg "Bestanden en folders
kopieren en wissen" in dit hooldstuk.

2. Sleep de ikoon van drive A naar de ikoon van drive B. Zodra de ikoon
van drive B geaccentueerd wordt afgebeeld, laat u de muisknop los.

3. Er verschijnt een waarschuwing die u eraan herinnert dat door het
kopieren van disk A naar disk B alle informatie op de diskette in drive
B wordt gewist.

Als u met twee drives werkl, controleer dan eerst of beide diskettes zich
in de juiste drives bevinden. Klik vervolgens op OK, waarna het dialoog-
paneel COPY/FORMAT verschijnt.

4. Klik op OK om het kopieren te starten. De indicatiebalk geeft aan hoever
het kopieren is gevorderd.

N.B.: Als u slechts 6en drive gebruikt, geeft de computer steeds aan
wanneer u de diskettes moet verwisselen. De inlormatie wordt in

blokken gekopieerd.

5. Als het kopieren is voltooid, klikt u op Cancel (of drukt u op [Return])
om terug te keren naar de desktop.

Herhaal deze procedure om ook een werkkopie te maken van de bijge-
leverde diskette met de Advanced Hard Disk Utilities. Berg de originele
diskettes veilig op en gebruik de kopieen voortaan als werkdiskettes.
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Bescherming tegen overschrijven
Via de bescherming tegen overschrijven verhindert u dat nieuwe informatie
naar de diskette kan worden geschreven. "Schrijven naar een diskette"
betekent informatie opslaan op de diskette, "lezen van een diskette" betekent
informatie ophalen die eerder werd opgeslagen. De computer en de drive
werken samen om informatie vanuit het computergeheugen naar de diskette
te schrilven of informatie vanaf de diskette naar het computergeheugen
over te brengen.
De meeste diskettes beschikken over een raampje met een schuifnokje.
Bescherm de werkkopie van de diskette met de Advanced Hard Disk Utilities
door het nokje zodanig te verschuiven dat u door de opening kunt kijken.

N.B.: U kunt 5,25-inch diskettes beschermen tegen overschrijven door
de inkeping in de rand af te plakken met een speciaal plakkertje
dat bij dat type diskettes wordt geleverd.

Een tegen overschrijven beschermde diskette kan niet worden geformatteerd
of gewist en kan geen nieuwe informatie opslaan. Als een diskette belangrijke
gegevens bevat, is het raadzaam de diskette te beschermen tegen oversch-
riJVen, zodat die gegevens niet per ongeluk worden gewist. Deze onbedoelde
tout kan vooral optreden tildens het kopidren van diskettes in een systeem
met 66n drive. U kunt de schrijfbescherming op elk gewenst moment weer
opheffen door het raampje dicht te schuiven.

N.B.: Diverse in de handel verkrilgbare diskettes met toepassings-
programma's beschikken niet over een raampje ol inkeping voor
schrijf bescherming. Deze diskettes zijn permanent beschermd tegen
overschrijven.

Bestanden en folders kopiEren en wissen
U weet nu hoe u een diskette in zijn geheel kopieert. Meestal zult u echter
slechts bepaalde bestanden of lolders naar een andere drive willen kopi0ren
of een speciliek bestand of folder van een drive willen wissen. In dit gedeelte
wordt uitgelegd hoe u dit doet.
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KopiSren
U kunt bestanden en folders naar een andere diskete kopieren. De
procedure is hetzelfde voor bestanden en folders en bestaat uit de volgende
stappen:

1. Open het directory-venster van drive C.

2. Sleep de bestandsikoon van SAMPLE.PRG naar de ikoon van drive D.
Als u de muisknop loslaat, verschijnt het dialoogpaneel Copy Files. Klik
op OK.

Het bestand SAI\,IPLE.PRG wordt nu naar de logische drive D gekopieerd.
Open de directoryvan drive D om te controleren of het bestand daadwerkelijk
naar zijn bestemming is gekopieerd.

Wissen
Voor het wissen van een bestand of een folder bestaan twee methoden.
U wist een onderdeel door het naar de prullenmand te slepen of door
het eerst te kiezen en daarna in het File-menu de optie Delete ltem te
kiezen.

Volg de onderstaande stappen om een bestand te wissen:

1. Open de directory van drive D.

2. Sleep de ikoon van SAI\iIPLE.PRG naar de prullenmand. Zodra u de
muisknop loslaat verschijnt een dialoogpaneel waarin het systeem vraagt
of u zeker weet dat u het bestand wilt wissen. Aangezien dit slechts
een oefening is en u het bestand nog niet wilt wissen, klikt u op CANCEL.
Om het bestand echt te wissen zou u op OK moeten klikken.

3. Om een bestand op de andere wijze te wissen, herhaalt u eerst stap
1. Kies nu de ikoon van SAMPLE.PRG, zodat deze wordt geaccentueerd.

4. Kies in het File-menu de optie Delete ltem. Dan volgt een dialoogpaneel
waann u wordt gevraagd of u zeker weet dat u het bestand wilt wissen.
Klik op OK. AIs het wissen is voltooid, verdwijnt de ikoon van SAMPLE.PRG
uit de directory. Sluit ten slotte het directory-venster van drive D.
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N.B.: Als het dialoogkader niet verschiint, is de optie Confirm Delete
uitgeschakeld. Zie "Set Prsteronces" in hoofdstuk 4 \Dor meer
inlormatie.

U kunt op deze wijze ook de gehele inhoud \an een diskette wissen.
Zie "Remove Desktop ltem" in hocfdstuk 4 als u alleen een ikoon
\an de desktop wilt wissen.
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HOOFDSTUK 4:
GEAVANGEERDE DESKTOP.FUl{CTIES
Dit hoofdstuk gaat nader in op de onderwerpen die in het vorige hoofdstuk

iiin oehandeli. De desktop beschikt over verschillende geavanceerde

dbsktop-functies voor hel biiwerken van een drrectory-overzicht, het invoeren

vin int6rmatie in een dialoo!paneel en het kiezen van opties uit de menubalk'

Directory bijwerken
Het biiwerken van een directory komt met name van pas als u met diskettes

werkl.'Als de drrectory van di,' diskette in drive A op de desktop wordt

weergegeven, blijft deie directory op het scherm staan nadat u de diskette

nebt "veiwriderd en een nieuwe diskette ,n drrve A hebt geplaatst. U werkt

de directoiy brj door op IEsc]te drukken. De computer leest dan de informatie

van de disiettb die zicfi op oat moment in de drive bevindt en geeft hiervan

de directory in het venster weer.

Directories worden automatisch bijgewerkt nadat u een bestand ol folder

hebt gekopieerd, verplaatst of gewidt of nadat u een diskette hebt gekopieerd

of geformatteerd.

Dialoogpanelen en systeemwaarschuwingen
U communiceert met uw TT-computer via dialoogpanelen. Daarin worden

meldinoen qetoond of om informatie gevraagd. ln sommlge dialoogpanelen
moet u-inloimatie rnvoeren of een keuze maken. Gebruik de muis en het

toetsenbord om een keuze te maken en inlormatie in te tikken Een verticaal

streepje geeft aan waar het volgende ingetikte teken in een teksNeld zal

verschijnen.

Sommige dialoogpanelen bevatten meerdere velden waarin informatie moet

worderiingevoed. U gaat naar een bepaald veld door op dat veld te klikken'
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Bij dialoogpanelen hebben de volgende toetsen een speciale functie:
. [piil naar links] - Verplaatst de cursor 66n teken naar links in het veld.
. [piil naar rechts] - Verplaatst de cursor een teken naar rechts in het

veld.
. [pijl omlaag] - Verplaatst de cursor naar het volgende veld.
. [pijl omhoog] - Verplaatst de cursor naar het vorige veld.
o [Tab] - Verplaatst de cursor naar het volgende veld (dezelfde uitwerking

als Ipiil omlaag]).
. [Backspace] - Wist het teken ol de spatie links van de cursor.
. [Delete] - Wist het teken of de spatie waar de cursor op staat.
. [Esc]- Maakt het huidige tekstveld leeg.
. [Return] - Kiest de knop met de vette rand, indien aanwezig. Een vet

kader om een knop geeft aan dat dit de systeemgekozen knop is.

ln sommige tekstuelden wordt de tekst door leestekens zoals punten (.)

of schuine strepen (\) gescheiden. U gaat voorbij een dergelijk teken door
het betrelfende teken in te tikken. Voorbeeld: een punt scheidt een be-
standsnaam van de extensie. U gaat naar de extensie door een punt in
te tikken.

Als de computer informatie van de gebruiker nodig heeft, verschijnt een
dialoogpaneel in het midden van de desktop. U activeert een keuze door
de gevraagde inlormatie in te tikken ol de gewenste handeling uil te voeren.
Als een knop een vet kader heeft, dan toont hij de systeemgekozen waarde
en kunt u in plaats van op de muisknop ook op lReturn] drukken.

De computer geeft soms waarschuwingen om iets onder uw aandachl le
brengen. Die waarschuwingen verschijnen in een dialoogpaneel, samen
met een stopsymbool, een vraagteken ol een uitroepteken. Zo'n waarschu-
wing geeft aan dat de opgegeven opdracht verstrekkende gevolgen heett
of dat die bewerking niet correct of niet mogelijk is.

Als zo'n waarschuwing verschijnt, volg dan de aanwijzingen in het dialoog-
paneel op en klik op de van toepassing zijnde knop.
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Menubalk
Aan de bovenrand van de desktop bevindt zich de menubalk. Deze heeft
vier koppen: Desk, File, View en Options. Achter elke kop zit een menu
verborgen. Als u de muiswijzer op de betreffende kop zet, dan verschijnt
het bijbehorende menu.

ln het menu kunt u een optie kiezen. De zwart algebeelde opties zijn
beschikbaar, dus kunnen worden gekozen. Grijs afgebeelde opties zijn niet
beschikbaar en kunnen (nog) niet worden gebruikt. (Meer anformatie vindt
u bij de beschriiving van elke optie later in dit hoofdstuk).

De meeste opties in de menu's kunt u kiezen via 66n enkele toetsaanslag.
De toetsaanslagen staan tussen haakjes achter de opties waar ze bij horen.
U hoeft alleen maar op de betrelfende toets te drukken om de optie te
starten. U bespaart veel tijd als u de toetsen van de meest gebruikte opties
onthoudt. Het is mogelijk de toets voor een optie te wijzigen of er een
toe te wijzen aan een optie die nog geen toetsaanslag heeft. (Zie "Desktop
configuration" later in dit hoofdstuk).

Desk-menu
Het Desk-menu bestaat uit twee delen. Het bovenste gedeelte bevat meestal
slechts 66n optie. Kiest u die, dan volgt informatie over de toepassing waar
u mee werkt. Deze informatie kan bestaan uit een complexe reeks vensters
waarin zeer gedetailleerd wordt uitgelegd hoe een programma werkt, maar
ook uit 66n dialoogpaneel met copyright-inlormatie.

Het onderste gedeelte bevat de actieve desk-accessoires. Een hulppro-
gramma kan alleen worden geactiveerd als het tijdens het inschakelen van
de computer de extensie.ACC heeft en in de hoofd-directory (root directory)
van drive C staat (of op de opstartdiskette in drive A).
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U kunt desk-accessoires openen vanal de desktop en vanuit elk programma
dat de menubalk weergeeft. Op de Language-diskette staat het desk-
accessoire Control Panel (XCONTROL.ACC). Raadpleeg hoofdstuk 6 voor
meer inlormatie over het Control Panel.

Als u de computer inschakelt zonder desk-accessoires, bespaart u geheu-
genruimte en verschijnt de desktop sneller op het scherm.

Oesktop lnlo
Als u de optie Desktop lnfo kiest, verschijnt er een venster met copyright-
informatie over GEM en TOS.

File-menu
Met de opties van het File-menu kunt u onder meer directory-vensters
openen en sluiten, alle weergegeven bestanden en folders kiezen, een

bbstand of folder verwijderen, een folder aanmaken en diskettes formatteren.
Hieronder wordt nader ingegaan op de a2onderlijke opties in het File-

menu.

Open
De Open-optie gebruikt u voor het opslarten van een programma of het
oproepen van oi inhoud van een drskette, een bestand of folder, een
printerikoon of de prullenmandikoon.

Kies de ikoon van het onderdeel dat u wilt openen en klik op de Open-
optie in het File-menu. Afhankelijk van het geselecteerde onderdeel gebeurt

er dan het volgende:

Diskette-ikoon of folder. Het directory-venster van de diskette of folder

verschijnt op het scherm.

Module-ikoon (drive C) ol uitvoerbaar bestand. De desktop verschijnt en

het programma wordt opgestart.
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Prlnterlkoon. Er verschijnt een systeemwaarschuwing waarin wordt gemeld

dat u probeert een printer te openen.

Prullenmandlkoon (Trash). Er verschijnt een systeemwaarschuwing.

Gegevensbestand. Als u het programma hebt geinstalleerd waarin het

bestand is aangemaakt, start de computer eerst het programma op en laadt
vervolgens het gegevensbestand. Als het programma niet is geinstalleerd,
verschijnt een dialoogpaneel waarin u moet kiezen tussen de opties Show,
Print en Cancel. Show geeft de inhoud van het bestand op het scherm
weer in ASCII-tekens. Print drukt de inhoud van het bestand af {als er
tenminste een printer op uw systeem is aangesloten) en Cancel annuleert
de opdracht.

N.B.: U kunt een onderdeel ook openen via een dubbele klik op
de betrelfende ikoon.

Show lntormation
Als u de ikoon voor een floppy disk drive, een logische drive, een bestand
ol een folder hebt gekozen en dan de optie Show lnlo kiest, dan verschijnt
inlormatie over dat onderdeel.

Als u Show lnlo kiest bij een ikoon voor een floppy disk of logtsche drive,
dan volgt het dialoogpaneel Disk lnformation met de volgende informatie:

Drive lD. Toont de drive-letter.

Oisk Label. De naam die u aan de disk hebt toegekend. (Dit veld kan
ook leeg zijn.)

Number of Folders, Het totale aantal lolders op de diskette ol logische
drive, inclusiel folders in folders.

Number of Flles. Het totale aantal bestanden op de diskette of logische
drive. inclusief bestanden in folders.

Bytes Used. Het aantal bytes dat door alle bestanden en folders op de
diskette of logische drive in beslag wordt genomen.

Bytes Available. De geheugenruimte (aangegeven an bytes) die nog vril
is op de diskette.
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N.B.: In het paneel Disk lnlormation is het aantal gebruikte bytes
en het aantal vrije bytes niet altijd exact gelijk aan de opslagcapaciteit
van de diskette. De computer reserveert op de diskette namelijk
blokken van een vast aantal bytes voor elk bestand, ook al is dat
bestand kleiner dan het kleinste blok. De opslagcapaciteil van de
diskette kunt u het best in het oog houden aan de hand van de
getallen van Bytes Available in het dialoogpaneel.

Als u Show lnlo kiest voor een bestand of folder, verschijnt het dialoogpaneel
File lnformation met de volgende inlormatie:

Path. Op de bovenste regel verschiint het volledige pad naar het bestand
of de foider. Als het pad te lang is voor 66n regel, dan kunt u de scroll-
pillen gebruiken om de rest van de padnaam te bekijken.

Name, De naam van de lolder of het bestand. Rechts van de naam staat

de cursor. Wilt u de naam van een bestand of folder wijzigen, druk dan

op [Esc] om de oude naam te wissen. Tik een nieuwe naam in van maximaal
abnt teiens, gevolgd door een punt en een extensie van maximaal drie
tekens (in het algemeen krijgen folders geen extensie).

Size. De grootte van een bestand of folder, aangegeven in bytes. De

foldergrootte is het totale aantal bytes van alle bestanden in de folder.

Date. De datum waarop een bestand of folder voor het laatst werd gewiizigd.

Time. De tijd waarop een bestand of folder voor het laatst werd gewijzigd.

Number of Folders. Aantal folders ln een lolder. Dit is alleen van toepassing
voor lolders.

Number ol Files. Het totale aantal bestanden in de folder, inclusief
bestanden in andere lolders. Dit is alleen van toepassing voor Iolders.

Attrlbute. Bepaalt de lees/schrijfkenmerken van een bestand. De tlvee
opties ziin Read Onty en Read/Write. Kies Bead Only als u wilt voorkomen
dbt net 

'bestand 
woidt gewijzigd. U kunt dat bestand dan wel inlezen ol

kopieren, maar niet wijzigen oi wissen. Als u Read/Write kiest, kunt u het

bestand inlezen, er wijligingen in aanbrengen of het bestand wissen. Het

Attribute-veld is niel van toepassing voor folders
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Search
Met de Search-optie kunt u naar een bestand zoeken op een diskette of
logische drive of in een lolder. Als u Search kiest, verschijnt het dialoogpaneel
Search File waarin u de naam intikt van het bestand dat u wilt zoeken.
U kunt ook een gedeelte van een bestandsnaam intikken en de computer
hiernaar laten zoeken. Wilt u bilvoorbeeld zoeken naar alle bestanden met
de extensie .DOC, tik dan eerst een punt in, gevolgd door de extensie
DOC. Search opent dan een venster met het eerste gevonden .DOC-bestand
en vraagt u of u verder wilt zoeken naar het volgende bestand met die
extensie, dat dan in hetzelfde venster verschijnt. Na het laatste .DOC-bestand
verschijnt een melding waarin wordt aangegeven dat er geen andere .DOC-
bestanden meer zijn.

Voordat u de Search-optie kiest, moet u de diskette, logische drive of lolder
kiezen waarin u het bestand wilt zoeken. Geeft u zell niets op, dan zoekt
Search in het actieve venster. Als er geen venster is geopend op de desktop
en u hebt geen onderdeel gekozen, dan kunt u Search niet gebruiken.

N.B.: Het is mogelijk dat onderdelen door het dialoogpaneel Search
worden bedekt.

Oelete
De Delete-optle wist alle gekozen bestanden en folders. Als u de ikoon
van een diskette ol logische drive kiest en vervolgens op Delete klikt, dan
worden alle bestanden en folders van die diskette of logische drive gewist.
De ikoon blijft echter wel op de desktop.

Create Folder
Met de optie Create Folder maakt u een nieuwe folder in het actieve venster.
Kiest u deze optie, dan verschijnt het dialoogpaneel New Folder. Tik een
naam voor de lolder in en klik op OK (of druk op [Return]). De nieuwe
folder verschijnt in het directory-venster.
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N.B.: Bepaalde tekens mogen in een loldernaam niet worden gebruikt.
Onder "Bestanden en bestandsnamen" in hoofdstuk 5 vindt u een
overzicht van de verboden tekens.

Close Direclory
NIet de optie Close Directory sluit u het bovenliggende actieve venster.
Stel dat het bovenste venster bij een folder in de hoofd-directory van drive
C hoort. Als u Close Directory kiest, sluit u het foldervenster, waarna het
venster van de hoold-directory verschijnt.

N.B.: U kunt een directory ook sluiten door linksboven in het venster
op de close-box te klikken.

Close Top Window
De optie Close Top Window sluit het actieve venster in zijn geheel, met
inbegrip van alle loldervensters en het venster van de hoofd-directory. Als
vensters van andere diskettes of logische drives op de desktop zijn geopend,
wordt het laatst geopende venster het actieve venster.

Bottom to Top
De optie Bottom to Top komt met name van pas als u een aantal vensters
op de desktop hebt geopend die elkaar overlappen. Als u Bottom to Top
kiest, wordt het onderste venster bovenaan op de stapel geplaatst en
weergegeven als het actieve venster. Het huidige actieve venster wordt
onderaan in de stapel geplaatst.

Select All ltems
De optie Select All ltems kiest alle bestanden en folders in het actieve
venster, inclusief de bestanden en folders die pas zichtbaar worden als
u het venster scrollt. Bestanden die niet overeenkomen met de parameters
van de bestandsaanduiding worden echter niet gekozen. (Zie ook de optie
Set File Mask.)
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N.B.: Als de bestandsaanduiding ..- is (toon alle onderdelen), dan
worden alle onderdelen gekozen, inclusief folders. Als het file-masker
is ingesteld voor het tonen van een gekozen bestandsnaam en/of
bestandsextensie, dan worden folders niet gekozen.

Set File Mask
N,let de optie Set File Mask kunt u aangeven welk bestandstype u in het
actieve venster wilt weergeven. Als u deze optie kiest, verschilnt het
dialoogpaneel Set File lvlask waarin u de parameters voor het bestandstype,
zowel de bestandsnaam als de bestandsextensie, moet invoeren.
Als u bijvoorbeeld alleen de bestanden wilt tonen waarvan de naam met
"DESK" begint, druk dan op [Esc] om de naamregel te wissen. Tik dan
DESK*.- in en klik op OK. Het eerste sterretje achter de bestandsnaam
geeft aan dat alle bestanden moeten worden weergegeven waarvan de
bestandsnaam bestaat uit DESK gevolgd door andere tekens. Het sterretje
wordt ook wel een "wildcard" genoemd. (Zie ook "Bestanden en bestands-
namen" in hoofdstuk 5). De punt is het scheidingsteken tussen de be-
standsnaam en de extensie. Het tweede sterretje geeft aan dat elk bestand
moet worden getoond waarvan de bestandsnaam overeenkomt met de
opgegeven parameters, ongeacht de extensie. Als u de bestandsaanduiding
opgeefl zoals hierboven is beschreven, verschijnen bestandsnamen als
DESKACC DOC en DESKTOPINF

De systeemgekozen bestandsaanduiding is een sterretje voor de bestands-
naam en een sterretje voor de extensie. Dit geeft aan dat alle bestanden
moeten worden weergegeven.

Q ru.e., Set File l!,lask is niet van toepassing op folders.

De voor het geopende venster gekozen parameters blijven actief zolang
het venster open blijft. Als u dit venster sluit, worden alle gekozen parameters
gewist.

Format Floppy Disk
Formatteren is het proces waarbij een diskette wordt voorbereid voor de
opslag van data. Diskettes kunnen enkelzijdig en dubbelzijdig worden
geformaileerd en reeds gebruikte diskettes kunnen opnieuw worden ge-
formatteerd.
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lvlet TOS geformatteerde diskettes kunnen worden ingelezen door IBM PC's
en daarmee compatibele computers die het besturingssysteem MS-DOS
versie 3.2 of hoger gebruiken.

U lormatteert een diskette door die in een drive te plaatsen en de Floppy
Disk-ikoon voor die drive te kiezen. Vervolgens kiest u in het File-menu
de optie Format. "Diskette lormaneren" in hoofdstuk 3 geeft meer bijzon-
derheden.

View-menu
Met het View-menu kunt u kiezen hoe de computer bestanden en lolders
weergeeft.

Bestanden en folders kunnen in de vorm van ikonen of tekst worden
afgebeeld. U kunt de bestanden op naam (bestandsnaam ol extensie), op
datum of op grootte laten sorteren. U kunt de volgorde van het overzicht
wijzigen door de gewenste optie in het menu te kiezen. Een vinkje voor
de optie geeft aan dat hij is gekozen.

De in het View-menu gekozen opties gelden voor alle directory-vensters.
Het is niet mogelijk voor het ene venster bepaalde opties te kiezen en
voor het andere venster weer andere.

A N.B.: Als u de desktop opslaat, worden alle in het View-menu
V aangebrachte wijzigingdn oigeslagen in het bestand NEWDESK.INF

op de opstartdisk. (Zie ook "DesKop opslaan" in dit hoofdstuk.)
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Show as lcons en Show as Text
De twee onderstaande vensters tonen een directory-overzicht voor dezelfde
diskette. Het eerste venster toont bestanden en folders als ikonen, het tweede
als tekst.

llr778 butes used in { itens.
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Als een directory in de vorm van ikonen wordt geloond, geven verschillende
ikonen op het scherm de verschillende soorten onderdelen aan. Die worden
horizonlaal in het venster afgebeeld. U kunt de vorm van de desktop- en
venster-ikonen kiezen. Zie ook "lnstall lcon" later in dit hoofdstuk.
Als een directory in de vorm van tekst wordt getoond, verschijnt in het
venster de bestandsnaam, de bestandsgrootte en de datum en tijd waarop
het bestand het laatst werd opgeslagen. Als in het tekstvenster naast het
onderdeel een klein blokje wordt afgebeeld, dan betreft het een fotder.

/\ N.B.: Als naast een bestandsnaam een driehoekje wordt afgebeeld,\7 betreft heteen read-only bestand.
Bestanden en folders die als tekst worden weergegeven, kunnen worden
geopend, gekopieerd ol gewist op dezelfde wijze als bestanden en folders
die worden weergegeven met ikonen.

U9770 bctes used in 4 itens,
c01{IR0L
DESKTtlP

LlIEtl
LllEO

RCC

IIIF
PRO

RSC

15516 1t-20-E5 1?:03
178 1t-20-E5 t2:03

)E779 ll-20-E5 12t03
1105 1l-20-E5 LZtg{

an
an
an
an

o

o
o o I

4-11atarimuseum.nl



Sorteren op naam, datum, grootte en type
Het kan voorkomen dat u een lijst van uw bestanden en lolders nodig hebt
die is gesorteerd in een speci{ieke volgorde. De folders worden groepsgewijs
als eerste weergegeven, gevolgd door de bestanden (behalve als u de
optie No Sort hebt gekozen). U kunt uw bestanden en folders op de volgende
manieren sorleren:
. Sort by Name. Sorteert bestanden en folders in alfabetische volgorde

op naam.

. Sort by Date. Sorteert bestanden en folders in chronologische volgorde.
Het laatst aangemaakte of gewijzigde bestand ol folder wordt als eerste
afgebeeld.

o Sort by Size. Sorteert bestanden en folders op basis van het aantal bytes.
. Sort by Type. Sorteert bestanden in allabetische volgorde op basis van

de extensie, zodat bestanden met dezelfde extensie bij elkaar komen
te staan.

. No Sort. Sorteert bestanden en folders in de volgorde waarin het
programma ze herkent.

Size to Fit
Als u de optie Size to Fit kiest, worden alle ikonen vanaf de bovenzijde
van het venster in horizontale rijen weergegeven. De rijen zijn niet breder
dan het venster en worden automatisch aangepast als u het vensler groter
ol klerner maakt.

Set Color and Style
lvet Set Color and Style kunt u een unieke desktop-omgeving aanmaken.
Met deze optie kiest u de kleur (Color) en het patroon (Style)voor uw desktop
en geopende vensters. Als u Set Color en Style kiest, verschijnt hetvolgende
dialoogpaneel:
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instelling
Desktop/Venster

patronen
kleurenpalet

ln hel voorbeeld is het veld Desktop geaccentueerd. U kunt nu uw desktop-
weergave wijzigen. Als u de vensterweergave wilt wilzigen moet u eerst
het Window-veld kiezen.

Om uw desktop-omgeving aan te passen, gaat u als volgt te werk:

1. Kies het veld Desktop.

2. Klik eenmaal op het egaal zwarte vlakje onder Style.

3. Om een kleur te kiezen, plaatst u de muiswijzer op de gewenste kleur
en klikt u hier eenmaal op. De gekozen kleur verschijnt in het voor-
beeldvenster. {Als u een monochrome monitor hebt, klik dan eenmaal
op het zwa(e vlakje in het kleurenpalet.)

4. Om een patroon te kiezen, plaatst u de muiswijzer op het gewenste
patroon en klikt u hier eenmaal op. Dat patroon verschijnt in de eerder
gekozen kleur in het voorbeeldvenster.

5. Kies het Window-veld en herhaal de stappen 2 tot en met 4 om de
kleur en/of het patroon in vensters te wijzigen.

6. Klik op OK om de gekozen opties op te slaan en het dialoogpaneel
Set Color and Style te verlaten.

SET COL(IR NID SIYLE

set@@ l@

fi[-] | fd;ncefl

voorbeeldvenster
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Options-menu
Het Options-menu bevat opties voor het opslaan van de desktop-configuralie,
voor het installeren van ikonen, toepassingen en apparatuur en voor het
afdrukken van alles wat u op het scherm kunt weergeven. lvet de optie
Set Preferences kunt u bepalen of bepaalde dialoogpanelen al dan niet
op het scherm verschijnen. Bovendien kunl u met deze optie de resolutie
van het scherm instellen.

N.B.: Als u de desktop opslaat, worden alle via het Options-menu
aangebrachte wijzigingen opgeslagen in het bestand NEWDESK.INF
op de opstartdiskefte. U slaat de wijzigingen in de desktop op via
de optie "Save Desktop", die later in dit hoofdstuk wordt behandeld.

lnstall lcon
Met de optie Install lcon kunt u de vorm van uw desktop- en vensterikonen
kiezen. lnstall lcon biedl u toegang tot het bestand DESKICON.RSC op drive
C ot de opstartdiskette. Dit bestand bevat een verzameling ikoonvormen
waaruit u de vormen kunt kiezen die u het prettigste vindt.

U kunt met de optie lnstall lcon ook de ikonen voor de floppy disk drive
en de logische drive vervangen.

Als u de optie Install lcon in het Options-menu kiest, verschijnt het dialoog-
paneel Select lcon Type. Kies Desktop of Window. Desktop-ikonen zijn de
ikonen van de apparatuur (printer, floppy disk drive, logische drive en module)
en de prullenmandikoon. Vensterikonen ziin ikonen van folders en beslanden.

Desktop-ikoon
Als u Desktop kiest, dan verschijnt het volgende dialoogpaneel:
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Om een enkele desktop-lkoon te installeren, gaat u als volgt te werk:

1 . Als u een ikoon voor een lloppy disk drive of een logische drive installeert,
tik dan de drive-letter in. Druk vervolgens op [Tab].

2. Tik de naam in van de floppy disk drive of logische drive. Deze mag
uit maximaal 12 tekens bestaan. Deze stap is overigens optioneel; u

bent niet verplicht om namen (labels) aan de desktop-ikonen te geven.

3. Plaats de muiswijzer op de ikoon die u wilt inslalleren: drive, prullenmand
(Trash) ol printer (zie ook "Geinstalleerde printerikoon"). Klik eenmaal
met de muisknop.

4. Gebruik de scroll-pijlen om de verschillende ikonen te bekijken. Ais de
gewenste ikoon wordt weergegeven, klikt u op OK. Hiermee installeert
u de ikoon, die vervolgens op het scherm verschijnt.

Het is ook mogelijk eenzellde ikoontype toe te wijzen aan een groep desktop-
onderdelen. Als u bijvoorbeeld alle logische drives wilt weergeven met de
hard disk ikoon, kunt u deze vorm via 66n handeling aan alle logische
drives toewijzen. Daarvoor gaat u als volgt te werk:

1. Kies de gewenste groep onderdelen met behuip van een elastisch kader
of door middel van Shift-klikken.
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2. Kies lnstall lcon in het Options-menu. Dan verschijnt het dialoogpaneel
lnstall Desktop lcon, met de drive-letter, de naam en de huidrge vorm
van de ikoon van het eerste onderdeel uit de gekozen groep.

3. Als het Drive-veld nog niet is geaccentueerd, geef er dan een klik op
om het te kiezen.

4. Ga met de scroll-pijlen naar de gewenste ikoonvorm en klik op OK om
deze vorm aan het eerste onderdeel uit de groep toe te wijzen. Daarna
verschijnt in het dialoogpaneel het volgende onderdeel,

N.B.: Als voor een bepaald onderdeel de ikoon niet wilt wijzigen,
klik dan op Skip zodra dat onderdeel in het dialoogpaneel wordt
getoond. De huidige ikoonvorm blijft dan actief.

Na het laatste onderdeel uat de groep verdwijnt het dialoogpaneel en toont
de desktop de nieuwe ikonen.

Vensterikoon
ln een venster kunnen onderdelen op lwee manieren worden weergegeven:
als tekst en als ikonen. U kunt ikoonvormen toewijzen aan onderdelen die
nu in de vorm van tekst worden getoond, maar dan moet u wel eerst de
optie Show as lcons rn het View-menu hebben gekozen.

U kunt ikoonvormen toewijzen aan 6en onderdeel (bestand of lolder) in
een venster, aan een groep onderdelen of een aan specifiek bestandstype.

ITSTN[[ TIIDU
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Een ikoonvorm toewijzen aan 66n onderdeel (bestand of folde{ ol aan een
groep onderdelen gaat als volgt:

1. Open het venster. Kies 66n onderdeel ol kies een groep onderdelen
via een elastisch kader of Shift-klikken.

2. Kies lnstall lcon in het Options-menu. Dan verschijnt het dialoogpaneel
lnstall Window lcons, met de naam van het eerste gekozen onderdeel.
Alhankelijk van hettype onderdeel is hetveld File of Folder geaccentueerd
en wordt de huidige ikoon getoond.

3. Ga met de scroll-pijlen naar de gewenste ikoon en klik op Install om
deze aan het gekozen onderdeel toe te wijzen. Vervolgens verschijnt
het tweede onderdeel met de huidige ikoon.

N.B.: Wilt u de ikoonvorm van een bepaald onderdeel in de groep
niet wijzigen, klik dan op Skip zodra dat onderdeel wordt getoond.
De huidige ikoonvorm blijft dan ongewijzigd. Als u een toegewezen
ikoonvorm weer wilt verwijderen, klik dan op Remove. Dan wordt
automatisch de eerdere ikoonvorm geactiveerd.

Na het laatste onderdeel uit de gekozen groep verdwijnt het dialoogpaneel
en verschijnen alle nieuwe ikonen in het venster.

U kunt ook een ikoon toewijzen aan een bepaald bestandstype. Nadat u
dan de parameters voor een specifiek bestandstype hebt ingesteld, krijgen
alle bestanden die overeenkomen met de gekozen parameters de gespe-
ciliceerde ikoonvorm. U stelt parameters in door ze in te tikken op de Name-
regel in het dialoogpaneel lnslall Window lcons. (Zie ook "Set File Mask"
in dit hoofdstuk.)

Om een akoon aan een specifiek bestandstype toe te wijzen, gaat u als
volgt te werk:

1. Open het venster en kies Install lcon in het Options-menu. Kies in het
dialoogpaneel het Window-veld om het dialoogpaneel lnstall Window
lcons te openen.
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2. Tik.. in, gevolgd door de extensie (bijvoorbeeld ..FNT).

3. Ga met de scroll-pillen naar de gewenste ikoon. Klik op lnstall om deze
ikoon toe te wijzen aan de bestanden met de opgegeven parameters.
Het dialoogpaneel verdwijnt weer en alle bestanden die overeenkomen
met de geselecteerde parameters worden weergegeven met de nieuwe
ikoon.

Naam en drive-letter van ikoon wiizigen
Voor het invoeren van een nieuwe naam en letter gaat u als volgt te werk:

1. Kies de ikoon die u wilt wijzigen en kies uit het Options-menu de optie
lnstall lcon. Het dialoogpaneel lnstall lcon verschijnt.

2. Tik de nieuwe drive-letter in en druk op [Tab]. Wilt u de letter niet wijzigen,
druk dan alleen op [Tab] om door te gaan naar regel lcon Label.

N.B.: De letters A en B ziin gereserveerd voor lloppy disk drives
en de kleine letter c is gereserveerd voor de modulesleuf. De
hoofdletters C tot en met P kunnen worden gebruikt voor logische
drives.

3. Druk op [Esc] om de naam op de regel lcon Label te wissen en tik
de nieuwe ikoonnaam in (maximaal 12 tekens). Klik vervolgens op OK.

Geinstalleerde printerikoon
Met een geinstalleerde printerikoon kunt u bestanden afdrukken op dezelfde
wijze als met de Print-optie in het dialoogpaneel Show/Print (zie voor meer
informatie "Gegevensbestand" in hooldstuk 5). Sleep de bestanden die
u wilt afdrukken naar de printerikoon. Als er een printer op uw systeem
is aangesloten, wordt de informatie uit het bestand naar de prinler gestuurd.
Bij sommige beslanden wordt alleen gecodeerde ol onvolledige inlormatie
afgedrukt.
Na het installeren van een printerikoon kunt u die opslaan met de optie
Save Desktop. Als u de volgende keer uw compuler inschakelt, verschiint
die ikoon op de desktop.
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lnstall Application
Met de optie tnsta Application kunt u:

' Een toepassing kopperen aan. gegevensbestanden met een bepaardeenensie. U kunt een gegevensb6sland oan ,""nt.ir"ur.i'oii'nen zondervooraf de toepassing te starten.
. Een autobool-status loewuzen aan een toepassing, zodat deze automatischwordt gestart als u de corirputer rnschakelt.. Een funclietoets toewiizen aan een toepassing, zodat u de toepassingvia die toets kunt opstarten.
. Bepalen welke drrectory standaard gebruikt moet worden voor eenbepaalde toepassjng. Die toegewezei directory krijgt rooir"rg op o"systeemwaarden die zijn rngesreld oi1 oest<top C6nriiJiaiiJi"'. Het volledige pad of de bestandsnaam van een t;epassing opgeven.

fg9 sOec,tc"t,e_ krugl voorrang op de systeemgekozen waarden drezun rngesteld brj Desktop confrguration.
a Argumenten aan programma,s toewijzen.

Argumenten
Als u een programmabestand openl, geeft u aan dat de computer deinstructies in dat bestand moet opvorgjn"rot ; ;"6;d;r;"i,iler vertaal
lgT.r_,:,!", nodig.her programma ekra informatil b" gd;". ,Jars *at e,moet gebeuren met een gegevensbestand. Deze extra iitoiirat-iJworor ootwet een argumenl genoemd.
De meeste programma's beschikken over mogerrjkheden voor het invoerenvan argumenten. zoals een Ooen 

.File-optie In '"en 
relsV"r*"-rkingspro_gramma Ars u de naam van een oesta-#J g"&;";b;.i";,Jinro"u opde. Argumenrs-resel en u hebt de i ;roe,;;;a;;ie;s"ro"ji'i,6' iXoest"ro oathet programma het bestand kan vinden, dan wordt het geleve";sOestanOautomalsch geopend als u het tekstuerwertingsprogram"ma,opsiart. fenzilu vrrlwel exclusief met 66n oeoevensbesland i,.irxi,-.i"r,",i 

"",ii"re 
oplres(zoals het koppelen van eei t5r

dergeliike argumenten onhandigJ!it"tlX?a13" 
een tvpe gegevensbesiand)
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Argumenten worden met name gebruikt bij utilities waarvoor complexe extra
instructies nodig zijn, zoals een codevolgorde om te bepalen in welk deel
van het RAI\il de programmacode moet worden opgeslagen. Gedetailleerde
inlormatie over de benodrgde argumenten en de correcte syntax voor deze
argumenten vindt u in de documentatie bij het programma.

Als u het dialoogpaneel Install Application opent, staat de cursor al op de
Arguments-regel. Tik de argumenten in en druk op [Return]. Vergeet niet
om het argument op te slaan met de optie Save Desktop, omdat dit anders
wordt gewist als u de computer uitschakelt.

Documenttype aan toepasaing koppelen
Als u met een gegevensbestand wilt gaan werken, moet u normaal gesproken
eerst een toepassing openen die het type gegevens in het bestand kan
verwerken. Vervolgens kunt u het gegevensbestand vanuit de toepassing
openen. Als u probeert een gegevensbestand rechtstreeks vanuit een venster
te openen, dan volgt een melding die aangeeft dat u het bestand alleen
kunt bekijken of aldrukken. Het dialoogpaneel biedt ook de keuze Cancel
Het is echter niet mogelijk de gegevens in het bestand te wijzigen.

Met de optie lnstall Application kunl u echter een type gegevensbestand

{aangegeven door de gemeenschappeliike bestandsextensie) aan een
toepassing koppelen. Kies het bestandstype dat door die toepassing het
meeste wordl gebruikt. Nadat u de toepassing aan het documenttype hebt
gekoppeld, laadt de computer automatisch eerst de toepassing als u het
gegevensbestand opent.

./\ N.B.: Let oo dat u aan een toepassing de juiste directories en
!7 parameters toewijst als u aan dib toepissing een documenttype

koppelt. Dit is met name van belang als u een toepassing opent
vanaf de ikoon op de desktop. Raadpleeg de documentatie van het
programma voor nadere informatie over de juiste systeemgekozen
directories en parameters.

U gebruikt lnstall Applications om een toepassing aan een type gegevens-

bestand te koppelen:
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1. Open het venster met de toepassing waaraan u een documenttype wilt

kdppelen. Kies de gewenste toepalsing en kies dan de optie lnstall

Application in het Options-menu. De naam van de gekozen toepassing
verschijnt in het dialoogpaneel Install Apphcation

N.B.: Het is ook mogelijk meerdere toepassingen tegelijk te kiezen'

Kies alle toepassinge-n die u wilt installeren en open het dialoogpaneel
lnstall Appliiation. Na de installatie van de eerste toepassing verschijnt

de naam van de tweede gekozen toepassing enz.

2.

3.

4.

Druk op [Tab] om de cursor naar de regel Document Type te verplaatsen'
TiX de biensie in van het bestandstype dat u aan de gekozen toepassing
wilt koppelen.

Kies het juiste type toepassing (Application Type).

Kies een sysleemgekozen directory en parameter. (Zie ook "Systeem-
gekozen directory kiezen" en "Parameler kiezen".)

5. Klik op lnstall om de gekozen instellangen in te voeren.

N.B.: Als u een aantal toepassingen installeert, kunt u op Skip klikken
om de toepassing op de regel "Application name" over le slaan.

De huidige instelling voor die toepassing blijft dan behouden.

Systeemgekozen directory kiezen

Elk programma dat gebruik maakt van ondersteunende bestanden (zoals

resource-bestanden bf help-bestanden) moet op een specilieke wijze naar

deze bestanden kunnen zoeken. Desktop Conliguration bepaalt in welke
directory wordt gezocht. ln deze directory zoekt het programma toegang
tot de 6estanden, indien het ervan uitgaat dat die niet zijn geinstalleerd.
Als u een directory aan een specilieke toepassing toewijst met de optie
Install Application, wordt de instelling van Desktop Configuration voor die
toepassing genegeerd.

U kunt de systeemgekozen directory instellen op Top Window (actief venster)

of Application (de directory waarin het programma staat).
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Sommige programma's zoeken alieen naar bestanden in de systeemgekozen
directory. Kies voor deze programma's de optie Top Window en zorg dat
het programmabestand en alle ondersteunende bestanden zich in het actieve
venster bevinden.

Parameter kiezen
Voordat een geopende toepassing een gegevensbestand kan gebruiken,
moet de toepassing dit bestand eerst vinden en openen. Bii de meeste
programma's kunt u in alle bestaande directories zoeken om het gewenste
bestand te lokaliseren en te openen. Deze programma's zijn niet ingesteld
om op een specifieke locatie naar een bestand te zoeken. Klik op de optie
Full Path en gebruik de gehele padnaam om het bestand te openen.

ln andere programma's is al een deel van een pad voorgeprogrammeerd.
Dit betekent dat het programma een gedeelte van het pad invult als het
naar een bestand zoekt. Een gedeeltelijke padnaam bestaat uit een drive-
letter en alle directories die van toepassing zijn. Om naar het bestand te
zoeken hoeft u alleen nog de bestandsnaam en de extensie in le tikken.
Het programma kan de bestanden alleen vinden als alle bestanden in de
opgegeven directory staan. Raadpleeg de documentatie bij het programma
voor het systeemgekozen pad en zorg dat al uw gegevensbestanden in

de juiste directory staan.

Probeer altijd eerst de optie Full Path. Als dit niet werkt, probeer dan andere
combinaties tot u er een vindt die van toepassing is op uw programma

Toepassing installeren dle met functietoets te openen is

U kunt elk uitvoerbaar programma zodanig installeren dat het kan worden
geopend met een functietoets ([F1]tot en met [Fl0]). U kunt op deze wijze
maximaal 20 programma's installeren. Gebruik [F1]t/m [Fl0]voor de eerste
tien programma's en [Shitl] [Fl] Vm lshift] [F10] voor de programma's 11

tot en met 20.

Nadat u een functietoets aan een programma hebt toegewezen, hoeft u

alleen nog op deze toets te drukken om dat programma te starten Het
programma kan alleen op deze wijze worden geopend vanal de desktop.
Als u eenmaal in een programma werkt, voeren de functietoetsen de taken
uit die er in dat programma aan ziin toegewezen.
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U wijst een functietoets als volgt aan een toepassing toe:

1. Kies de toepassing.
2. Klik op lnstall Application in het Options-menu.

3. Druk tweemaal op [Tab] om de cursor te verplaatsen naarde regel "lnstall
as".

4. Tik het nummer in van de functietoets die u aan de toepassing wilt
toewijzen.

5. Klik op lnstall.

Toepassing installeren met autobooi ol normaal opstarten
Als u vrijwel altijd met 66n specifieke toepassing werkt (zoals een database,
een tekstverwerkingsprogramma ol een grafisch programma), dan kunt u
aan die toepassing de autoboot-status toekennen. Het programma wordt
in dat geval na het inschakelen van de computer automatisch opgestart.

Volg de onderstaande aanwijzrngen om een toepassing te installeren met
autoboot of om een toepassing terug te zetten in de normale status:

1. Kies de ikoon of de naam van de toepassing die u wilt installeren met
autoboot en klik op lnstall Application in het Options-menu. Het dialoog-
paneel lnstall Application verschijnt.

2. Klik op het Auto-veld bij Boot Status. (Als u de normale opstartstatus
weer wilt instellen, klik dan op het Normal-veld.)

3. Klik op het gewenste veld bij "Application type".
4. Klik op lnstall ofdruk op IReturn].
Vergeet niet de ingestelde opstartstatus op te slaan met de optie Save
Desktop, omdat deze anders wordt gewist als u de compuler ultschakelt.
De eerstkomende keer dat u de computer inschakelt, wordt de opgeslagen
opstartstatus geactiveerd.
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lnstall Devlces
De optie lnstall Devices installeert ikonen voor alle partities op de hard
disk van correct geconligureerde apparaluur. De optie installeert eveneens
een module-ikoon als er bij het opstarten een module in de modulesleuf
is geplaatst.

U gebruikt lnstall Devices als volgt:

1. Klik op de optie Install Devices in het Options-menu om de ikonen van
alle geconligureerde apparaten op de desktop weer te geven. Elke ikoon
heeft een unieke drive-letter en de naam DEVICE.

N.B.: U kunt de vorm van deze desktop-ikonen niet wijzigen. Zie
"lnstall lcon" eerder in dit hoofdstuk.

2. Sleep de desktop-ikonen met de muis naar de gewenste locatie. Kies
de optie Save Desktop in het Options-menu en klik op OK in het
dialoogpaneel.

De Save Desktop-optie slaat uw desktop-configuratie op in het bestand
NEWDESK.INF. Dit bestand bevat inlormatie over de ikonen en over hun
plaats op de desktop. Zie "Save Desktop" voor meer tnlormatie.

Remove Desktop lcon
Het verwijderen van een ikoon gaat als volgt:

1 . Klik op de ikoon die u wilt verwijderen.

2. Kies Remove Desktop lcon in het Options-menu. De ikoon verdwijnt
vervolgens van de desktop.

N.B.: Als de gekozen ikoon bij een gegevensbestand ol een toe-
passing hoort, dan volgt een dialoogpaneel met de vraag of u het
bestand wilt wissen of alleen de ikoon wilt verwijderen.
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Als u de ikoon van een hard disk verwijdert, blijft de inlormatre uit die logische
drive wel op de hard disk staan. Om weer toegang tot deze inlormatie
te verkrijgen installeert u een nieuwe ikoon voor de logische drive of drukt
u op [Alternate] en op de drive-letter.

Set Preferences
Met de optre Set Preferences kunt u bepalen ol er dtaloogpanelen op het
scherm verschijnen als u een bestand kopieert, verplaatst, wist of overschrijft.
Bovendien kunt u met deze optie de schermresolutie instellen.

Als u deze optie kiest, verschilnt het onderstaande dialoogpaneel:

SEI PREFEREIICES

Con{imatlon raquired lori

file o.letlsi 5 t to-l
tile C!!tlsr E fil

file 0verrriresi E f tto-l

Set strean rasolutionl
ast r-o. I llT redrui lt sr lilh l
f Taio. lEi@fl r-,1!-l

TT-I Er'..T]

Als u op Yes klikt, verschijnt er een dialoogpaneel telkens wanneer u een
bestand wist, kopieert ol overschrijft (afhankelijk van de door u gekozen
optie). ln zo'n dialoogpaneel wordt u gevraagd de opdracht te bevestigen
of te annuleren. Deze extra bevestiging kan voorkomen dat belangrijke
gegevens per vergissing worden gewist o[ overschreven. Kiest u No, dan
slaat u deze stap over en vraagt het systeem niet om een extra bevestiging.
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;[ u.S.: Vergeet niet uw desktop op te slaan om wijzigangen te behoudenv die u in het dialoogpaneel Set Preferences hebl opgegeven voor
extra bevestiging van opdrachten. Verandert u de schermresolutie,
dan zal de computer "warm" opstarten. Als u de andere wijzigingen
nietvooraf hebtopgeslagen, dan gaan die door de warme start meteen
verloren.

lvet de optie Set Screen Resolution kunt u de resolutie van uw monitor
instellen. De TT-computer ondersteunt naast de drie bestaande grafische
modes drie nieuwe modes. TT Low kan tot 256 kleuren uit een palet van
4096 weergeven. TT Medium kan maximaal 16 kleuren tegelilk weergeven
met een resolutie van 640 x 480. TT High geeft een uiterst scherpe
monochrome weergave met een resolutie van 1280 x 960.

TT Grafische Modii

Resolutle Palet Kleuren op scherm
ST Low {320 x 200) 4096
ST Medium (6a0 x 200) 4096
ST High (640 x 400) 4096
TT Low (320 x 480) 4096
TT Medium (640 x 480) 4096
TT Hish (1 280 x 960)

16
4
2

256
16

lvlono

U kunt de resolutie TT High alleen gebruiken als u over een monitor met
hoge resolutie beschikt.

Klik op OK (of druk op [Return]) om de instellingen te bevestigen. Vergeet
niet dat de computer direct na het wijzigen van de schermresolutie opnieuw
zal opstarten. Daarna zijn de gekozen instellingen actief.

Read.lNF File
U kunt meerdere bestanden met desktop-inlormatie op de hard disk opslaan,
die elk andere informatie bevatten, zoals geinstalleerde desktop-ikonen en
hun localie ol alle opties in de menu'sView en Options. Met de optie Read.lNF
File kunt u naar een andere desktop-omgeving gaan zonder bestanden
over te dragen of de computer opnieuw te starten.
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Het systeemgekozen bestand NEWDESK.INF bevindt zich in de hoofd-
directory van drive C. U kunt de andere bestanden met desktop-inlormatae
noemen zoals u wilt, maar ze moeten wel de extensie .lNF hebben.
Met de optie Read.lNF File kunt u aangeven dat de computer informatie
moet inlezen uit een specifiek bestand met desktop-informatie. U gaat
hiervoor als volgt te werk:

1 . Kies in het Options-menu de optie Read.lNF File. Op het scherm verschijnt
het dialoogpaneel "Select an INF File".

2. Kies het gewenste bestand met desktop-informatie en klik op OK of druk
op [Return]. De nieuwe informatie wordt nu door de computer ingelezen.

/L N.B.: Als u het hurdrqe bestand NEWDESK.INF wilt opslaan alvorens
tf oe optie Read.lNF tE gebruiken, wijzig dan gewoon de naam van

het huidige bestand NEWDESK.TNF Hierdoor kunt u de desktop
opslaan zonder de huidige instelling te verliezen.

Desklop Configuration
Met het dialoogpaneel Desktop Conliguration kunt u voor alle toepassingen
de systeemgekozen directory en parameters instellen. Tevens kunt u door
de toegewezen lunctietoetsen scrollen en een specilieke toetsaanslag
toewijzen aan een menu-optte. ln het dialoogpaneel Desktop Configuration
wordt ook aangegeven hoeveel RAM nog vrij is.

DESI(ToP C0ltFI[nf Tr0lt

Set dc{.ult directorg .s:
Ilttil caa i o-;l riillI!7fIl

Set inDut Olrrleter!
lFlIIEii-l ]illllEir'lilf

Sgstei Free llenorg: ?515691 bgtesr..rl rffiar

llenu It6l: _I oDen... t0l lL--Ll---l o I

(ee: { ttltar-mn
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De meeste toepasstngen maken gebruik van de systeemgekozen directory
en van de invoerparameters die in het dialoogpaneel Desktop Configuration
zijn aangegeven. UiEonderingen hierop vormen de toepassingen waaraan
u een specilieke systeemgekozen directory en invoerparameters hebt
toegewezen in het dialoogpaneel lnstall Applications. U vindt meer informatie
over het instellen van een systeemgekozen directory en invoerparameters
onder "lnstall Applications" eerder in dit hoofdstuk.
Op de regel onder Function-key Assignments kunt u de volledige padnaam
laten verschajnen van elk programma waaraan een functietoets is toege-
wezen. Gebruik de scroll-pijlen naar links en naar rechts om verborgen
gedeelten van de padnaam zichtbaar te maken en de scroll-pijlen naar
boven en naar onder om de toegewezen funclietoetsen te doorlopen.
Alle menu-opties kunnen worden vervangen door een toetsaanslag. Dan
hoeft u een programma niet via de menubalk te kiezen, maar kunt u het
via 66n toetshandeling starten. Met de pijlen naar boven en naar onder
bij de optie Define Single Keystroke doorloopt u de lijst met menu-opties
en de hieraan toegewezen toetsen. Om de toets bij een optie te wijzigen,
tikt u een andere toets in achler het woord Key. Als u alle toetsaanslagen
wilt wissen, klikt u op Clear All.

Achter de aanduiding System Free lVlemory is aangegeven hoeveel bytes
RAM er vrij zijn.

Klik op OK als u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen en sla
de instellingen op met de optie Save Desktop. Als u dit niet doet, gaan
alle instellingen verloren wanneer u de computer uitschakelt.

Save Desktop
U kunt desktop-ikonen en vensters naar eigen voorkeur rangschikken. Zo
kunt u bijvoorbeeld de prullenmandikoon verplaatsen, de disk-ikonen
horizontaal naast elkaar plaatsen of het opstartscherm weergeven met
verschillende open vensters. Met behulp van de optie Save Desktop kunt
u de aangebrachte desktop-wijzigingen vervolgens permanent opslaan.

Save Desktop slaat ook de keuzes op die u in de menu's Options en View
maakt. De opgeslagen configuraties en menu-opties bevinden zich in een
bestand NEWDESK.INF op de opstartdiskette of in de hoofd-directory op
de hard disk.
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gr"epg"-,gi*,!T.*ir::T,"1]9lliff il1fl ,:fi .%::i:'J.",ff,'Ja;i,i:J"-JitoJirs u die ariders wilt rndelen' U kunt alle vensters

een lege desktop te beginnen.

aii neiinoeten van de desktop is het raadzaam de prullenmandikoon niet
:'-l:;.; 1,, ;^ ,r^^-^ ',^^. .tiek .lrivcs te nlaalsen. Dit Voorkomt dat u per
ie'dicht bij de ikonen voor disk drives te plaatsen-

;"d;ili ;3.i;"Un-"""i& p,rrr"n'lno sieept in plaals van naar een ikoon

vai een disk drive of logische drive'

Rangschik directory-vensters op de desktop door ze te openen' te ver-

pa-"L- 
"n 

o. g,o6ne t" u"tan6ei"n U kuni op de desktop met maximaal

leven tegelilk gSopende directory-venslers.werken' G€ef rn.het Vrew-menu

;ilh.j;"; 6nJerdeen ltoraeiJdn oeitanden) wilt weergeven (als tekst of

ili""ni"n iort"ten 1op naam, datum, groottb of type)' Als u onderdelen

in de vorm van tekst weergeeft, dan kuniu het venster smaller maken zodat

"it"en 
oe naam en de extensie worden getoond'

-. .Als u de desktop opslaat terwijl bepaalde vensiers nog geopend zijn' dan

ueisinilnen oerd reirsters op ddzetfde wiize op de desktop als u de compuler

weei rriscnalett. Het venstei dat bii hdt op'slaan achef was is ook weer

ictLt ats u de computer opnieuw inschakelt'

De grootte en positie van gesloten vensters worden ook opgeslagen als

, odopi" Si".j oesnop rieJt. Ats u een venster opnieuw opent' verschijnt

["i"ri J" gioo[J en bp oe'positie die het had tben het de laatste maal

geopend was.

Prlnt Scrcen
De ootie Print Screen dient voor het afdrukken van de scherminhoud Alle

op r,&'.in"r'. getoonde informatie wordt ook atgedrukt

Deze optie werkt alleen als u een grafisctre printer op, het systeem hebt

u'"'ns"i[oi.n "; 
die printer vooral vii het Conirol Panel hebt ingesteld:Als

,18.-nt*i SLM-las'erprinteig"or,,ittt, rno"t het,programma SDUMPPRG

ilG erm rou", op d" op.ti,toi.t'ette staan Schakel de printer in' stel

net."f,J* in zoals u het will afdrukken en klik op de optie Print Screen'
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N.B.: De SLMJolder op drive C bevat een nieuw TT-compatibel
SDUMPPRG programma.

Klik op OK om de scherminhoud af te drukken ol op Cancel om die opdracht
te annuleren.

N.B.: Als u de scherminhoud probeert af te drukken zonder eerst
de printer in te schakelen, probeert het systeem ongeveer dertig
seconden lang informatie naar de printer te sturen, waarna een
foutmelding verschijnt. Dit wordt een "time-out"Jout genoemd. Scha-
kel de printer in en probeer het opnieuw.

Cache
Een CPU cache is een speciaal geheugen waarin veelgebruikte
gegevens uit gegevensbestanden en programma's worden opge-
slagen. Dit verkort de toegangstiid, aangezien de computer de
gegevens in het cache-geheugen bewaart en ze niet uit het ROM
of RA[,] hoeft op te halen. U schakelt dit geheugen in en uit via
de Cache-optie in het Options-menu. Als de optie wordt vooralgegaan
door een vinkje, is het cache-geheugen geactiveerd. Ontbreekt het
vinkje, dan is het uitgeschakeld.
In de meeste gevallen kunt u het best met een ingeschakeld cache-
geheugen werken, omdat de informatie dan sneller wordt verwerkt.
Sommige programma's bevatten echter code waarmee tijdens de
uitvoering van het programma wijzigingen in het programma zelf
worden aangebracht. ln sommige gevallen werkt dat proces niet goed
bij een ingeschakeld cache-geheugen. lvlerkt u dat een programma
niet werkt, schakel dan het cache-geheugen uit en probeer het
opnleuw.
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HOOFDSTUK 5:
DIRECTORIES, FOLDERS Et{ BESTANDEl{
Een computer kan alleen bewerkingen op gegevens uitvoeren als hij die
gegevens kan vinden en instructies krijgt over de bewerkingen die hii moet
uitvoeren. Een verzameling bij elkaar behorende gegevens wordt ook wel
een datajile of gegevensbestand genoemd. Een reeks samenhangende
instructies wordt programma of toepassing genoemd. Ook een programma
is een bestand. Een gegevensbestand bevat inlormatie die kan worden
verwerkt door een programma.

ln directories en lolders kunnen groepen bestanden worden opgeslagen.
Met een overzichtelijke structuur voor uw bestanden en lolders kunt u
bestanden gemakkelijk opzoeken en een efficiente werkomgeving opstellen.

Directories en folders
Een directory is een gebied op een drive (een drive kan een floppy disk
zijn of een logische drive op een hard disk) met een overzicht van de namen
en de plaats van een aantal bestanden. De computer kan bestanden en
Iolders in een directory weergeven in de vorm van tekst of via ikonen.

Elke geformatteerde drive heeft tenminste 66n directory (de root- ol hoofd-
directory) die alle bestanden en folders van de diskette of logische drive
bevat. Binnen directories kunt u andere direclories aanmaken die u het
beste in een boomstructuur kunt organiseren. Een directory binnen een
andere directory wordt een subdirectory ol folder genoemd.

Namen van directories en lolders
Na het openen van een disk-ikoon verschijnt eerst de hoofd-directory. Na
het openen van de hoofd-directory toont de move-balk van het venster
aileen de drive-letter en de bestandsaanduiding. De move-balk van een
zojuist geformatteerde diskette loont dus: A:\ t.-
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Als u een ,older opent, wordt de naam van die lolder toegevoegd aan de
move-balk. Als u bijvoorbeeld in de hoofd-directory van een diskette in
drive A een folder met de naam LETTERS opent, dan ziet de move-balk
er als volgl uit:

A:\ TETTEBS-..

Directory of tolder openen
U vraagt de inhoud van een directory of lolder op door de ikoon van die
directory of folder te openen. Dan verschijnt een desktop-venster met de
inhoud van de directory ol folder in de vorm van tekst ol ikonen.

U opent een directory of folder via een dubbele klik op de gewenste rkoon
of door de ikoon te kiezen en te klikken op de Open-optie in het File-
menu. De in deze lolder ondergebrachte bestanden en Iolders kunnen nu
worden aangeroepen.
In directories en folders kunt u gegevensbestanden en programma's opslaan,
maar ook andere lolders. Als u een aantal gelilksoortige bestanden of lolders
hebt, dan kunt u ze gezamenlijk bewaren door ze in 66n folder op te bergen.
Via de optie Creale Folder in het File-menu maakt u een lolder. (Zie voor
nadere informatie "File-menu" in hooldstuk 4.)

Bestanden en bestandsnamen
Een bestand is een verzameling samenhangende informatie die onder 66n
naam wordt bewaard. Er zijn twee soorten bestanden. Uitvoerbare bestanden
(programma's ot toepassingen) bevatten lnstructies die de computer kan
uitvoeren. De meeste van deze instructies zijn bestemd voor bewerkingen
op de informatie in gegevensbestanden. Een gegevensbestand bevat alleen
gegevens, dus geen instructies ol commando's voor de computer.
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UkUntbestandenindehoold-directoryofinfolders(SUbdireclorleslopslaan'
irr ,'OJ OrO"i. en bestanden weeigeett als ikonen (zie. ook het View-

i"i"i, rn h*tairrf 4) verschijnen alle 6estanden en tolders in een direclory

als ikonen met daaronder de naam in het directory-venster'

Bestandsnamen en extensies
De comouter kan een bestand alleen herkennen en gebruiken als dat

;;d;;;;; il;; heeft Bij nieuwe bestanden bepaalt.u zelf de bestand-

I"ii, 
"n 

trnr, die later wilzigen U geett een nieuwlcestand een naam

,n*i"i o,ooi"..a waarin hei wordt' aangemaakt' Ook bri bestaande

[LJti^oE^ =rr.i , oe-naim wilzigen Gebiuik daarvoor. de. optie Show

;;ffiffi" in nliriror"n, (Rdad'pleeg ook "File-menu" in hootdstuk 4 )

Een bestandsnaam bestaat uit twee delen de naam van maximaal acht

[ri"r.i-". O" 
"ptionete 

extensie van maximaal drie tekens' ln het onder-

il;;;;";did is cl oestanosnaam SAMPLE en de extensie PRG'

SATPTE.PBG

I

0rlGnsie (oplioneel,ocn punl (.) Gn ma maal drie lekBns)

naam (Yerplichl, marlmaal I t0lons)

Een bestandsnaam mag maximaal acht tekens lang zrjn en mag uit letters'

lrro"r"'. 
"" 

C,iGrs bejtaan Een extensie mag maximaal drie tekens lang

zin en moet worden vooralgegaan door een punl'
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In bestandsnamen en extensies mag u de hieronder aangegeven tekens
niet gebruiken:

. punt (.)

. aanhalingstekens (")

. stash (/)
o backslash (\)
. vierkante haken ([or])
. verticaal streepje (l)
. kleiner dan symbool (<)
. groter dan symbool (>)
. plusteken (+)
. streepje/minusteken (-)
. dubbelepunt (:)
. puntkomma (;)
o komma (,)
o sterretje (-)
. vraagteken (?)

Kies bestandsnamen die een aanwijzing geven over de inhoud van het
bestand, bijvoorbeeld FACTUREN.87, ol FACT87, FACT88 en FACT89 voor
een reeks bestanden met hetzelfde soort gegevens.

Extensies geven vaak het type bestand aan en bij sommige bestanden
is een specifieke extensie zelfsverplicht. De extensie .PRG geeft bijvoorbeeld
aan dat het bestand een GEM-programma is. Als u deze extensie zou
verwijderen, dan zou het besluringssysteem het bestand niet meer her-
kennen als een programma.

Bij veel toepassingen worden specifieke extensies gebruikt om bepaalde
typen gegevensbestanden aan te duiden. Zo maken tekstuerwerkers vaak
gebruik van de extensie .DOC ol .TXT voor document- ol tekstbestanden.
Raadpleeg de documentatie van uw programma voor meer informatie.
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.ACG

De extensaes.ACC, .APP,.PRG, TOS en TTP duiden elk op een bepaald

tuo" orooiimmaoestand. Gebruik deze extensies alleen voor uituoerbare

fj5"t"iO"i. Programma's met deze extensie kunnen niet worden gestart

als de extensie G weggelaten ot gewilzigd.

De betekenis van deze extensies is:

Een GEM Desktop-accessoire. Het systeem verkrrjgt toegang tot

.Aoc-bestanden die in het Desk-menu verschijnen U kunt

maximaal zes actieve accessoires tegelijk gebruiken en ze vanuit

het Desk-menu openen.

Een GEM-programma dat gebruik maakt van de faciliteiten van

de GEM-ObskIop, zoals vensters, ikonen en drop-down menu's'

Een GEM-programma {Zie .APP).

Een TOS-programma. Een bestand met de extensie .TOS is geen

GEM-prodrarima. Zo'n bestand maakt geen gebruik van GEM-

Iaciliteiten en soms ook niet van de muis.

Een TOS-Takes-Parameters-programma. Een bestand met de
extensie .TTP is een TOS-bestand waarbij bepaalde parameters

(data die bepalen hoe het programma wordt uitgevoerd) moeten

worden opgegeven. Als u een .TTP-bestand opent, verschlJnt er

een diatob[pineel waarin u wordt gevraagd de parameters in

te tikken. Raadpleeg de handleiding van het programma voor

meer inrormatie.

N.B.: Als u bestanden op type laat sorteren, dan worden ze alfabetisch
gerangschikt op hun extensies.

.APP

.PRG

.T0s

.TTP
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Padnamen
Een padnaam geeft aan waar een bestand of folder is opgeslagen en begint
met de drive-letter, gevolgd door de loldernaam in de hoofd-directory.
Vervolgens komen eventuele andere Ioldernamen, afhankelijk van de positie
van het bestand in de hierarchtsche slructuur. Een padnaam eindigt met
de naam (en eventuele e)densie) van het bestand of de folder. ln de move-
balk verschijnt de volledige padnaam van het actieve bestand of de actieve
folder.

Stel dat u een diskette in drive A hebt geplaatst waarop alle verkoop- en
marketingrapporten uit 1 986 voor alle regio's zijn opgeslagen. U wilt nu
het verkooprapport van 6 juli openen voor de regio west.
Klik op de disk-ikoon voor floppy drive A. Het venster van drive A wordt
geopend en toont de hoofd-directory van drive A. ln de move-balk worden
alleen de drive-letter en de bestandsaanduidrng weergegeven. De bestands-
aanduiding is de ... achter de backslash (\ ):

A:\*.r
fi N.B.: Raadpleeg de informatie over de optie "Set File Mask" uitv het File-menu in hoofdstuk 4. De sterretjes in de bestandsaanduiding

worden ook wel "wildcards" genoemd. De wildcards worden later
in dit hooldstuk uituoeriger behandeld.

ln de hoofd-directory staat een folder met de naam VERKOOP Als u deze
folder opent, wordt de naam toegevoegd aan de padnaam die er dan als
volgt uiziet:

A:\VEBI(00P\*.r
In het venster verschljnt nu de inhoud van de VERKOOPJolder. ln deze
folder bevindt zich een folder met de naam WEST. Als u deze folder opent,
dan wordt ook die naam toegevoegd:

A:\UERr00P\wESTr.*
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ln de directory van de WESTJolder vindt u het bestand waarnaar u zocht'

iutro oOC. Ai. J dit bestand vanuit een toepassing opent, dan verschijnt

in de move-balk de volgende padnaam:

A:\VERr00P\WEST\JUtl 6.00C.

N.B.: Misschien is u opgevallen dat in de bestandsnaam JUU-6 DOC

een onderstreeptekeh-is gebruikt om JULI en 6 te scheiden' Aan-

oezlen u in een bestands- of foldernaam geen spatie mag gebruiken,

ordt een onderstreepteken wel gebruikt om een spatie te vervangen'

Programmabestand oPenen
Als u een programmabestand opent, voert de computer de .instructies uit

Oie in Oat'pro"gramma zijn opgdslagen. Dit wordt ook wel het starten ol

uitvoeren van een programma genoemd.

U kunt een programmabestand vanal de desktop op verschillende manieren

openen. Ten elrste via een dubbele klik op de naam.of..iko-on van dal

b'estand (die zich in een venster o[ op de desktop- bevindt) Ten tweede

door de 6estandsikoon te kiezen en daarna op de Open-optie in het File-

menu te klikken. Als u aan de menu-optie ol het programma een toets

hebt toegewezen, dan kunt u het programma uiteraard openen door op
o,e ioersie drukken. De systeemgekoren toets voor de menu-optie Open

is [O]. (Zie ook de behandeling van de Open-optie in hoofdstuk 4')

Andere methoden voor het openen van een programmabestand zijn be-

handeld bij "lnstall Application" in hootdstuk 4.

File Sclectol
De File Selector is een speciaal dialoogpaneel voor het laden en opslaan
van bestanden. De File Selector wordl door veel programma's gebruikt en

kan alleen worden opgeroepen vanuit een programma
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FITE SELECTM
Directorg!
D ! \RDllIll\tRx-llElr0\*, 00c--------------
Selection: t-------,--- DRIUE Iril fr-l

trH
Effi
Ti--ll-a-.l
l_x--ll-rt-.]
TEtE
r--rl
fc-alrce'i:]

FRTJNPRI. OOC

rnLcilc6,00c
FX-l-9 ,DllC
itElto ,Doc

ln de File Selector verschijnt op de directory-regel de padnaam van de
huidige directory. Die padnaam bevat een drive-letter en eventueel een
foldernaam en een bestandsnaam.

De Selection-regel toont het huidige bestand (als er een is gekozen) en
kan op dezellde manier worden gewijzigd als de directory-aanduiding.

ln het directory-venster verschijnen de bestanden en folders uit de huidige
directory die door de toepassing kunnen worden geopend. Het overzicht
begint met de folders, gevolgd door alle bestanden. Als de directory meer
bestanden bevat dan in het venster passen, dan kunt u het venster op
de gebruikelijke manier scrollen om de verborgen bestanden zichtbaar te
maken. {Zie "Vensterinhoud scrollen" in hoofdstuk 3.)

De drive-selector geeft aan welke drive actief is.

N.B.: Als u een wijziging aanbrengt in de File Selector, dan worden
die wijzigingen ook in andere velden van het dialoogpaneel uitge-
voerd. Stel dat u een andere drive kiest, dan verandert ook de drive-
letter op de Directory-regel.
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Bestand kiezen
Plaats de muiswijzer op de bestandsnaam die u wilt kiezen U kunt het

bestand nu op diverse manieren kiezen:

. Klik met de linkermuisknop op de bestandsnaam en daarna op OK'

. Geef via de linkermuisknop een dub'bele klik op de bestandsnaam'

. Tik de bestandsnaam in op de Selection-regel en klik op OK'

Dlr€ctory klezen
Vanuit het dtrectory-venster kunt u een folder openen door de foldernaam

t" tl"."n. De lolaers uit de huidige directory verschiinen bovenin het

overzicht, voorafgegaan door een foldersymbool Klik op de close-box om

een folderdirectory te sluiten. De Directory-regel toont de padnaam van

de huidige directory.

U kunt een nieuwe directory kiezen door de padnaam van die directory

oo de Directorv-reoel in te tikken. Wis de inhoud van die regel, tik de nieuwe
piOn"", in eh Oiut< op [Return]. De padnaam bevat een drive-letter en

kan verder een foldernaam en een bestandsnaam bevatten'

Drlve klezen
U kunt een drive kiezen met de drive-letter op de Directory+egel

Plaats de muiswiizer op de gewenste drive-letter en druk op de mutsknop

om de directory van die drive op te vragen.

N.B.: De drive-letter is een onderdeel van de complete drive-

aanduiding. Die bestaat uit een letter voor de disk drive' gevolgd

door een dubbelepunt (:) en een backslash (\).
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Bestandsaanduidlng
De bestandsaanduiding op de Directory-regel is een zoekcriterium dat kan
bestaan uit letters, cijfers en wildcards ('en ?). De bestandsaanduiding
bepaalt welke bestanden in het directory-venster verschijnen.
Een bestandsaanduiding heeft dezelfde vorm als een bestandsnaam. Hij
bevat een naam van maximaal 8 tekens en een optionele extensie van
maximaal 3 tekens. ln een bestandsaanduiding mag u ook twee speciale
tekens gebruiken, namelijk wildcards: het sterretje (') en het vraagteken
{?)

Een sterretje kan elkteken of elke combinatie van tekens vertegenwoordigen.
Een sterretje kan dus een gehele naam of extensie vervangen. De be-
standsaanduiding ... laat bijvoorbeeld alle bestanden verschijnen, ongeacht
de bestandsnaam of extensie.
Vaak gebruikt u een sterretje om alleen bestanden van een bepaald type
op te vragen. Daarbij vervangt het sterretje de naam en geeft u wel de
extensie op. Voorbeeld: de bestandsaanduiding ..DOC toont alle bestanden
met de extensie .DOC. Dan kunnen bestanden verschijnen als:

RAPPORT.DOC

VOORRAAD.DOC
BRIEFS.DOC
mEil0.D0c

Het volgende bestand zou echter niet verschijnen:
VOORRAAD.TXT

Het sterretje moet als laatste teken in een naam of extensie voorkomen.
Voorbeeld: de bestandsaanduiding TAX..DOC is toegestaan, maar T.X.DOC
niet. Een teken na het sterretje wordt niet geaccepteerd, want het sterretje
verwijst naar alle tekens vanaf de positie van het sterretje.

Het vraagteken vervangt e6n teken. Voorbeeld: de aanduiding JAN?.BRF
verwijst naar alle bestandsnamen die beginnen met JAN, gevolgd door een
willekeurig teken op de vierde positie en met de extensie .BRF. Deze
bestandsaanduidrng toont brjvoorbeeld de bestanden:
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U kunt ook wildcards met tekens combineren. Voorbeeld: ?lL. T?T en F- T'
zijn beide geldige aanduidingen voor FILE.TXT.

U kunt de bestandsaanduiding op de Directory-regel wijzigen en op [Return]
drukken om de andere gegevens in het dialoogpaneel te laten aanpassen'

Gogovonsbestand opensn
Om een gegevensbestand te openen kunt u eerst de toepassing opstarten
(zie ;Pro6r;'mmabestand openen" eerder in dit hoofdstuk) en vervolgens

het gegeiensOestand openbn met de File Selector' U kunt echter ook een

stadoierslaan door met de optie lnstall Application een bepaald type

oeievensbestanden aan de beireftende toepassing te koppelen. Oaarna

[un't u net bestand vanaf de desktop openen op een van de vier eerder

behandelde methoden (zie "Programhabesland openen" eerder in hoolds-

tuk en het installeren van toepassingen in hoofdstuk 4).

JAXl.BRF
JIXS.BRF
JA[{.BRF

Bestanden als

JAC[.BRF
JATSET.BRF
Rlt1.00c

zouden echter niet in de directory verschljnen.

De bestandsspecilicalie ????????.??? koml overeen met * '

N.B.: U kunt een gegevensbestand ook openen door het naar de

ikoon van het programmabestand te slepen.

Als u probeert een gegevensbestand te openen dat niet door een loepassing
wordi herkend, verschijnt het paneel ShoWPrint.
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Kies Show om het gegevensbestand op te roepen. Als het bestand leesbare
tekst bevat, dan verschijnt die tekst. Zodra het scherm vol is, verschijnt
onderaan de melding -More-. U kunt het venster dan op de volgende wijzen
scrollen:
. Naar het volgende scherm door op de lspatiebalk] of de muisknop te

drukken
. Halvei'wege het volgende scherm door op [D] of [Control] [D] te drukken
. Naar de volgende regel door op lReturn] te drukken

N.B.: U kunt alleen naar beneden scrollen. Het is niet mogelijk terug
te gaan naar tekst die u al hebt bekeken.

Als u tijdens het scrollen de linkermuisknop of de [spatiebalk] ingedrukt
houdt, dan blijft het scherm scrollen tot u weer bij het scherm bent waar
u het scrollen begon. Als alle tekst is getoond, verschijnt de melding -
End ol file- (Einde bestand). Druk op de lspatiebalk] om terug te keren
naar de desktop. Om tijdens het bekijken van de inhoud van het gege-
vensbestand terug le keren naar de desktop drukt u op de rechtermuisknop,
lQl, [Control] [C] ol [Undo]
Klik op Cancel om naar de desktop terug te keren zonder de inhoud van
hel gegevensbestand op te vragen.

N.B.: Niet alle gegevensbestanden bevatten leesbare tekst. Als u de
inhoud van zo'n bestand opvraagt, kan het zijn dat u alleen geco-
deerde of onvolledige informatie te zien krajgt.

Beheer van bestanden en folders
U kunt de beschikbare diskruimte reorganiseren door bestanden en folders
te kopieren, te verplaatsen ol te wissen. Een goed beheer van bestanden
en folders bespaart diskruimte en zorgt voor een efficiente werkomgeving,
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Bestanden en folders koPi6ren

onderdelen die al in die

meteen bijgewerkt.

U kunt venster-items (bestanden en lolders) kopieren naar een diskette'

J"n-too'."n" Otre of 
'een folder' Bij een lolder kopieert u de inlormatie

6J"r i]oon""tori"i Ln de gehele irihoud (bestanden en andere folders)

naar de nieuwe Positie.
Kooieren qaat als volgt kies het onderdeel en sleep dit naar de gew-enste

""5iL 
oo?J o".ktopl Dit t<an een ander venster zijn, maar ook een floppy

t[x- otJSroerkoon. Als u een onderdeel naar een Iloppy disk- of folderikoon

sreeot, worOt de ikoon geaccentueerd weergegeven zodra deze door het

geslbepte onderdeel wordt aangeraakt.

N.B.: Als u een gegevensbestand naar een toepassing sleept,.wordt

o-e ioepissing dpdesart. Het gegevensbestand wordt gebruikt als

param6ter en-zal automatisch worden geopend.

Als u een ol meer onderdelen naar een nieuwe positie sleept en de muisknop

ioifi"t, u"r."nlint het dialoogpaneel Copy File(s) Klik op OK om de

ttoieeroroceOure voort te zeten. Bij systemen met 66n drive geeft de

lofiprtEtln 
""n 

oialoogpaneel aan wanneer de diskenes moelen worden

gili-.iLlo. ln het dial66gpaneel Copy.File(s) wordt de, naarn van de

6esie-mmingdorOer weergiegeven, alsm6de de naam van elk onderdeel dat

wordt gekopieerd.

U kunt het kopieren onderbreken door op [Undo] te drukken.als de "bezige

oii" verscniini. Bir svstemen met 66n drive moei u op [Undo] drukken als

o6 oionosiett" iicn in oe drive bevindt. Als vervolgens het dialoogpaneel

nOort bperatlon verschijnt, klik dan op Yes om het kopieren te onderbreken
of op No om het kopieren voort te zetten.

N.B.: Het dialoogpaneel Copy File(s) verschijnt niet..als. de.optie
Contirm Copies iiLitgescnakeld. Zie "Set Preferences" in hoofdstuk

4 voor meer inlormatie.

Wilt u een gehele diskette kopidren, sleep de Floppy Disk-ikooJl. dan naar
4o 661116n"r'o 6estemmino {flooov disk, loqische drive ol folder) Bil kopierende oewensti bestemming (floppy disk, logische drive ol folder) Bij kopieren

ni"i 
""r, 

folder wordt 
-oe ge(opieerde informatie toegevoegd aan de

i".r"r.r"r"" clie al in die fo]der aanwezio ziin. Als het venster van deaanwezig zijn. Als het venster

bestemmingslolder open is, worot di-we'ergEgeilen aifu"ioiy na net rople'en
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Let op: Door het kopleren van een lloppy disk-ikoon naar een andere
floppy disk-ikoon gaat alle informatie op de doeldiskette verloren.
Een melding aftendeert u hierop.

N.B.: Als u van de ene disk-ikoon naar de andere kopieert, moeten
beide diskettes op dezelfde wijze zijn geformatteerd (single ol double-
sided).

Naamconfi ict tiidens kopiEren
Als u een bestand probeert te kopieren naar een disk-ikoon, logische drive
ol folder waarin al een bestand met dezelfde naam is opgeilagen, dan
treedt een naamconllict op. Als de optie Confirm File Overwrite is inge-
schakeld {zie "Set Preferences" in hoofdstuk 4), dan verschijnt het dialoog-
paneel Name Conflictwaarin wordtaangegeven er sprake is van een dubbele
naam. Klik op Copy als u het bestaande bestand wilt vervangen door het
bestand dat nu wordt gekopieerd.
Het is ook mogelijk de naam van de kopie in het dialoogpaneel te wijzigen.
De verticale cursor bevindt zich achter de naam van de kopie. Druk op
[Backspace] om in de naam van de kopie 66n teken te wassen of op [Esc]
om de hele naam te wissen. Tik een nieuwe naam in en klik op Copy
ol druk op [Return] om de procedure voort te zetten. Het bestand wordt
dan onder de nieuwe naam opgeslagen, terwijl het bestaande bestand onder
de oorspronkelijke naam intact blijft.
Als een naamconflict optreedt tijdens het kopieren van een groep bestanden,
dan kunt u op Skip klikken om een bepaald bestand over te slaan en de
kopieerprocedure voor de andere bestanden voort te zetten.

Bestanden en lolders verplaatsen
Verplaatst u een onderdeel naar een nieuwe positie, dan verdwijnt het op
de oorspronkelijk positie.
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L, verolaatst onderdelen door ze te kiezen en daarna naar de nleuwe positie

ieU;;;'];iliii;iControil ingeorukt houdt. ln het dialoospaneel Move

iitejs)'worot aangeg'even hoeveet onderdelen worden verplaatst

Klik oo OK om de orocedure voort te zetten ol op Cancel om de opdracht

G 
"r,ri-rr"i"n. 

ArJ, Spok t<tixt, toont net paneel de naam van het verplaatste

onderdeel en de folder waarnaar u het verplaalst'

U kunt hetverplaatsen onderbreken door op IUndo]te drukken als de bezige

6tr-Iioon u"i.[r,iini. xtit op Yes in het dialoogpaneel Abort operation om

de procedure te onderbreken

Bestanden en folders herbenoemen
U kunr de namen van bestanden en folders wijzigen in het dialoogpaneel

iir"i"itirai.n oat ian worden aangeroepen met de optie Show lnformation

in het File-menu. Zie ook "Show lnformation" in hoofdstuk 4

Bestandsnamen mogen uit maximaal acht tekens bestaan en kunnen

e"-"ntre"i ,oia"n gL"volgd ooor een punt (.) en een extensle.van maximaal

OiCI i"i"nt. Ook f6lderiamen mogen uit maximaal acht tekens bestaan'

maar zij hebben meestal geen extensle.

N.B.: Het is beter om extensies niet te wijzigen. Doet u dat toch,

dan looot u het risico dat het systeem of een toepasslng een
programma, resource-bestand of gegevensbestand nlet meer her
kent.

Bestanden en lolders wlssen
Door het wissen van ongewenste bestanden en folders maakt u ruimte

*li ,ooi n,er*e inlormati6. U wist onderdelen van een venster door deze

n"ut d" ptrlt"nrand te slepen ol door een onderdeel te kiezen en vervolgens

oo oe ootie Delete ltem in het File-menu te klikken. Als u aan de optie

u5o, *i.i"n een toets hebt toegewezen, kunt u het bestand uiteraard ook

wissen door op die toets te drukken.
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ln het dialoogpaneel Delete Folder/ltems geeft u vervolgens aan of u het
onderdeel inderdaad wilt wissen ol dat u het wissen wilt annuleren. Klik
op OK om het onderdeel te wissen.

/fo, N.B.: Als het dialoogpaneel niet verschijnt, is de optie Confirm Delete
v uitgeschakeld. Zie "Set Preferences" in hoofdstuk 4 voor meer

informatie.

U kunt het wissen tussentijds onderbreken door op [Undo] te drukken zolang
de bezige bij zichtbaar is. Het wissen verloopt uiterst snel, dus u moet
snel reageren om de procedure te onderbreken. Klik op Yes in het
dialoogpaneelAbort Operation om het wissen afte breken. De op dat moment
al gewiste bestanden zijn onherroepelijk verloren.

Let op: Door het wissen van een folder wist u alle bestanden en
folders die er in staan. Als de bezige bij eenmaal is verdwenen,
kunt u geen bestanden ol folders meer terughalen.

.a\ N.B.: Het is onmooeliik bestanden te wissen waarvan de read/write
V status is ingesteld'of Read Only, ol een folder te wissen waarin

een read only-bestand is opgeslagen. Om de status van een bestand
te wijzigen, kiest u Show lnlo in het Fale-menu en vervolgens Read/
Write.
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HOOFDSTUK 6
DESK.ACCESSOIRES
Desk-accessoires zijn unieke achtergrondprogramma's die niet alleen vanal
de desktop, maar ook vanuit een ander toepassingsprogramma kunnen
worden geopend. Zo kunt u tijdens het gebruik van een tekstverwerker
met behulp van het Control Panel de responstijd van het toetsenbord
veranderen zonder daarvoor de tekstuerwerker te verlaten. De meeste
programma's die een menubalk gebruiken hebben toegang tot de desk-
accessoires via het meest linkse menu (meestal het Desk-menu).
Het installeren van een desk-accessoire is zeer eenvoudig. Vlhnneer u de
TT-computer inschakelt, controleert het besturingssysteem of er in de hoofd-
directory van de opstartdisk bestanden staan die tijdens de opstartprocedure
moeten worden geladen. Desk-accessoires worden herkend aan de hand
van de extensie .ACC (van "desk accessory"). Elk bestand met de eriensie
.ACC in de hoofd-directory wordt tijdens het opstarten geladen.

U installeert een desk-accessoire door een kopie van het programma tn
de hoofd-directory van de opstartdisk te plaatsen. (Zorg dat dit bestand
de extensie .ACC heeft.) Vervolgens start u het systeem opnieuw op, zodat
het bestand kan worden ingelezen en geladen. Het desk-accessoire
verschijnt dan in het Desk-menu.
U kunt maximaal zes desk-accessoires tegelijk laden. Bevat de opstart-
disk er meer, dan kunt u een ol meer desk-accessoires tijdelijk uitschakelen
door de extensie le veranderen in .ACX (of een andere combinatie, m.u.v.
.ACC) en vervolgens de computer opnieuw opstarten. Bestanden zonder
de extensie .ACC worden tijdens de opstartprocedure niet automatisch
geladen.

N.B.: Het is toegeslaan meer dan zes actieve desk-accessoires rn
de hoofd-directory van de opslartdask op te slaan. De eerste zes
desk-accessoires met de extensie .ACC worden geladen in de
volgorde waarin ze op de diskette staan, de resterende worden
genegeerd.
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Het Control Panel, XCONTROL.ACC, is reeds geinstalleerd in de hoofd-
directory van de Language-diskette en in de hoold-directory van de
ingebouwde hard disk. Het Confol Panel wordt automatisch geladen als
u de TT-computer voor de eerste keer inschakelt.

U opent een desk-accessoire door de muiswijzer op het Desk-menu te
zetten en op de gewenste optie te klikken. Dan verschijnt een dialoogpaneel
ol een venster.

Control Panel
Het Control Panel coordineert een aantal kleinere programma's, ook wel
Control Panel-extensies ol CPX genoemd. Het Control Panel toont de namen
van alle geladen CPx-programma's. U opent een CPX door er een dubbele
klik op te geven.

Het Control Panel bevat ook een Options-menu. Als er geen CPX is gekozen,
toont dit menu twee opties: About en Setup. Als er wel een CPX is gekozen,
dan ziet u ook de opties Open CPX, CPX lnfo en Unload CPX.

U kiest een optie door de muiswijzer op het Options-menu te plaatsen
en daarna op de gewenste optie te klikken. Geel een dubbele klik om
de optie te kiezen.

ln een Control Panel ol CPX-venster kunt u meestal kiezen uit de opties
Save, OK ol Cancel. Het klikken in de close-box koml overeen met het
klikken op OK en het sluiten van het Control Panel.

Klikl u op Save, dan wordt de huidige instelling in een bestand op de
opstartdisk opgeslagen. De computer leest dit bestand tijdens het opstarten
en laadt de opgeslagen instelling.
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Klik op OK als u de instelling slechts voor 66n bewerking wilt veranderen.
Het Control Panel-venster wordt dan gesloten en de wijziging blijft geldig
tot u de computer uitschakelt. Als u hem weer inschakelt, dan wordt de
laatst opgeslagen instelling actief.

Via Cancel keert u terug naar het hoofdvenster van het Control Panel.

About...
Met de optie About, kunt u inlormatie over het Control Panel {zoals het
versienummer en de copyright gegevens) opvragen.

Setup...
Gebruik het dialoogpaneel Setup voor het veranderen van de CPX-status
(actief/inactief), het opnieuw laden van een CPX zonder opnieuw opstarten
van de computer, het bepalen van de hoeveelheid geheugen die wordt
gereserueerd voor basis CPx-informatie en het opgeven van een CPX-
padnaam. Met de ingebouwde kalender en klok kunt u de datum en de
tijd instellen.

TiJd

12l24-uurs klok
CPX laden

CPX-status Minimum aantal sleuven

Datum en tlld
De computer gebruikt de datum en tijd om bij te houden wanneer bestanden
werden aangemaakt o, bijgewerkt. Dit komt met name van pas als u wilt
weten met welk bestand het laatst gewerkt is.

CPX padnaam
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De klok kan worden ingesteld op een 12-uurs of een 24-uurs tijdaanduidlng.
Deze instelling is overigens niet van invloed op de tijdaanduiding van de
opgeslagen bestanden, maar geldt alleen voor de klok in het Control Panel.

Het instellen van de klok ol kalender gaat als volgt:

1. Open het Control Panel en klik op de tijd- of op de datumaanduiding.

2. Druk op [._] om de cursor in het venster te verplaatsen, of druk op
[Backspace] of [Esc] om het venster te wissen. [Backspace] wist de
tekens in het venster 66n voor 66n en [Esc] wist de gehele inhoud van
het venster.

3. Tik de juiste tijd of datum in.

4. Klik op de nieuwe tijd of datum.

Voor het wijzigen van de 12- of 24-uurs tijdaanduiding plaatst u de cursor
in het kader rechts naast het woord Time. Dan verschijnen beide opties.
Klik op de gewenste optie, zodat hij wordt geaccentueerd en klik er dan
nogmaals op.

Status van CPX wilzigen en CPX laden

Alleen actieve CPx-programma's worden tijdens het opstarten geladen en
verschijnen in het Control Panel-venster. Als u een inactieve CPX wilt
gebruiken, kunt u de status van die CPX omzetten van inactief naar actief.
Daarna kiest u de lunctie voor het laden van een CPX, waarna de geactiveerde
CPX in het Control Panel verschijnt.

Het is ook mogelijk een CPX te verwijderen door de status van die CPX
te wijzigen van actief in inactief.

Voor het wijzigen van de slatus van een CPX gaat u als volgt te werk:

1. Open het Control Panel en kies de Setup-optie uit het Options-menu.
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Kies de functie voor het wijzigen van CPx-status. Dan volgt het bijbe-
horende dialoogpaneel.

status-box

3. Plaats de muiswijzer op de gewenste CPX en klik erop. De CPX wordt
geaccentueerd en de befeffende bewerking verschijnt in de status-box.

N.B.: Het is mogelijk via 66n handeling de status van meerdere
CPx-programma's te wijzigen. Kies die programma's met behulp
van een elastisch kader of via Shift-klikken. Het elastisch kader
verschijnt niet als zodanig in het venster, maar de werking is wel
heEelfde.

4. Voer de bewerking uit door in de status-box te klikken.
Als u de status van een CPX hebt gewijzigd moet u die CpX opnieuw laden
voordat hij kan worden gebruikt. Dat gaat als volgt:
1. Open het Control Panel en kies Setup in het Options-menu.
2. Kies de runctie CPX laden en klik vervolgens op OK in het dialoogpaneel.

COLllR
s0ultD
ll0DEtl
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Geavanceerde Setup-oplies
Twee geavanceerde Setup-opties bepalen het aantal sleuven en de
CPX-padnaam. U zult deze opties waarschijnlijk weinig gebruiken.

illnlmum aantal sleuven
Een CPX wordt opgeslagen in een extern geheugen (op hard disk of diskette).
Tijdens het opstarten en laden wordt alleen de basisinformatie over elke
actreve CPX (zoals de naam en de ikoon) in het RAI\il geladen. Pas na
het openen van een CPX wordt de rest van het bestand in het RAM geladen
en kunt u het programma gebruiken. Bij het sluiten van een CPX wordt
het bestand weer uit het RAM verwijderd.

N.B.: CPX-programma's met de status "resident" worden tijdens het
opstarten wel naar het RAM gekopieerd.

De TT-computer moel welen hoeveel RAM hij moet reserveren voor ba-
sisinformatie over CPx-programma's. Als u het minimale aantal sleuven
instelt, geeft u aan dat de computer voldoende RAM moet reserveren om
de basisinformatie van dat aantal CPx-programma's op te slaan. Als tildens
het opstarten het aantal actieve CPx-programma's het minimum aantal
sleuven overschrijdt, reserveert de computer automatisch genoeg RAM voor
dal grotere aantal. U kunt minimaal 5 en maxlmaal 99 sleuven opgeven.

U wiizigt het minimum aantal sleuven als volgt:

1. Open het Control Panel en kies Setup in het Options-menu.

2. Gebruik de scroll-pijlen om het gewenste aantal slots te laten verschijnen
en klik dan op OK of op Save.

CPX padnaam

De CPX padnaam geeft aan waar het Control Panel de CPX-bestanden
moet zoeken. Als u alle CPx-bestanden in 66n folder opslaat, dan hoeft
u alleen maar een pad naar die ene folder in te stellen. Verdeelt u de
CPX-bestanden echter over verschillende folders, dan moet u een padnaam
instellen naar de directory met CPx-bestanden die u wilt gebruiken.
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N.B.: Als de padnaam niet in het kader past, gebruik dan de scroll-
pljlen naar links en naar rechts om de verborgen gedeelten van het
pad zichtbaar te maken.

Het wijzigen van een CPX padnaam gaat als volgt:
1. Open het Control Panel en kies Setup in het Options-menu.
2. Klik op een willekeurige plaats in het kader voor de padnaam. Dan

verschijnt de File Selector.

3. Gebrujk de File Selector om een nieuw pad te kiezen. Als u een directory
opent, wordt de padnaam toegevoegd aan de directory-regel in het
venster. Als het juiste directory-pad wordt weergegeven, klikt u op OK.
Het nieuwe pad verschijnt op de regel voor de CpX padnaam.

Open CPXS...
U opent een CPX door die in het Control Panel te kiezen en daarna de
optie Open CPXs... in het Options-menu te klezen. Een andere methode
is een dubbele klik op de naam van de CPX in het Control panel.

CPX lnto...
Als u een CPX kiest en vervolgens op de optie CpX lnfo... uit het Options-
menu klikt, dan verschljnt een lnfo-venster met de Cpx-naam, het versie-
nummer, het lD-nummer en de Resident/Non Resident status.
De CPX-naam is de naam waaronder die CpX is opgeslagen. De versie
en de lD zijn toegewezen door de CPX-programmeur. Vbrscliillende versies
van dezelfde CPX kunnen dezelfde lD hebben. ln dit geval wordt alleen
de meest recente versie geladen. Als u verschillende versies van eenzelfde
CPX hebt, dan geeft het versienummer aan welke de meest recente versie
IS,
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Met de optie Configure CPXS (zie ook "CPX configureren") kunt u de
Resident/Non Resident status van een CPX wijzigen. Voor de meeste CPX-
programma's zult u de slatus "Resident: No" instellen. Het grootste deel
van het programma wordt dan op hard disk of diskette opgeslagen en
wordt alleen in RAM ingelezen als u de CPX opent. Als u een CPX echter
heel regelmatig gebruikt, dan is het raadzaam daaraan de status "Resident:
Yes" toe te wijzen. Een CPX met die status wordt bij het opstarten van
de computer meteen in het RAM opgeslagen en blijft beschikbaar tot u

de compuler weer uitschakelt. Residente CPx-programma's werken we-
liswaar iets sneller , maat ze nemen een grote hoeveelheid RAM in.

A tt.g.: Nadat u de status van een CPX het gewijzigd moet u de computerV opnieuw opstarten om de wijziging acti;f te m-aken. U kunt een CPX
alleen in het RAM installeren tijdens de opstart-procedure.

Unload CPX...
De optie Unload CPX... wijzigt maakt een CPX naet inactief, maar verwijdert
deze gewoon uit de lijst in het Control Panel. Via de lunctie CPX laden
kunt u het programma weer aan die lijst toevoegen.

N.B.: Een CPX met de Yes-status voor resident kan niet uit de
CPX-lijst worden verwijderd met de optie Unload CPX.

CPX-programma's
ln het onderstaande gedeelte worden de verschillende CPX-programma's
omschreven die op uw computer zijn geinstalleerd.

Window Colors
Met Window Colors kunt u verschillende kleuren (afhankelijk van de gekozen
resolutie) toekennen aan de verschillende onderdelen van de desktop-
vensters. U kunt een kleur toewijzen aan elk van de 15 elementen in het
actieve venster en aan 5 elementen in inactieve vensters.
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Het kleurenpalel van uw TT-computer bevat voor de meeste resoluties 4096
kleuren. Het hangt van de gekozen resolutie af hoeveel kleuren tegelijk
op het scherm kunnen worden weergegeven {van 2 tot 256). N,'let het
CPX-programma Color Setup kunt u uit de beschikbare kleuren een eigen
kleurenpalet samenstellen. Zie ook "Kleuren instellen". U kunt uiteraard
ook het kleurenpalet gebruiken dat in de fabriek is samengesteld ol met
behulp van de functietoetsen IF1]t/m [Fl0] een van de andere ingestelde
kleurenpaletten kiezen.

venslertitel

pijl naar links

horizontale scroll-balk

pijl omlaag

naar rechis
gearbeerd deel horizontale scroll-balk

venstertitei inactief venster
inactief vensler

inactief venster

- pril omhooq

- 
vertrcale scrol -balk

verticale scroll-balk lnactief venster
gearceerd deel verticale scroll-balk

U kunt voor elk vensterelement vier opties kiezen. ln het kader achter "Border"
kiest u de kleur voor de smalle rand om elk vensteronderdeel krijgt. Bij
"Text" kiest u de kleur van de tekst of ikoon (zoals in de full-box)'Oie iri
het gekozen vensteronderdeel verschijnt. U gebruikt de optie Filt om een
achtergrondkleur of -patroon te kiezen. Als u een patroon kiest, verschijnt
dat in de gekozen kleur.
Via de Mode-box kunt u het achtergrondpatroon in- en uitschakelen.

actief venster
inactief venster

full-box

horzontale scroll-balk inactref venster
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Als u kleuren hebl toegewezen aan actieve vensterelementen en deze
vervolgens opslaat met Save ol OK, gelden deze kleuren voor het volgende
venster dat u opent. Vensters die al open waren worden naet afgebeeld
in de nieuwe kleuren.

Kies voordat u kleuren gaat toewijzen het kleurenpalet dat u wilt gebruiken.
U kunt het systeemgekozen kleurenpalet gebruiken dat bij aflevering al
is ingesteld, een ander ingesteld kleurenpalet kiezen via de functietoetsen
[F1] t/m [F10] of zelf een kleurenpalet samenstellen met de daarvoor
bestemde Iunctie.
Wijs nu als volgt kleuren aan een actiel ol inactief venster toe:

1. Kies hel vensteronderdeel waarvoor u een kleur wilt bepalen. Dat
onderdeel wordt geaccentueerd met een kader.

2. Klik en sleep de scroll-boxen om bij Border, Text en Fill de kleur voor
het onderdeel te bepalen. Kies eventueel ook een patroon.

3. Kies de gewenste modus en herhaal de stappen 1 tot en met 4 tot
u alle gewenste kleuren ingesteld hebt.

4. Klik op Save om de nieuwe kleuren permanent op te slaan of klik op
OK om de huidige kleuren te gebruiken tot u de computer uitschakelt
(als u de TT weer opstart verschijnen de laalst opgeslagen kleuren weeo.
Klik op Cancel om Window Colors te verlaten en terug te keren naar
het Control Panel-menu (er worden dan geen wijzigingen opgeslagen).

Color Setup
Afhankelijk van het type monitor dat u gebruikt en de schermresolutie die
u hebt gekozen, kunnen tot 256 kleuren tegelijk op hel scherm worden
algebeeld. U kunt een keuze maken uit een palet van 4096 beschikbare
kleuren (behalve bij TT High resolution, dat alleen voor monochrome
monitoren bestemd is).

Met Color Setup stelt u het kleurenpalet voor de venslerkleuren samen.
Zie ook "Window Colors".
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pennummer

pennummer scroll-balk

kleurenbanken
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scroll-balk kleurenbank

kleurinstelling

grils/kleur-box

U kunt zich de 4096 kleuren voorstellen als een verzameling inkten met
verschillende kleuren, verdeeld over zogenaamde kleurenbanken. Onder
"Color" worden maximaal 16 kleuren weergegeven. Het aantal kleuren in
een bank koml overeen met het aantal kleuren dat met de ingestelde resolutie
tegelijk op het scherm kan worden weergegeven. l\ilet uiEondering van
de TT High en de TT Low resoluties, kunt u door 16 verschillende
kleurenbanken scrollen. Het aantal kleuren dat bij de gekozen scherm-
resolutie tegelijkertijd kan worden weergegeven is het kleurenpalet.
Als u door de verschillende banken scrollt, worden deze weergegeven in
de Bank weergave-box. Elke bank bevat 2, 4 ol 16 kleuren, afhankelijk
van het aantal kleuren dat in de door u gekozen resolutie op het scherm
kan worden weergegeven. (TT Low Resolution, waarin 256 kleuren tegelilk
kunnen worden weergegeven, heeft geen kleurenbanken. ln plaats van de
scroll-balk voor de kleurenbank gebruikt u baj deze resolutie de scroll-balk
voor het pennummer, waarmee u door banken van 2,4 of 16 pennen scrollt.)

Wilt u een bank wijzigen om er andere kleuren in op te nemen, ga dan
als volgt te werk:

1. Kies de gewenste modus in de Gray/Color-box. Kies Gray (het woord
Gray verschijnt) om de banken met pennen in grijstinten weer te geven
ol kies Color (het woord Color verschijnt) voor banken met gekleurde
pennen. De Gray-modus wordt vooral gebruikt bij monochrome moni-
toren.

L
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N.B.: Bij de resolutie TT High verschijnt in plaats van de scroll-balk
de optie lnvert, waarmee de schermweergave op omgekeerde video
kan worden ingesteld.

2. Gebruik de scroll-balk voor kleurenbanken om door de beschikbare
banken te scrollen (indien beschikbaar in de gekozen resolutie). Kres
de bank met de verzameling pennen die het meest overeenkomt met
het door u gewenste kleurenpalet. {ln TT Low resolutie gebruikt u de
scroll-balk voor het pennummer om de pennen op te roepen die u wilt
wijzigen.)

3. Kies de pen die u wilt wijzigen door de muiswijzer op de gewenste
pen te plaatsen en te klikken, of kies de pen via de scroll-balk. Om
de gekozen pen verschijnt een zwart kader.

4. Gebruik de scroll-balken voor de kleurinstelling om de kleur van de
gekozen pen te wijzigen. U wijzigt de percentages rood, groen ol blauw
om de kleur van de pen aan te passen.

Herhaal de stappen 3 en 4 voor elke pen die u wilt wijzigen.

5. Als u tevreden bent met het resultaat, kunt u Save kiezen om dit
kleurenpalet permanent op te slaan, OK om dit kleurenpalet te gebruiken
tot u de TT uitschakelt (als u de computer weer inschakelt verschijnt
het laatst opgeslagen kleurenpalet) ol Cancel om de CPX Color Setup
te verlaten en terug te keren naar het Control Panel-menu (er worden
dan geen wijzigingen opgeslagen). Kies Reload om terug te keren naar
de laatst opgeslagen systeemwaarden. Als u terug wilt naar de banken
met de bij aflevering rngestelde kleuren, druk dan op [Clr Home].

N.B.: Wilt u de laatste bank herstellen in de staat waarin hij was
voordat u wijzigingen aanbracht, druk dan op [Undo]. Klik op Heload
om alle banken te herstellen.

Configurc CPXS
Met Configure CPXs kunt de naam van CPX-programma's en de kleur van
tekst en ikonen wijzigen en ook de Residenlstatus aanpassen.

6-12atarimuseum.nl



E Eeneral setufl--l
gPX llotions

Text Color: fq-l-Ia
Icon Colorl

Rf,]l Resident:

fjra-l [clnceil

Naamregel

Ram Resident Box

Voor het configureren van een CPX moet u eerst op de naamregel de naam
van dat CPx-programma opgeven. Gebruik de scroll-pijlen naar links en
naar rechts om door de Iilsl te scrollen.
In het venster Configure CPXS staat de cursor al aan het einde van de
naamregel. Druk op [Esc] om de gehele regel te wissen of op [Backspace]
om de naam teken voor teken te wissen. Tik vervolgens de nieuwe CPX-
naam in.

Als u de kleur van tekst of ikonen wilt wijzigen, maak dan met behulp van
de scroll-pijlen een keuze uit een van de 16 beschikbare kleuren, De naam
en de ikoon op de naamregel worden steeds weergegeven in de kleuren
die u kiest.

Tevens kunt u in dit venster de residenlstatus opgeven. Plaats de muiswijzer
op de RAM residentbox en klik erop. Verplaats de muiswijzer om de
gewenste status te accenlueren en klik nogmaals om die optie op te slaan.
Als u tevreden bent met de instellingen, klik dan op OK of Save.

N.B.: De instelling van de RAM resident-status is alleen van invloed
tijdens het opstarten en als u de resolutie wijzigt.
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General Sotup
Met het CPx-programma General Response kunt u de respons- en re-
peteersnelheid van het toetsenbord instellen, evenals de klikrespons van
de muis en het gebruikvan geluidssignalen. Het programma dient bovendlen
voor het in- en uitschakelen van de optie CPU Cache en voor het tonen
van systeeminformalie, zoals het versienummer van hel Tos-besturings-
sysleem en de hoeveelheid beschikbaar RAM-geheugen.

keuzebox status

keuzebox

responssnelheid
toetsenbord

schuif reoelaar reoeteersnelheid- toetsenborrl

selectie klikrespons

test klikresponskeuzebox geluidssignalen

Status
Kies de Status-box om het versienummer en de datum van TOS op te
vragen. Daarbij worden ook het aantal bytes vrije geheugenruimte en de
totale geheugencapaciteit getoond.

Geluldsslgnalon
De computer kent twee soorten geluidssignalen: een bel na een foutieve
handeling op het toetsenbord of met de muis en een klik na elke druk
op een toets.

U schakelt deze signalen in of uit door op de bel- of toetsikoon te klikken.
Een geaccentueerde ikoon betekent dat de betrerfende functie is ingescha-
keld.
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Cache
"Cache" in hoofdstuk 3 geeft meer bijzonderheden over het cache-
geheugen. Om dat geheugen in- of uit te schakelen, plaatst u de muiswijzer
op de Cache-box en klikt daarop. Verplaats de muiswijzer tot de gewenste
instelling verschijnt en klik nogmaals.

Geluid
Als u alle geluidssignalen wilt uitschakelen, plaats de muiswijzer dan op
de Sound-box en klik erop. Verplaats de muiswijzer tot het woord "Off"
wordt geaccentueerd en geel nog een klik.

Repeteersnelheid to€tsonbord
Behalve [ShiIt], [Control], [Esc], [Caps Lock] en lAlternate] heeft iedere toets
een repeteerfunctie. Met de regelaar voor de repeteersnelheld van het
toetsenbord bepaalt u wanneer de toetsen beginnen te repeteren en hoe
snel dat gebeurt.

De bovenste schuifregelaar bepaalt op welk moment een toets begint te
repeteren. Als u de regelaar naar links verplaatst, zal het repeteren eerder
beginnen. Sleep de regelaar naar de gewenste positie en laat de muisknop
los.

De ondeiste schuifregelaar bepaalt hoe snel de toetsen repeteren. Door
de regelaar naar links te schuiven repeteren de toetsen sneller. Sleep de
regelaar naar de gewenste positie en laat de muisknop los.

U kunt de nieuwe instellingen testen door een hoger volume in te stellen
en op de [spatiebalk] te drukken. Aan de klikjes kunt u horen hoe snel
de toetsen repeteren.
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Kllkrrspon3 van de mul3
Het is mogelijk de reactie van de TT op dubbelklikken aan te passen. U
kunt de respons vertragen door op een van de cijlers te klikken die dichter
bij het liggende muisje staan. Wilt een snellere respons, klik dan op een
vakje dat dichter bij het rennende muisje staat.

U kunt de ingestelde responstijd testen in de hiervoor bestemde testbox.
Als u dubbel klikt met de ingestelde snelheid of sneller, licht het hokje
even op.

Uodom Sotup
De poorten met het opschrift "Modem" aan de achterzijde van de computer
zijn seriele Bs232-poorten. Ze worden meestal gebruikt om via een modem
metandere computerste communiceren. De poorten zijn echter ookgeschikt
voor de aansluiting van een seriele printer ol andere apparaten met een
RS232-interface.

Met Modem Setup kunt u de modempoorten instellen voor een modem
of een ander serieel apparaat. Raadpleeg de handleiding \an het apparaat
dat u wilt aansluiten voor informatie over de in te stellen parameters. De
parameters die noodzakelijk zijn voor de computer waarmee u communiceert
worden ook wel het communicatieprotocol genoemd.

Sorlal Port Seloctor
Met de Serial Port Selector geeft u aan welke van de beschikbare seriEle
poorten de actieve poort is. Kies de poort die u gebruikt voor de aangesloten
modem.
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Baud Raie
Baud rate is een standaard eenheid voor de transmissiesnelheid, de snelheid
waarmee data tussen twee computers worden uitgewisseld. Baud verwijst
naar "bits per seconde". De hoogste snelheid is 19.200 baud, de laagste
50 baud. De baud rate voor uw modem en die voor de andere compuler
moeten gelijk zijn.

U stelt de baud rate rn door op de pijltjes bij "Baud Rate" te klikken. Houd
de muisknop ingedrukt om de baud rates te doorlopen tot de gewenste
waarde wordt geaccentueerd en klik op die waarde.

Parity
ln het Nederlands "pariteit". Als computers inlormatie via de teleloon
verzenden, bestaat altijd de kans dat een deel van de informatie door
storingen op de teleloonlijn niet goed overkomt. Via de pariteit controleert
de computer ol de inlormatie zonder fouten is ontuangen.
De pariteitsbit is een binair teken dal aan een groep bits wordt toegevoegd
om de som van alle tekens sleeds oneven of even te maken. Storingen
in de data-overdracht kunnen worden herkend als het aantal bits in een
groep niet overeenkomt met de gekozen pariteit (even of oneven). Afhankelijk
van uw modem en die van de andere computer kunt u kiezen tussen None
(geen), Odd (oneven) ol Even. (Raadpleeg de handteiding bij uw modem
voor bijzonderheden).
Plaats de muiswijzer op de Parity-box en klik erop. Ga met de cursor naar
de gewenste pariteil en klik op de geaccentueerde optie om deze te kiezen.

Bits/Char
Elk teken wordt als 66n byte in het geheugen opgeslagen. Een byte bestaat
uit acht bits. Afhankelijk van het apparaat waarmee uw computer via de
Rs232-poort communiceert, kunt u het aantal bits per teken veranderen.
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Plaats de muiswijzer op het kader achter Bits/Char en klik erop. Ga met
de cursor naar het gewenste aantal bits per teken en klik op de geac-
centueerde optie om deze te kiezen.

Stop Bitg
De stopbit geeft het einde van een asynchroon Rs232-teken aan. ln het
algemeen gebruikt u 1 stopbit, maar in bijzondere gevallen moet u 1,5
ol 2 stopblts gebruiken.

Plaats de muiswijzer op de box Stop Bits en klik erop. Ga met de cursor
naar het gewenste aantal stopbits en klik op de geaccentueerde optie om
deze le kiezen.

Flow Conlrol
lvet deze optie kiest u uit twee communicatieprotocols: Xon/Xoff of RTS/
CTS. Als u via de RS232-poort communiceert, moelen uw computer en
het andere systeem van elkaar welen wanneer ze moeten beginnen en
stoppen met het verzenden van informatie. Stel het protocol zo in dat het
overeenkomt met het protocol van het andere systeem.

Plaats de muiswijzer op Flow Control en klik erop. Ga met de cursor naar
het gewenste protocol en klik op de geaccentueerde optie om deze te
kiezen.

Prlnter Setup
De conliguraties in het CPX-programma Printer Setup gelden voor het gehele
systeem en verschalfen informatie aan alle programma's. Of de informatie
wordt geraadpleegd, hangt af van het betrokken programma. Zo maakt
de optie Print Screen van het Options-menu wel gebruik van de printer
setup-informatae, maar andere utilities ol programma's weer niet. Ga in de
handleiding van het betrokken programma na ol de printer setup-informatie
wordt gebruikt.

6- 18atarimuseum.nl



N.B.: Een Atari SlM-laserprinter kan niet via het dialoogpaneel lnstall
Printer worden geconfigureerd. Raadpleeg de Atarl SLM Prlnter
Emulator handleiding (geleverd bij de SLM-laserprinter) voor meer
informatie over de juiste instellingen. Als u zowel een SLM-printer
als een matrix- ol letterwiel-printer op uw computer hebt aangesloten,
kunt u meestal in het programma het gekozen printertype aangeven.
Als dit niet mogelijk is, moet u een van de printer drivers uitschakelen.

U configureert uw printer door eerst het Printer Setup-dialoogpaneel op
te roepen. Daarin kunt u de verschillende instellingen wijzigen door op
het betreffende vakje te klikken en vervolgens de gewenste instelling te
kiezen.

Printer Typc
U hebt de keuze uit: Dot (matrixprinter) ol Daisy (letterwiel-printer). Klik op
de gewenste optie.

Color
U kunt hier kiezen uit B/W (voor zwart/wit ofwel monochrome printers) en
Color (voor kleurenprinters). Klik op de gewenste optie.

Pixels/Line
Deze optie is bestemd voor grafische matrixprinters. Pixel staat voor "picture
element", ofwel beeldpunt. Bij matrixprinters is een pixel een puntje (dot).
ln de grafische modus hanteren matrixprinlers een bepaald aantal pixels
{puntjes) per regel. Als u met een Atari dot malrix gralische printer werkt,
kies dan de instelling 1280. Werkt u met een Epson of daarmee compatibele
gralische matrixprinter, kies dan 960. Bij beide waarden wordt uitgegaan
van een regellengte van 8 inch (20,32 cm).

Ouality
Deze optie dient alleen voor matrixprinters. Kies Draft voor normaal ma-
trixschrift. Kies Final voor afdrukken mel correspondentiekwaliteit.
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Paper
Als uw printer een tractor feed ol een single sheet feeder heeft, kies dan
Feed. Werkt u alleen met losse vellen papier die u zell moet invoeren, kies
dan Single. Bij Single stopt de printer aan het einde van iedere pagina

Port
Gebruikt u een parallelprinter, kies dan Printer. Een parallelprinter sluit u

aan op de pooit met het opschrift "Prinler" aan de achterzijd-e van de
computer. Ais u een seriele printer gebruikt, kies dan Modem. De printer

moei dan op de poort "Modem" (de RS232-poort) worden aangesloten.

./L N.B.: Bri de meeste seriele orinters moet de Rs23z-poort worden
t/ geconlilureerd volgens het Xonixoff protocol {kies On). Daardoor

(an de 
-printer de computer opdracht geven hel verzenden van data

tijdelijk ie onderbreken zodat hii de gelegenheid heeft de data af

t6 drukken. {Zie ook "Modem Setup" eerder in dit hoofdstuk )

Sound Setup
Met het CPx-programma Sound Setup kunt u de balans, het volume, de

lage en de hole t6nen van de geluidsweergave instellen. U kunl de huidige
instelling opvragen door op het gezicht te klikken

U kunl de instellingen aanpassen door met de scroll-pijlen de verschillende
opties te doorlope-n, of do6r de muisknop ingedrukt te houden en de scroll-

box van de ene instelling naar de andere te slepen.

Als u Draft kiest en de printer instelt op de grafische modus, dan maakt
de printkop 6en printgang over het paprer. Voor zwartere graphics kunt
u beter Final kiezen. Dit houdt wel in dat de printer twee printgangen over
het papier moet maken, waardoor het afdrukken twee keer zo lang duurt.

N.B.: U kunt Final alleen kiezen als uw printer over een NLQ-modus
beschikt (NLO = Near Letter Ouality).
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Bij Balance stelt u in of de linker en de rechter luidspreker geluidssignalen
even sterk moeten weergeven. N4et Bass en Treble bepaalt de hoeve--elheid
lage en hoge tonen. Volume is voor de regeling van de geluidssterkte.
Zorg. dal de gewenste instelling is geaccentueerd en klik erop om die
instelling te kiezen.

Accelerator
Met de Accelerator kunt u de responssnelheid van de cursor op de
bewegingen van de muis instellen. De Accelerator bevat verder een ,'screen
saver".

muis-accelerator

screen saver
screen saver box

U hebt de keuze uit drie instellingen voor de accelerator: uit, snel en
supersnel. Klik op de box voor uit als u de responssnelheid van de cursor
niet wllt vergroten en op de boxen voor snel of supersnel als u de
responssnelheid wel wilt verhogen.
Voor het instellen van een nieuwe responssnelheid plaatst u de muiswijzer
op de gewenste instelling en geeft er een klik op.
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De "screen saver" zorgt dat het scherm donker wordt als u gedurende
een bepaalde periode geen toetsen indrukt en ook de muis niet gebruikt.
Klik op de box voor de screen saver om die lunctie te activeien. De
schuifregelaar en de modemikoon (telefoontoestel) worden nu ingekleurd
weergegeven. Als de screen saver niet geactiveerd is, verschijnt alleen de
omtrek van deze ikonen.

U kunt zelf opgeven hoeveel minuten na de laatste actie met het toetsenbord
of de muis het scherm donker zal worden. Daarvoor gebruikt u de klokikonen
aan beide uiteinden van de schuifregelaar of u versleept de schuilregelaar
naar een andere waarde. Laat de muisknop los als de gewenste tijd in
de scroll-balk verschijnt.
Met de modemikoon geeft u aan of de screen saver rekening moet houden
met data-uitwisseling via de modem. Als de modemikoon wordt geactiveerd,
dan wordt het scherm niet donker zolang de modem actiel is. ls di,'
modemikoon niet actief, dan wordt het scherm na de ingestelde periode
donker, ook als de modem op dat moment data uitwisselt.
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APPEI{DIX B
BEKiIOPT OVERZICHT MUISBESTURIiIG
Hieronder volgt een overzicht van de muisluncties en toetscombinaties.
Kopieer deze pagina en houd hem bij de hand.

Rosultaat ilulstunctle Tootscomblnatle

Wijzer Rolmuisingewensle [Altemate][piilto€ts]verplaalsenrichting verplaatst wijzer 8 pixels in
richting van pijl.

lAlrernatellshifrl Ipijltoets]
verplaatst wijzer 1 pixel in
richting van pijl

Onderdeel Plaats wijzer op onder- Plaats muiswijzer op kiezen
deel en klik op linker- onderdeel en druk op
muisknop lAlternate]flnsert].

Onderdeel Plaats wijzer op onder- Plaats muiswijzer op kiezen en
deel en geef dubbele onderdeel. Houd dan open en
klik. [Alternate] ingedrukt en druk

lwee keer snel op Unsert].

Onderdeel Klik op onderdeel, houd Kies onderdeel, druk
verslepen muisknop ingedrukt en op [Alternate][lnsert]

rol muis in gewenste [piiltoets].
richting.

Functies Klik op rechter [Atternate][Ck Home]
rechter muisknop.
muisknop
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APPEI{DIX C
GEAVAI{CEERDE HABD DISK UTILITIES
Deze appendix bevat informatie over de diskette met de Atari Advanced
Hard Disk Utilities. Die programma's zijn bestemd voor interne Scs|-drives
en voor e)terne SCSI ofACS| hard disk drives. De diskette bevat programma's
en bestanden voor:
. vergrendelen en ontgrendelen van de lees/schrijfkoppen
. installeren of verwijderen van de hard disk driver. formatteren en partitioneren van de hard disk
. wissen van de inhoud van een logische drive. uitbreiden van het maximale aantal folders
. markeren van slechte sectoren. aanmaken van een uitgebreid partitieschema

U zult deze programma's beslist niet dagelijks gebruiken. Ze stellen u in
staat de drive voor de eerste maal te starten en dienen ook voor functies
die u al en toe nodig hebt, bijvoorbeeld om het gebruik van de hard disk
te optimaliseren. ln deze appendix wordt uitgelegd waarvoor u de verschil-
lende programma's en utilities kunt gebruiken.

Lees/schrijfkoppen vergrendelen en
ontgrendelen
Door vergrendeling van de koppen van de hard disk is de intormatie op
de hard disk beschermd tegen beschadiging tijdens het verplaatsen of
verzenden van de computer. Door de koppen te vergrendelen verwijdert
u ze van het disk-oppervlak. De Atari Advanced Hard Disk Utilities bevatten
twee soorten programma's voor het vergrendelen van de koppen. Het ene
programma vergrendelt de koppen van alle aangesloten hard disk drives
en het andere vergrendelt de koppen van alzonderlijke drives.

Let op: Als u de koppen vergrendelt zonder eerst alle hard disk
vensters te sluiten, dan beschadigt u in veel gevallen informatie op
de disk.
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Koppen van alle hard disk drives vergrendelen
Via het programma SHIPPRG vergrendelt u de koppen bij alle hard disks
van uw systeem. Start dit programma op vanal een diskette in drive A
ol B.

N.B.: SHIPPRG werkt niet voor de koppen van een MegaJile 44
uitneembare hard disk.

Open de directory van de diskette met de Atari Advanced Hard Disk Utilities
en volg de onderstaande stappen om SHIPPRG uit te voeren:
1. Open de HDx-lolder.
2. Sluit alle vensters op alle aangesloten hard disks.

3. Kies SHIPPRG.

4. Schakel het systeem uit zodra de desktop op het scherm verschijnt.

Koppen van 66n bepaalde hard disk vergrendelen
Om de koppen van een bepaalde hard diskte vergrendelen moet u aangeven
welke eenheid moet worden vergrendeld. Plaats de diskette met hard disk
utilities in drive A of B en volg de onderstaande instructies:

1. Open de HDXJolder.
2. Sluit alle vensters op alle aangesloten hard disks.

3. Kies in het Disk-menu de optie Ship.

4. ln een dialoogpaneel wordt u gevraagd of de hard disk drive een ACSI-
of een SCSI-drive is. Klik op het juiste drive-type en op OK om verder
te gaan.

5. Zo a het dialoogpaneel verschijnt voor het kiezen van de drive(s), kiest
u de drive(s) waarvan u de koppen wilt vergrendelen. Klik vervolgens
op OK.
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A H.A.: Elke logische drive (al dan niet gefolmatteerd) kan worden
v gekozen. De drive-aanduidingen met een vet kader verwijzen naar

de aangesloten drives.

6- Er verschijnt nu een waarschuwingspaneel waarin u een laatste gele-
genheid wordt geboden om de opdracht te annuleren.

Klik op OK om de koppen te vergrendelen.

7. ln een laatste dialoogpaneel wordt aangegeven dat u na de vergrendeling
alle gekozen drives moet uitschakelen.

Klik op OK en schakel de drive(s) uit.

N.B.: Als u het gehele systeem wilt verplaatsen, schakel de computer
dan uit.

Koppen ontgrendelen
Alle koppen die eerder werden vergrendeld, worden automatisch ontgren-
deld zodra de betreffende disk(s) opnieuw worden ingeschakeld.

Hard disk driver installenen en verwaideren
Met het programma HINSTALL.PRG installeert en verwijdert u de hard disk
drjver. Met behulp van de hard disk driver kan de computer vanaf de hard
disk worden opgestart.

Hard disk driver installeren
Roep de directory van de HINSTALL-folder op en voer de volgende stappen
uil voor hel installeren van de hard disk driver:

1 . Start het programma HINSTALL.PRG.

2. Kies in het File-menu de optie lnstall.
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3. Kies een logische drive. Alleen de drives met een vet kader kunnen
worden gekozen. Klik op OK.

4. Klik in het dialoogpaneel op OK om de driver te instalteren of op Cancet
om de opdracht te annuleren.

Hard disk driver venvijderen
Roep de directory van de HINSTALL-folder op en voer de onderstaande
stappen uit:

1 . Start het programma HINSTALL.PRG.

2. Kies in het File-menu de optie Bemove.

3. Kies een logische drive. Alleen de drives met een vet kader kunnen
worden gekozen. Klik op OK.

4. Klik in het dialoogpaneel op OK of klik op Cancel om de opdracht te
annuleren.

Hard disk drlver negeren
U kunt de hard disk driver ook negeren in plaats \an verwijderen. Schakel
de computer uit (of voer een koude start uit). Plaats in drive A een diskette
die geen hard disk driver bevat. Schakel de computer weer in. Het drive-
lampje licht even op en dooft weer. Druk dan meteen op [Alternate] en
laat die toets pas los zodra het drive-lampje van drive A weer oplicht.
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Hard disk formatteren en indelen in partities
Let op: De in deze appendix beschreven opties HDXJormat en
Partition wissen alle informatie van de hard disk. Zorg dat u een
kopie hebl van alle waardevolle informatie voordat u verder gaat.

Formatteren
Vvaarschijnlijk hoeft u de hard disk nooit opnieuw te formatteren, want hij
is bij aflevering al geformatteerd. Tijdens het lormatteren wordt de hard
disk ingedeeld in partities en worden op het gehele oppervlak sporen en
sectoren aangebracht. Bovendien worden slechte sectoren gemarkeerd.
Dat zijn gebieden die beschadigd zijn of waarin om welke reden dan ook
gegevens niet betrouwbaar worden opgeslagen. In een dergelijk gebied
opgeslagen inlormatie is vaak niet meer in te lezen of gaat verloren. Daarom
worden gemarkeerde slechte sectoren bij het opslaan van gegevens
overgeslagen.
Formatteren wist alle inlormatie van een disk en prepareert de disk voor
het opslaan van gegevens. Het is mogelijk dat u de hard disk opnieuw
moet lormaneren als de formattering van de fabrikant wordt gewist ten
gevolge van een verkeerde handeling ol als op de hard disk veel slechte
secloren ontstaan.

Wilt u de hard disk opnieuw tormatteren, voer dan de volgende stappen
uit:

1. Kies de optie HDX.PRG. Kies in het Disk-menu de optre Format.

2. Het programma waarschuM nu dal door het formatteren alle inlormatie
van de hard disk zal worden gewist. Zorg dat u een kopie hebt van
gegevens die niet verloren mogen gaan.

Klik vervolgens op OK.

3. Het systeem vraagt vervolgens of u een ACSI-drive of een SCSI-drive
wilt lormatteren. Kies het luiste drive type en klik op OK om verder te
gaan.
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Kies de hard disk drive (unit) die u wilt formatteren. Voor de ingebouwde
hard disk is dat UNIT 0. Bil een andere hard disk kiest u het eenheid-
nummer dat overeenkomt met de instelling van de DIP-schakelaars van
die disk. (Raadpleeg de handleiding van uw hard disk voor bijzonder
heden over de DIP-schakelaars.) Units in een vet kader zijn aangesloten
op uw systeem.

Klik op OK om door te gaan. Er kan een dialoogbox verschijnen met
verschillende typen hard disk drives.

Kies het luiste type hard disk door te klikken op de box waarin de type-
aanduiding staat van de drive die in uw systeem wordt gebruikt.

Selert the unit tupei

lx-E6-AFIL60-llXEEn-FnilI|xEEnF]i-E:til

lXE6i-FIfa20] t silzos_-l t---$Zoi__-.l

fJfl-lo-a_-l

T-TK--] lTiIEEil

Klik vervolgens op OK.

Er verschijnt een waarschuwingsbox waarin u de gelegenheid wordt
geboden de Format-opdracht alsnog te annuleren. Als dat niet nood-
zakeliik is, klik dan op OK om de gekozen drive te formatteren. Er verschijnt
nu een melding dat het formatteren is begonnen.

N.B.: Als de melding verschijnt die aangeeft dat de disk in partities
wordt ingedeeld, is het lormatteren voltooid.

A t.l.(t Th. Phyri(.I Unlt A

-rrlrn tGTrTl tuNi-r-

T-E-r rIiiirn
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Na het formatteren start het Formatprogramma automatisch de opties
Partitioning en Markbad. Zie voor bijzonderheden over deze functies de
informatie onder "lndelen in partities" en "Slechte sectoren markeren".
Het aantal partities en de partitiegrootte zijn afhankelijk van het type hard
disk drive.

!ndelen in partities
De interne hard disk drive van de TT-computer is al ingedeeld in partities.
Bij het partitioneren wordt de hard disk in secties verdeeld. Door het opgeven
van de partitiegrootte bepaalt u de opslagcapaciteit in elke partitie. U kunt
de bij aflevering ingestelde partitiegrootte gebruiken, maar u mag die ook
wrJzrgen.

lndelen in partities betekent dat de hard disk wordt ingedeeld in een aantal
secties, aangeduid als "logische drives" of partities. De logische drives zrjn
reeds geinstalleerd en verschijnen automatisch op de desktop, tenzij u de
disk opnieuw indeelt. Partities bevorderen het overzichtelijk opslaan van
gegevens, omdat u bestanden en Iolders in groepen op verschillende
logische drives kunt opslaan,

Met de optie Partition kunt u de partitiegrootte aan uw eigen wensen
aanpassen. Deze optie bevat een Edit-menu, waarmee u de omvang van
elke partitie zell kunt bepalen of een keuze kunt maken uit een aantal
partitieschema's zonder dat de hard disk opnieuw moet worden geformat-
teerd.

N.B.: Gebruik de optie lnstall Devices om desktop-ikonen voor de
nieuw partitie-indeling te installeren.
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Drive kiezen
Roep de directory van de HDXJolder op. Volg dan de onderstaande
instructies om uw hard disk te partitioneren:

1. Kies in de HDXJolder de optie HDX.PRG. Kies vervolgens in het Disk-
menu de optie Partition.

2. ln een dialoogpaneel wordt u gevraagd of u een ACSI- of een SCSI-
drive wilt formatteren. Kies het juiste type drive en klik op OK om verder
te gaan. Dan verschilnt het dialoogpaneel Select a Physical Unit.

3. Kies de drive die u wilt indelen in partities. Alleen de units in een vet
kader kunnen worden gekozen.

Klik op OK om door te gaan.

4. Kies het gewenste partitieschema.

Bij partitieschema's hebt u de keuze uit twee alternatieven. U kunt zell een
partitieschema opstellen via het paneel Edit Partition Scheme ol een bestaand
schema kjezen via het dialoogpaneel Choose a Partition Scheme. Beide
werkwijzen worden hieronder beschreven.

Partitieschema kiezen
Nadat u hebt gekozen welke drive u wilt partitioneren, verschijnt het
dialoogpaneel Edit Partition Scheme. Met behulp van dit dialoogpaneel kunt
u uw eigen partitieschema opstellen.
Als u een door het systeem voorgesteld partitieschema wilt kiezen, klikt
u op lr,lenu om het dialoogpaneel Choose a Partition Scheme op te roepen.
Hierin kunt u een van de voorgeprogrammeerde schema's kiezen.

Klikop Editals u wiltterugkeren naar het dialoogpaneel Edit Partition Scheme.
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Eigen partltieschema maken
Het dialoogpaneel Edit Partition Scheme geeft inlormatie over het parti-
tieschema dat op dit moment voor de gekozen drive is ingesteld.

Achter Total is aangegeven in hoeveel partities de drive op dit moment
is ingedeeld. De waarde achter Left geeft aan hoeveel megabyte van de
hard disk nog niet aan een partitie is toegewezen.

Achter elkvan de parlitienummers staal de grootte van de betrelfende partitie.
Elke partitie moet minimaal 1 Mb groot zijn. De maximale grootte is afhankelijk
van de totale capaciteit van uw hard disk. Het as toegestaan de gehele
disk aan 6en partitie toe te wijzen. Bij een hard disk van 40 l\ilb zou die
ene partitie dus een grootte van 40 l,/b hebben.

Gebruik de schuilbalk om naar andere partities te gaan. Als u de 28 partities
wilt bekijken, klik dan op het donkere gebied van de scroll-balk om de
partities in groepjes van vier te doorlopen.

Wilt u een bepaalde partitie aanmaken ol wijzigen, klik dan op de waarde
die voor die partitie is aangegeven. Klik daarna op de verticale pijlen om
de partitie kleiner ol groter te maken. U maakt een nieuwe partitie aan
door op een ongebruikt vakje te klikken.

N.B.: U kunt een partitie alleen vergroten als achter Memory Left
minimaal 1 lvlb is aangegeven.

Tot.l s qf P.rtition(s): I
i.iorl Le{tr otlb

ElElinmd']TT-.lfcrl-Ei'lLrPrlaa

sr [ft, $r-tl foTol
rz [Ir, *r-f,] [oTa I

rr [It--Sl-] oTo I

rr [It, *t-f,] [ETo ]
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Klik op MENU om het paneel Choose a Partition Scheme te activeren. ln
dit paneel kunt u voorgeprogrammeerde partitieschema's kiezen.

Als u gebruik wilt maken van de op dat moment bestaande partitie-indeling,
klik dan op UNDO.

De gekozen partitie-indeling wordt aangemaakt zodra u op OK klikt.

Als u wiltterugkeren naar het hoofdmenu van HDX.PRG, klik dan op CANCEL.

De optie EXPERT wordt lichter algebeeld en kan alleen worden gebruikt
bij meer dan vier partities. Als u niet van plan bent op 66n hard disk met
twee o{ meer besturingssystemen te werken, dan hebt u de optie EXPERT
niet nodig. (Appendix E geeft meer bijzonderheden.)

Voorgeprogrammeerde partitleschema's
Klik in het paneel Edit Partition Scheme op NIENU om het paneel Choose
a Partrtion Scheme op te roepen.

Chlosa a lartltlon sdraili

EFiFiFiN TTFIFFN [TFIE.7.--]

ll7:ii:E.-l lrFiFFit

r--mr Ergo tI ..6l

Dit paneel geeft een aantal voorgeprogrammeerde partitieschema's. Klik
op de door u gewenste indeling. Als u wilt terugkeren naar het paneel
Edit Partition Scheme, klik dan op Edit,

Klik op OK om de disk in te delen volgens het gekozen schema.
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Logische drive leegmaken
Via de optie Zero (Nul) in het HDx-programma kunt u alle gegevens van
een gekozen logische drlve wissen. Dit is nuttig als u die logische drive
wilt leegmaken (op nul zetten) om ruimte te maken voor nieuwe gegevens.
Ook kunt u op die wilze beschadigde gegevens van 66n logische drive
verwijderen, zonder de gehele disk opnieuw te formafteren, waarbij immers
ook de onbeschadigde gegevens verloren zouden gaan.

Roep de directory van de HDXJolder op en maak de logische drive dan
als volgt leeg:

1. Start het programma HDX.PRG en kies in het Disk-menu de optie Zero.
2. Het systeem waarschuM dat door het uituoeren van de Zero-bewerking

alle informatie op de logische drive wordt gewist. Klik alleen op OK als
u wilt doorgaan.

3. Kies in het dialoogpaneel Select the Logical Drive de logische drive
die u wilt leegmaken en klik op OK.

4. Het programma toont een box die u alsnog in staat stelt de opdracht
te annuleren en het programma te verlaten.

Klik op OK om door te gaan.

Aantal lolders uitbreiden
Met het programma FOLDR100.PBG kunt u het aantal folders uitbreiden
dat maximaal kan worden gebruikt. Hoewel de meeste gebruikers niet
meer dan het beschikbare aantal lolders nodig zullen hebben, biedt
FOLDR100.PRG de mogelijkheid het maximale aantal folders le verhogen.
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Boep de directory op van de AUTOJolder waarin het programma
FOLDR100.PRG is opgeslagen. Kies in het File-menu de optie Show lnfo
en wijzig het getal 1 00 in de programmanaam FOLDR100.PRG in een
waarde uit het bereik 001 Vm 999. De door u opgegeven waarde geeft
het extra aantal folders boven 40 dat nu kan worden gebruikt. Stel dat
u in totaal 240 folders wilt gebruiken, dan verandert u de bestandsnaam
FOLDRl 00.PRG in FOLDB200.PRG.

Het FoLDR-programma moet worden opgeslagen in de AuTo-folder op
de opstartdisk (partitie C van de hard disk als unil 0 de opstart-disk is).

Het vergrote aantal lolders wordl pas actiel nadat het systeem opnieuw
is opgestart. Tijdens het opstarten geeft hel systeem aan hoeveelextra lolders
zijn aangemaakt en hoeveel bytes RAM door die extra folders in beslag
worden genomen (elke folder vereist 132 bytes geheugenruimte).

Slechte sectoren markeren
Als het systeem een melding toont die aangeeft dat de disk is beschadigd,
kan dit duiden op de aanwezigheid van slechte secloren op de disk. Het
is raadzaam regelmatig te controleren ol de hard disk slechte sectoren
bevat. Die sectoren worden dan gedetecteerd en van een code voorzien.
(Het is normaal dat na verloop van tijd een klein aantal slechte sectoren
ontstaan.) Zodra die slechte secloren met behulp van Markbad zijn op-
gespoord en gemarkeerd, worden ze bij het opslaan van informatie over-
geslagen.

Atari Hard Disk Utililies beval twee versies van Markbad. Een versie
controleert automatisch de gehele gekozen unilzodra het programma Format
(in de HDXJolder) wordt uitgevoerd. Deze versie van het Markbad-pro-
gramma wist alle informatie van de hard disk en kan daarom alleen worden
gebruikt als geen enkele van de opgeslagen bestanden bewaard moet
blijven. Een tweede versie is de optie Markbad in de HDx-folder. Die
controleert alleen de gekozen logische drive. Bij deze versie kan de gebruiker
zelf aangeven of gegevens in slechte sectoren al dan niet mogen worden
gewist, zodat niet automatisch de gehele disk wordt gewist.

Eleide versies van Markbad geven een overzicht van de gevonden slechte
sectoren. Bij herhaald uitvoeren van Markbad wordt steeds het totale aantal
slechte secloren bijgehouden.

N.B.: U kunt het programma Markbad uit de HDXJolder gebruiken
voor disks die werden geformatteerd met eerdere versies van HDX.
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Roep de directory van de HDXJolder op. Voer de volgende stappen uit
om de slechte sectoren op een of meer logische drives te markeren:
1. Kies HDX.PRG en kies rn het Disk-menu de optie Markbad.
2. Kies in het dialoogpaneel Select the Logical Drive de drive waarop de

Markbad-bewerking moet worden uitgevoerd.

Srtect the logi(.I drive

fTr lfT: -lfTa--lfJi''-l
fEr--.lt-Ti--lfr:--li--lr--l
t--n-a--l fT;-.l t--x-al [E--l
l--!-;__]ft--l

T-E---.l fmxTdi:]

Klik op OK.

3. Tijdens het controleren door Markbad blilft een melding zichtbaar die
aangeeft dat het programma bezig is slechte sectoren te zoeken en
te markeren. Als in een bestand slechte sectoren worden aangetroffen,
kunt u in het dialoogpaneel Logical Drive Markbad een aantal opties
kiezen voor de afhandeling van dat bestand. Het paneel loont de naam
van het bestand en het adres van de slechte sector, de cluster op de
logische drive en de door u gekozen opties voor afhandeling.

N.B.: Het dialoogpaneel Logical Drive Markbad markeert slechte
sectoren alleen als die sectoren op dat moment al informatie bevatten.

Logl(.1 0rive lltnklrd

f t le
E:\S tPtE.00c

lld sector: 627-
Cluster | 255-

l-tilearrji--l
f*jive-;-6iAJe-ctoil
tlqno-;e-EA ,Eto-l

t
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Als u de optie Delete File (Bestand wissen) kiest, wordt het beschadigde
bestand gewist. Kiest u de optie Skip Over Bad Sector, dan worden de
slechte sectoren overgeslagen en blijft het onbeschadigde deel van het
bestand onaangetast. Met de optie lgnore Elad Sector (Slechle sector
negeren) kunt u dat bestand eerst nader bekijken, alvorens een beslissjng
te nemen tot wissen of overslaan.

Als Markbad slechle sectoren vindt in een bestand binnen een subdirectory,
kies dan een van de opties die zijn aangegeven in het paneel Logical Drive
l\,larkbad. Dat toont de naam en het adres van de betreffende subdirectory.
Het geeft bovendien een aantal mogelijkheden totafhandeling van de slechte
sectoren.
Kies Delete Directory Only (Alleen directorywissen)om de directory-structuur
te wissen en alle gewiste bestanden op te slaan in de hoold-directory.
Aan al die bestanden wordt een naam met de opzet "TlvlPnnnn" toegekend.
Daarbij duidt "nnnn" op het hexadecimale beginadres van de eerste cluster
van het bestand. Kies Delete Directory and Files (Directory en bestanden
wissen) als u zowel de directory-structuur als alle bestanden wilt wissen.
Wilt u nog geen beslissing nemen, kies dan de optie lgnore Bad Sector
(Slechte sector negeren).

N.B.: Als Markbad een slechte seclor aantreft in een zogeheten "lost
cluster", dan verschijnt een draloogpaneel met een waarschuwing,
waarin u kunt aangeven dat u die cluster wilt markeren als slechte
sector. Een "lost cluster" (verloren cluste0 is een blok gegevens dat
om welke reden dan ook niet toegankelijk is voor de gebruiker.

5. Zodra Markbad de opgegeven disk heeft gecontroleerd, toont een paneel
het aantal slechte sectoren dat tijdens de laatste controle is gevonden
en gemarkeerd en bovendien het totale aantal slechte sectoren.
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Gebruik en onderhoud van de hard disk
De grote opslagcapaciteit van een hard disk vereist dat een zorgvuldige
en overzichtelijke indeling in folders en bestanden wordt gehanteerd.
Onderstaande tips kunnen nuttig zijn bij het opzetten van een dergelijke
indeling.
. Gebruik foldernamen die aangeven welk type bestanden in de folder

is opgeslagen. Breng alle bestanden onder in folders, zodat zij snel zijn
terug te vinden.

r Beperk het aantal bestanden in de hoofd-directory.
. Breng de meestgebruikte bestanden onder in het hoogste directory-

niveau.
. Wis overbodig geworden bestanden, zodat ruimle voor nieuwe bestanden

ontstaat.

Backup van hard disk maken
l\ilaak van belangrijke bestanden regelmatig een kopie op een diskette.
Op die wijze vermijdt u dat een bestand delinitief verloren is als u het op
de hard disk per ongeluk zou wissen ol wanneer het om welke reden dan
ook een beschadiging oploopt. Het is raadzaam bij de alsluiting van uw
werk van alle nieuwe ol gewijzigde bestanden een backup te maken op
een diskette.

Berg de diskettes met de gekopieerde bestanden op een veilige plaats
op. U kunt bestanden kopieren met de optie Copy in de desktop. Er bestaan
echter ook vele andere kopieerprogramma's. Raadpleeg daarvoor uw Atari-
dealer.
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Hard disk optimaliseren
Een optimizer-programma controleert de structuur van uw hard disk en
rangschikt bestanden en vrije ruimte op de disk. Bestanden worden als
66n aaneengesloten blok opgeslagen. Vrije ruimte wordt aan het begin van
de disk geplaatst {om sneller nieuwe bestanden naar de disk te kunnen
wegschrijven) ol aan het einde van de disk geplaatst (om sneller toegang
te verkrijgen tot bestanden). Maak kopiedn van uw gegevens en gebruik
een optimizer-programma om de snelheid en efficientie van uw hard disk
te vergroten en de kans op beschadiging of verlies van inlormatie te
verkleinen.

Er zijn vele verschillende optimizer-programma's ln de handel. Raadpleeg
daarvoor uw Atari-dealer.

Uitgebreide partities
Het aanmaken van een uitgebreid partitieschema is een optie voor ervaren
gebruikers. Als u alleen standaardbewerkingen met uw computer uivoert,
zult u deze optie waarschijnlilk nooit gebruiken.

Op vier slots op de hard disk wordt informatie bewaard over de partitie-
indeling en kunl u een standaardpartitie onderbrengen. ln dat geval werkt
u met vier logische drives. Het is ook mogelijk een van die slols te gebruiken
voor een uitgebreide partitie, waardoor u met meer dan vier logische drives
kunt werken.

Een uitgebreide partitie is onderverdeeld in meerdere partities. Dit biedt
de mogelijkheid voor een bepaald slot meerdere logische drives te de-
finieren.

N.B.: Als u de opstartinlormalie van het systeem wilt opslaan, dan
moet de eerste partitie van de hard disk een standaardpartitie zijn.
Deze partitie moet altijd aan het eerste slot zijn toegewezen. U kunt
het eerste slot dus niet gebruiken voor een uitgebreide partitie.
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Als u naast TOS geen andere besturingssystemen gebruikt, dan wordt de
slot-toewijzing door HDX.PBG automatisch uitgevoerd. Wilt u echter met
meerdere besturingssystemen werken, dan is het aadzaam na le gaan
wat bij die systemen de specifieke eigenschappen voor de partitie-indeling
zijn. Bij sommige besturingssystemen zijn uitgebreide partities niet toege-
staan, zodat u de standaard partities moet gebruiken.

Via de optie Expert in het dialoogpaneel Edit Partition Scheme kunt u
aangeven aan welk van de vier slots de uitgebreide partilie wordt toege-
wezen.

Het paneel Select the Extended Partitton Scheme toont het op dat moment
ingestelde schema voor uitgebreide partities. Links in het paneel zijn het
nummer en de grootte van elke partitie aangegeven. Onder Extended
Partitaon Range kunt u bepalen in welk slot de uitgebreide partitie moet
worden ondergebrachl.
Bovendien is voor elk slot het partitiebereik aangegeven.
ln de onderstaande afbeelding bevatten alle vier de slots partitie-inlormatie.
Het eerste slot bevat partrtie 1 . Het tweede slot bevat de uitgebreide partitie,
die onderverdeeld is in de partities 2 t/m L De in omgekeerde video
algebeelde partities behoren tot de uitgebreide partitie. Het derde slot bevat
partitie 9 en het vierde slot partitie 10. De slots een, drie en vier bevatten
standaardpartities.

P.rtition

rrffi
o

6_ Itiil19-|$bI
ars- flF5--l

Extended Partition Rrnge

fEo-ilffr-llEnEEi'I
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Anderc Advanced Hard Disk Utllitles
. HDX.RSC is een GEM resource-programma dat door HDX.PRG wordt

gebruikt.
. WNCAP is een tekstbestand dat informatie voor HDX.PRG bevat.
. HINSTALL.BSC is een GEM resource-programma voor HINSTALL.pRG.
. SHDRIVER.RAW wordt samen met HINSTALL.PRG gebruikt voor het

aanmaken van het bestand SHDRIVER.SYS, de hard disk driver waarmee
u het systeem kunt opstarten vanaf de hard disk.
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APPEI{DIX D
PROBLEMEI{ OPLOSSE}I E}I PREVET{TIEF
OilDERHOUD

Problemen
Als tijdens het aansluiten ol gebruiken van de TT-computer problemen
optreden, dan hoeft dat geen reden tot ongerustheid te zijn. De meeste
problemen kunnen namelijk op simpele wijze worden opgelost. Hieronder
worden de meest voorkomende problemen besproken en mogelijke op-
lossingen aangegeven.

A N.B.: Een vaak voorkomend en eenvoudig probleem is dat u men
\7 vergeet de computer of de monitor in te ic'hakelen. Controleer dat

altijd als eerste voordat u andere oplossingen gaat zoeken.

Het systeem reageert niet
Uw computer doet het niet, het voedingslampje brandt niet of het scherm
blijft donker. Meestal is dit op eenvoudige wijze te verhelpen. U gaat dan
als volgt te werk:

1 . Schakel alle componenlen van het systeem uit (de computer, de externe
drives, de monitor en andere randapparatuur).

2. Controleer alle verbindingskabels en aansluitingen. Controleer ook de
voedingskabel en de monitorkabel.

3. Controleer met een lamp ol een huishoudelijk apparaat of het gebruikte
stopcontact spanning voert.

4. Schakel nu alle componenten weer in.

5. Controleer ol op de monitor de knoppen voor helderheid en contrast
correct zijn ingesteld.
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Geen desktop
Als alle voedingslampjes branden, de monitor oplicht en het drive-lampje
brandt en de desktop verschijnt niet op het scherm, dan kan het zijn dat
een van de desk-accessoires op de opstartdiskette delect is.

Schakel het systeem uit en plaals een diskette in drive A (gebruik hiervoor
niet de diskette met Advanced Hard Disk Utilitiesl. Schakel het systeem
vervolgens weer in. (Als u een geinstalleerde hard disk driver wilt negeren,
houd de [Atternate]-toets dan ingedrukt als het drive-lampje van drive A
oplicht en laat de toets weer los als dat lampje dooft.) De desktop verschijnt
nu op het scherm.
Verwijder de diskette uit drive A. Als het defecte desk-accessoire op de
opstartdiskette staat, plaats deze dan in drive A en wis het bestand van
de diskette. Als het defecte desk-accessoire in de hoofd-directory van de
hard disk staat, wis dat bestand dan van drive C.

Schakel de computer uit en start hem op de gebruikelijke wijze weer op.

Software-problemen
Als er problemen optreden bij het uitvoeren van een programma, dan kan
het zijn dat het programma fouten (bugs) vertoont. Schakel de computer
uit, wacht tien seconden en schakel hem weer in. Roep het programma
opnieuw aan. Als dat helpt, was de oorzaak waarschilnlijk het tijdelijk
vastlopen van het programma.

Als het in- en uitschakelen van de computer niet helpt, maak dan een nieuwe
werkkopie van de toepassing en probeer vanaf deze diskette op te starten.
Als u de toepassing vanaf de hard disk uitvoert, verwijder het beschadigde
bestand dan van de hard disk en maak een nieuwe werkkopie van de
originele diskette. Als dit werkt, is waarschijnlijk de eerste werkkopie van
de toepassang delect. Als ook dit met geen enkele diskette tot een beter
resultaat leidt, dan moet u misschien de originele toepassing vervangen.
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Het is mogelilk dat sommige oudere programma's (met name spelletjes)
niet goed werken als de Cache-optie is geactiveerd. Schakel de Cache-
optie uit en probeer nogmaals het programma uit te voeren.

Bommen a
Soms kan een toepassingsprogramma fouten genereren die mogelilk
schadelijke gevolgen hebben voor het besturingssysleem van de TT-
computer. Dergelijke louten worden door TOS gedetecteerd, waarna de
uituoering van het programma wordt algebroken. TOS laat een rij bommetjes
op het scherm verschijnen zodat u weet dat het programma is vastgelopen.

Schakel in dat geval de computer uit om het besturingssysteem te be-
schermen. Wacht tien seconden en schakel de computer opnieuw in. Als
het probleem nogmaals optreedt, gebruik dal programma dan niet meer.

Hard disk drive
Soms treedt een lout op tijdens het gebruik van de hard disk. Veel van
deze fouten zijn eenvoudig te corrigeren met behulp van de Advanced
Hard Disk Drive utilities.

Algomene problemen
ln de onderstaande tabel vindt u vaak voorkomende problemen en een
suggestie voor de oplossing ervan.
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probleem suggestle Yoor oplosslng
Na het inschakelen van het Als u vanal een diskette opstart, controleer
systeem verschijnt ikoon C dan ol de opstartdiskette het bestandniet. AHDI.PRG in de AUTOJotder bevat. Start

u op vanal de hard disk, dan moet het
bestand AHDI,PRG in de AUTO{older van
drive C staan. Als AHD|.PRG in de juiste
folder staat en de ikoon verschijnt nog
niet, dan ls het soms onvermijdelijk de
d.isk opnieuw te formatteren (zie
'Formatleren" in Appendix C.)

Systeem start niet op vanal Run het programma HINSTALL om de
de hard disk. hard disk driver te installeren. Als het

probleem zich herhaalt, kopieer dan alle
belangrijke gegevens van de hard disk
naar diskettes en formatteer de hard disk
(zie "Formatleren" In Appendix C).

Het programma is beschadigd ol het kanEen toepassings-
programma start niel op alleen vanal diskette worden opgeslart.
vanaf de hard disk. Probeer op te starten vanal een diskette

met een kopie van het programma. Lukt
dat ook niet, neem dan contact op met de
leverancier van het programma, omdat het
waarschijnlijk beschadigd is.

Beschadigde gegevens opzoeken en veryangen ol wlaaen
Als bij hetgebruikvan de hard disk problemen blijven optreden, dan bestaat
de mogelijkheid dat gegevens op de disk door beschadrgingen onleesbaar
zijn geworden. Probeer beschadigde bestanden te wissen en deze te
vervangen door een eerder gemaakte kopie. Als dit niet lukt, kunt u op
de hieronder aangegeven wijze proberen de beschadigde gegevens te
repareren.
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1. Run het HDx-programma vanaf de diskette met Atari Advanced Hard
Disk Utilities en voer de optie Markbad uit (zie "Slechte sectoren
markeren" in Appendix C) voor elke logische drive die onleesbare
gegevens beval. Herstel zoveel mogelijk van de beschadigde bestanden.

2. Maak op een of meer diskettes een kopie van de herstelde gegevens.

3. Wis alle gegevens van de logische drive(s) die fouten opleverde(n).
Daarvoor kiest u de optie Zero in het HDx-programma. Run vervolgens
nogmaals hel programma l\ilarkbad voor die logische drive(s).

4. Kopieer de gerepareerde gegevens weer naar de logische drive.

Als de hoofd-drive (drive C) onleesbare gegevens bevat, kunt u in sommige
gevallen niet meer opstarten vanaf de hard disk. Gebruik in dat geval een
werkdiskette met de Atari Advanced Hard Disk Utilities om het systeem
op te starten en voer daarna de hierboven aangegeven stappen uit. lnstalleer
vervolgens de hard disk driver zoals wordt beschreven in deze appendix.

Foutmeldingen
De meeste louten die optreden tijdens het gebruik van de hard disk utilities
zijn eenvoudig te corrigeren. Aan vele foutmeldingen is op het beeldscherm
een suggestie toegevoegd voor de oplossing van de fout. Mocht die
onvoldoende zljn, zoek de betreffende foutmelding dan in onderstaande
tabel op. Probeer of de aangegeven oplossing de lout verhelpt. De
loutmeldingen zijn alfabetisch gerangschikt.

Soort probleem
en Foutmeldlng

Programma Mogeliikeoplosslng
ot optle

Bad Sector List is HDX Format Lijst met slechte sectoren
corruptedl Try backing Partition Zero onleesbaar. Kopieer de
up the disk and Markbad bestanden van de hard disk
reformatting it [OK] en formatteer de disk.
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Soort probleem en
Foutmelding

Cannot create driver
file at destination! [OK]

Cannot lind format
parameters lor disk
type <type disb [OK]

Cannot Iind partition
scheme <gekozen
partitieschemD IOK]

Cannot lormat
<gekozen uni>l
Try checking all the
connections and
reformatting. [OK]

Cannot open driver
source lile! [OK]

Cannot partition
<gekozen uniDl
Try reformatting. [OK]

Cannot read Bad
Sector List lrom lhe
diskl Try backing up
the disk and
relormatting. [OK]

Programma
ot optie

HINSTALL
lnstall

HDX

HDX
Partition

HDX Format

HINSTALL
lnstall

HDX
Partition

HDX Format
Partition Zero
Markbad

Mogolllke oplossing

Ga na of de hoofd-directory
vol rs. ln dat geval gegevens
wissen om ruimte voor de
driver te maken. Controleer
ook ol de hoofd-directory is
beschadigd. In dat geval zo
veel mogeliik gegevens
kopi6ren en de drive opnieuw
formatteren.

Controleer ol originele
WINCAP-bestand op de disk
staat waar ook HDX is
opgeslagen.

HDX herkent gekozen
partitieschema niet. Gebruik
het originele WINCAP-
bestand.
Let op: Breng nooit wijzigingen
aan in het bestand WINCAP,
want dat kan tot onherstel-
bare beschadiging van de
disk leiden.

Gekozen unit kan niet worden
geformatteerd. Controleer ol
de disk is aangesloten zoals
beschreven in hoofdstuk 1 .

Formatteer de disk opnieuw.

Ga na of SHDRIVER.RAW en
HINSTALL.PRG op dezelfde
diskette staan.

Gekozen unit kan niet in
partities worden ingedeeld.
Formatteer de partitie
opnieuw.

Lijst met slechte sectoren is
onleesbaar. Kopieer de
bestanden op de hard disk en
formatteer de disk.
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Soort probleem en
Foutmelding

Cannot read Boot
Sector from the logical
drivel Try backing up
the disk and
relormatting. [oK]
Cannot read File
Allocation Table from
the logical drivel Try
backing up the disk
and reformatting. [OK]

Cannol read from
directory! Try re-running
Markbad on this logical
drive when the current
Markbad is completed.
toKl
Cannot read Root
Directory entries from
the logical drive! Try
backing up the disk
and relormatting. [OK]
Cannot read Root
Sector from the disk!
Try backing up the disk
and reformatting. [OK]
Cannot save any more
liles in the root
directory! Deleting the
remaining lost clusters
of the subdirectory will
lree up disk space.
loKl [cANcEL]

Programma
ol optie

HDX Zero
Markbad
HINSTALL
lnstall

HDX Partitlon
Zero lvlarkbad

HDX
Markbad

HDX
lvlarkbad

Mogeliike oplossing

Opstartsector van de logische
drive is onleesbaar. i/aak een
kopie van de bestanden op
de hard disk en formatteer de
disk.

File Allocation Table is
onleesbaar. Maak een kopie
van de bestanden en
formatteer de disk.

Gegevens uil actieve direc-
tory onleesbaar. Probeer na
de nu uitgevoerde Markbad-
bewerking Markbad nog-
maals te runnen.

De hoofd-directory van de
logische drive is onleesbaar.
Kopieer de bestanden op de
hard disk en formafteer de
disk.

Basissector van de disk is
onleesbaar. Kopieer de
bestanden op de hard disk en
en formatteer de disk.

Bij lvlarkbad hebt u de
vanwege slechle sectoren
gewiste bestanden
opgeslagen in de hoofd-
directory. Die is nu vol. Klik op
OK om de overige bestanden
uit de directory te wissen ol op
CANCEL als u een utility wilt
gebruiken om die bestanden
te herstellen.

HDX Partition
HINSTALL
lnstall
Remove

HDX
Markbad
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Soort probl€om en
Foutmeldlng

Cannot write Bad
Sector List to the diskl
Try Mcking up the disk
and reformatting. [OK]

Cannot write Boot
Sector to the logical
drive! Try backing up
the disk and
reformatting. [oK]
Cannot write driver file
to destinationl [OK]

Cannot write Header to
the logical drivel Try
backing up the disk
and reformatting. [OK]

Cannot write Root
Directory enlries to the
logical drivel Try
backing up the disk
and reformatting. [OK]
Cannot write Root
Sector to the disk! Try
backing up the disk
and reformatting. [OK]

Cannot write to
directory! Try re-running
Markbad on this logical
drive when the current
lvlarkbad is completed.
toKl
Driver file does not
exist! [OK]

Programma
ol optle

HDX Format
Partition Zero
Markbad

HDX Zero
HINSTALL

HINSTALL
lnstall

HDX Zero

HDX
N,larkbad

HDX Format
Partition
HINSTALL
lnstall
Remove

HDX
Markbad

HINSTALL
Remove

Mogeliike oplossing

De lijst met slechte sectoren
kan niet op de disk worden
opgeslagen. Maak een kopie
van de bestanden op de hard
disk en formatteer die disk.

Opstartsector kan niet worden
opgeslagen. Maak een kopie
van de bestanden op de hard
disk en formatteer de disk.

HINSTALL kan geen inlormatie
naar hoofd-directory schrijven.
Maak een kopie van de
beslanden op de hard disk en
formatteer de disk.

Header kan niet naar logische
drive worden geschreven.
Maak een kopie van de
bestanden op de hard disk en
formatteer de disk.

Hoofd-directory kan niet op
de logische drive worden
opgeslagen. l\ilaak een kopie
van de bestanden op de hard
disk en formatteer die disk.

Basissector kan niet op de
disk worden opgeslagen.
Maak een kopie van de
bestanden op de hard disk en
formatteer de disk.

Er worden geen gegevens
naar de actieve directory
geschreven. Probeer na de
nu ultgevoerde Markbad-
bewerking Markbad nog-
maals te runnen.

De driver SHDRIVER.SYS is
niet geinstalleerd ol hij werd
gewist.
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Soort probleem en
Foutmelding

File Allocation Table is
corrupted! Try backing
up the drive and
zeroing. [OK]

Format parameters in
the root sector are
corrupted! Please
reformat the disk. [OK]

HDX.RSC [OK]

No menu items
available lor this disk's
capacity. [OK]

Not enough system
memory! Cannot
continue. [OK]

Reserved sectors are
bad! Try backing up
the disk and
reformatting it. [OK]

Selected partition
scheme is for bigger
capacity unit. Please
select another one.
toKl
Too many bad sectors
to record. Try backing
up the disk and refor-
matting. [OK]

Programma
ot optle

HDX
Nlarkbad

HDX Partition

HDX Partition

HDX
HINSTALL

HDX Format
Partltion

HDX Partition

HDX
lvlarkbad

HDX

llogelllke oplossing

File Allocation Table is
onleesbaar. Maak een kopie
van het bestand op die drive,
maak hem dan leeg (met de
Zero-optie uit HDX), voer
l\ilarkbad uit en sla de
bestanden weer op.

Format-parameters in hoofd-
directory zijn onleesbaar.
Formatteer de disk.

HDX.RSC is defect of is niet
aanwezig. Kopieer dat
bestand vanaf de diskette met
de Atari Hard Disk Utilities
naar een werkdiskette.

Voor deze disk is geen
systeemgekozen indeling
beschikbaar. Stel partities in
via de box Edit Partition
Scheme.

Te weinig werkgeheugen
voor het uilvoeren van deze
programma's. Er is minimaal
51 2 Kb nodig.

Slechte sectoren op de disk.
lvaak een kopie van de
bestanden op de hard disk en
formatteer de disk.

Gekozen partitieschema is
voor grotere disk. Kies een
ander schema.

Te veel slechle sectoren.
l\ilaak een kopie van de
bestanden op de hard disk en
formatteer de disk.
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Soort probleem en
Foutmelding

Too many logical
drivesl You cannot
have more than 1 4
logical drives. [OK]

Unrecognized boot
sector! Either this
drive's bool sector is
corrupted, or another
utility was used to
partition this disk. [OK]

WINCAP lile not found!
cannot continue. [OK]

Your system will have
to reboot when you
quit HDX, for new disk
inlormation to take
effect. [OK]

Muis

Programma
of optie

HDX Format
Partition

HDX Zero
Markbad

HDX Formal
lVlarkbad

HDX

Itlogeliike oplossing

U kunt maximaal '14 logische
drives maken. Gebruik een
andere partitie-indeling.

Maak (indien nodig)een
kopie, formatteer de disk
(HDX Format) en gebruik pas
daarna de opties lvlarkbad of
Zero.

WINCAP ontbreekt. Kopieer
dat bestand naar de diskette
die u gebruikt om HDX uit te
voeren.

U hoeft zelf niets te doen. Het
systeem zal opnieuw
opslarten als u HDX verlaat,
zodat de gewijzigde disk-
paramelers worden
geactiveerd. Het RAM wordt
leeggemaakt.

Als de muiswijzer erg traag ol helemaal niet te verplaatsen is, ga dan eerst
na of de muissteker (aangesloten op poort 0) niet is losgeraakt. Als de
problemen blijven optreden, moet de muis waarschijnlijk worden schoon-
gemaakt. Raadpleeg in dat geval de gebruiksaanwijzing bij uw muis.

Monitors
Als u een ATARI kleurenmonilor en een ATARI monochrome monitor naast
elkaar hebt opgesteld, zorg dan dat alleen de aangesloten monitor is
ingeschakeld. Als beide monitors zijn ingeschakeld, kunnen stoorpalronen
op het scherm optreden. Als maar 66n monitor is ingeschakeld en toch
dergelijke stoorpatronen optreden, dan kan de oorzaak bij een ander
randapparaat liggen. ln dat geval dient u voedingseenheden, printers,
modems enz. zo ver mogelijk van de monitor op te stellen.
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Preventief onderhoud
Als u de onderstaande richtlljnen in acht neemt, dan zal uw TT-computer
probleemloos blijven lunctioneren.

Onderhoud van de computer
a

a
a

Plaats de apparatuur altijd op een stevige en vlakke ondergrond.
Houd de werkruimte vrij van stof en vetttge substanties.
Stel de apparatuur niet bloot aan extreme temperaturen ol een hoge
vochtigheidsgraad.

. Zet het systeem niet in direct zonlicht.

. Verplaats de computer alleen als dat strikt noodzakelijk is.

. Rook niet in de buurt van uw computer.

. Houd dranken en andere vloeistoffen uit de buurt van de computer.

. Schakel de computer altijd uit als u hem gaat reinigen. Reinig de
apparatuur met een enigszins bevochtigde, zachte en pluisvrije doek.
Gebruik geen schuur- en reinigingsmiddelen of cleaners die de kunst-
stoffen behuizing kunnen aantasten.

. Schakelde computer altijd uit als u een module wilt plaatsen of verwijderen.

. Schakelde computer en randapparatuur altijd uitals u kabels ofapparatuur
wilt aansluiten of verwijderen.

. Als u de computer hebt uitgeschakeld, wacht dan minimaal tien seconden
alvorens hem weer in te schakelen.

. Als u de apparatuur wilt verzenden of opbergen, gebruik dan de originele
verpakking. Zorg datde hard disk isvergrendeld voordat u de TTverplaatst.
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Behandellng van diskettes
. Schakel een disk drive nooit uit als het drive-lampje brandt.
. Verwissel noort diskettes als het drive-lampie brandt.
. Laat nooit diskettes achter in een uitgeschakeld systeem.
. Leg diskettes nooit in de buurt van apparatuur die magnetische strooi-

velden produceert, zoals een monitor of ry elektromotoren e.d.
. Leg diskettes nooit in direct zonlicht.
. Raak nooit het magnetische oppervlak van de diskette aan en probeer

nooit de diskette te reinigen.

. Slotopmerklng
Uw ATAHI TT-computer is zeer belrouwbaar en vereist maar weinig on-
derhoud. Zoals elk elektronisch en mechanisch apparaat kan hij echter
detect raken.

Als u vermoedt dat bepaalde problemen van ernstige aard zijn, neem dan
contact op met uw ATARI-dealer. U kunt ook schriftelijk contact opnemen
met ATARI. Zie "Klantenservice" aan het eind van deze handleiding.
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APPEiIDIX E

TEGHl{ISCHE GEGEVENS
Processor:

Num. coprocessor:

Geheugen:

Graphics resolutie:

Kleuren:

lnterfaces:

68030 32-MHz processor

68882 floating point coprocessor

4, 6 of 8 Mb RAM, alhankelijk van het model.
Uitbreidbaar tot 26 Mb RAM, d.m.v. DRAM-
chips van 4 Mbit

ST Low (320 x 200 x 16)
ST Medium (640 x 200 x 4)
ST High (640 x 400 x 2)
TT Low (320 x 480 x 256)
TT Medium (640 x 480 x 16)
TT High (1280 x 960 x 2)

palet van 4096 kleuren

MlDl ln en MlDl Out

VME-compatibele Eurocard (A24,D1 6)
uitbreidingsslot

monitorpoort

parallelpoort

2 seriele poorten

lloppy Disk (incl. controller)

SCSI-poort

LAN-interface

hard disk poort (10 Mbits/sec DMA
overdrachtssnelheid)

i
,i

,i

l
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:

' lnterfaces (vervolg):

ROM-modulesleul (capaciteit .l 28 Kb)

uis/ioystick- en ioystick-poorten

stereo-poorten
' Geluidsgenerator: l_r_l.S godS Modulation geluidsweergave

(PCM)(8-bit digitaal-analoog-omzetter)

: 3J3PJ::l?Jil,',,%:ilifi,i,',.?:.1ilffiff:?
ruisgenerator.

' Toetsenbord: l9:lTlTiP1q_.el 95 toetsen; uitserust met
ergen processor.

' Opgenomen vermogen: 95 Vlhtt (maximaal)

' Omgevings-buiten 5' - 45'C, in en -20' - 65'C, bij opslag -40' -
, gebruik temperatuur: 65'C, bij transport

, Relatieve lucht- 20"/" - 8O%, in en buiten gebruik max, 9506 bij

, vochtigheidsgraad opslag of transport (niet condenserend)

, Algemeen: hoogte: 90 mm
breedte: 490 mm

: 
Oiepte: 290 mm

'
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lntonr Floppy Olrk Drlre
Opslagmedium: 3l/z.inchmicrolloppydisks,double-sided,dou-

bledensity, 135 sporen per inch

Opshgcapaciteit 360 Kb per l€nt (MFM-geformatteerd) 720 Kb
totaal

Spoordicitheid: 135 spor€n per inch
L€evschriifkop- stappenmotor
besturing:
Snelheid data- 250 kilobits per seconde
transmissie:
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APPEI{DIX F
PEiIBEZETTIilG GONilECTORS

Modem 1

DBg male

- Carrier Detect-- Beceived Data
-- Transmitted Data-- Data Terminal Ready
-- Ground
- Not connected
- Request To Send
- Clear To Send
- Ring lndicator

Modem 2

DBg male

1 -- Carrier Detect ' ' ' '2 -- Received Data
3 -- Transmitted Data
4 - Data Terminal Ready
5 - Ground
6 - Data Set Ready
7 - Request To Send
8 - Clear To Send
I - Ring lndicator

lnput
lnput
Output
O--utput

Input
Output
lnput
lnput

lnput
lnput
Output
O-utput

Output
lnput
lnput
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Serleel 1

DB8 male

Serieel2

DBg male

1 -- Not connected
2 -- Recerved Data
3 -- Transmitted Data
4 -- Data Terminal Ready (1)
5 -- Ground
6 -- Not connected
7 - Request To Send (1)
8 - Not connected
I - Not connected

(1) Data Terminal Ready en Request To Send zijn altijd beschikbaar
zodra de computer is ingeschakeld.

lnput
Output
Output

Output

...

lnput
Input
Output
O-utput

lnput
Output
lnput
lnput
Output

,1

2
.t

4
5
b
7
8
9

-- Carrier Detect
-- Beceived Data
-- Transmitted Data
-- Data Terminal Ready
-- Ground
-- Data Set Ready

- Request To Send
- Clear To Send

- Synchronous Clock

- Synchronous Clock
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Parallelprinter

DB25 lemale

MlDlOut

s-pens DIN female

MlDl ln

5-pens DIN lemale

1 Strobe
2 -- Data 0
3 -- Data 1

4 -- Data 2
5 -- Data 3
6 - Data 4
7 -- Data 5
8 -- Data 6
I -- Data 7

10 - Not connected
11 -- Busy

12-17 -- Not connected
18-25 -- Ground

aaaaa
aaaaa

lro
O__utput

.--

l1l"

1 : THRU Transmit Data
2 - Shield Ground
3 -- THRU Loop Return
4 - OUT Transmit Data
5 - OUT Loop Relurn

1 - Not connected
2 -- Not connected
3 * Not connected
4 -- lN Receive Data
5 -- lN Loop Return

,o'

.o,
a
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Monitor

High Density DB15

Floppy Disk

1 4-pens DIN lemale

1 -- Analog Red
2 - Analog Green
3 - Analog Blue
4 -- High Resolution Monochrome (ECL)
5 -- Ground
6 -- Hed Return
7 -- Green Return
8 -- Blue Return

4 -- Monochrome Monitor Detect
'10 - Ground
Jr- -- Not connected
12- -- Not connected.13 -- Horizontal Sync (TTL)
14 -- Vertical Sync frTL)
J5' -- High Resolution Monochrome (ECL)

1

2
3
4
5
6
7
8
U

10
11

12
IJ
14

-- Read Data

- Side 0 Select
-- Ground
-- lndex Pulse
-- External Drive Select
-- lnternal PulFup
-- Ground
-- Motor On
-- Direction ln
-- Step
-- Write Data
-- Wite Data
-- Track 00 Detect
-- Write Protect

L
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ACSI DMA

ACSI lnterface, DB19 lemale

1 -- Data 0
2 -- Data 1

3 -- Data 2
4 -- Data 3
5 -- Data 4
6 -- Data 5
7 -- Data 6
8 -- Data 7
I -- Ship Select

10 - lnterrupt Request

1 3 - Ground
14 - Acknowledge
1 5 -- Ground't6 -- A1
1 7 - Ground
18 - Read/Wite
19 - Data Request

aA 6.aiLcY &oq^{ Li Ll-.'

aaaaaaaaaa
oaoaaaaaaIi -- Grou,,o \m.;;.;12 -- Reset

' q- Pin [F''"""tt1 tS P;'^ (l'rale)

I EcL Vi,teo
Z - E Ct- vt.'(zo tekn'a t6vo) 3
3 ! Syor<

q V S^7't c

r3

rtl
' 5 lr lC luv'awl)' 6 XE4L (uc1 vtau' 15

. + YEct (ttc\V'oC"Ktl'ovL1 lo (lttoS

. O Syac QzWn (ANq to

1 lAou"itr oLLl&i (6w) ,_u 1atarimuseum.nl



,l

ilodule

40-pens PCB kaartconnector, female

1

2

4

b
7
8
I

10
11

12
IJ
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
zt)

28
29
30
3l
32
33
34
35
36
37

38-40

+5 VDC
+5 VDC
Data 1 4
Data 1 5
Data 1 2
Data 1 3
Data 10
Data 

.l 
1

Data 8
Data 9
Data 6
Data 7
Data 4
Data 5
Data 2
Data 3
Data 0
Data 1

Address 1 3
Address 1 5
Address 8
Address 1 4
Address 7
Address I
Address 6
Address 10
Address 5
Address 12
Address 1 1

Address 4
.ROM Select 3
Address 3
.ROM Select 4
Address 2

aaaaa aaaaaaaaoa
a a a a a a aaa a aoa aaaa aa a

-Upper Data Strobe
Address 1
*Lower Data Strobe
Ground
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Muis/Joystick 0

D89 male

1 - XB/Up
2 - )G/Down
3 -- YA,/Left
4 - YB/Right
5 - Middle Button/Joystick Up
6 -- Left Button/Fire
7 -- +5 VDC
8 -- Ground
I - Righl Button/Joystick 1 Fire

w
Joystlck 1

DBg male

1-up
2 -- Down
3 -- Left
4 -- Right
5 - Reserved
6 - Fire Button
7 - +5VDC
8 -- Ground
I -- Not connected

Stereo geluadsuitgang
Dubbele bus

Kern - Audio
Mantel -- Ground
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scsr

LAN

DB25 female

1 -- .REO

2 .- -MSG

3 -- -to
4 -- -RST

s -- -ACK

6 .- -BSY

7 - Ground
8 -- DATAO
9 - Ground

10 .. DATA3
1-I -. DATA 5
12 - DATA6
13 -. DATA 7
14 -- Ground
15 -- -C/D
'16 -- Ground
17 -- .ATN

1 8 -- Ground
19 -- -SEL

aaaaaaaaaaaa

Output
lnput
O--utput

lnput
Output
lnput
lnput

20 -- DATA PARITY
21 -- DATA 1

22 -- DATA2
23 -- DATA 4
24 -- Ground
25 -- Not connected

8-pens Mini-DlN lemale RS422

1 - Handshake Output or
2 - Handshake lnput ortrrternal Clock
3 -- "Transmit Data
4 - Ground
5 - 'Received Data
6 - Transmitted Data
7 .- General Purpose lnput
8 - Received Data
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UERKLARETIDE WOORDEilLI JST
.ACC Extensie voor een desk-accessoire.
ACSI Atari Computer System Interface. ACSI is een hardware en software
besluringsprocedure die wordt gebruikt om apparatuur op de hard disk
poo( van de computer aan te sluiten (DMA-kanaal).
Actref venster Het venster van GEM Desktop waarin op dat moment
bewerkingen als selecteren, kopieren of wissen van onderdelen kunnen
worden uitgevoerd. Het actieve venster is het enige venster dat kan worden
gescrolld, bijgewerkt, verplaatst enz. Er kan maar 66n venster op de desktop
actief ziln.
.APP Extensie voor een GEM-programma.
Backup Een kopie van een diskette of een bestand. Door een backup
van een diskette te maken voorkomt u dat informatie verloren gaat als de
betreffende diskette beschadigd raakt.

Baud De standaard eenheid voor transmissiesnelheid bij gebruik van een
modem. Baud verwijst naar het aantal bits per seconde.
Baud Rate De snelheid waarmee data worden verzonden. meestal tussen
twee computers.
Bestand Een verzameling samenhangende gegevens die op diskette of
in het computergeheugen kan worden opgeslagen.
Bestandsnaam De naam van een bestand, bestaande uit een naam {max.
I tekens) en een extensie (max. 3 tekens); de naam en de extensie worden
door een punt gescheiden. (Zie Extensie.)
Bezige bij De ikoon die verschijnt zolang gegevens tussen het geheugen
en een drive worden uitgewisseld.
Bit De kleinste eenheid in het computergeheugen. Acht bits vormen samen
e6n byte.
Boot Opstarten van de computer. Meestal door hem in te schakelen. (Zie
Koud opstarten en Warm opstarten.)
Boot Disk Een disk met de systeembestanden die nodig zijn om een
computer op te starten. (Niet nodig voor TT-compulers, aangezien alle
systeembestanden zijn opgeslagen in ROM.)

Brondiskette Ook wel "source disk" genoemd. De diskette waarvan tijdens
het kopieren inlormatie wordt gelezen.

Byte Het computergeheugen is opgedeeld in eenheden die bytes worden
genoemd. Een byte bestaat uit 8 bits en biedl ruimte aan 1 teken. voorbeeldl
de letter "a" neemt 66n byte van het geheugen in beslag (zie ook Bit en
Kilobyte).

Cache-geheugen Een speciaal buffergeheugen in de TT-computer. Als
het is geactiveerd, worden tekst en graphics aanzienlijk sneller verwerkt.
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CD-ROM drive Een door de computer bestuurd apparaat dat high- capacity
optische disks inleest en deze informatie naar de computer stuurt.

Close-box Een klein vakje in de linkerbovenhoek van het actieve venster,
waarmee het venster kan worden gesloten.

Configureren Het aanpassen van het systeem aan uw persoonlijke wensen.
Zo kunt u zelf bepalen welke kleuren worden weergegeven, met welke
baud rate informatie wordt verzonden, of de computer een bevestiging voor
een wisopdracht vraagt enz.

Control Panel Een desk-accessoire waarmee u een aantal voorzieningen
en opties kunt instellen, zoals kleurenpalet, tijd/datum en responssnelheid
van muis en toetsenbord.

Cursor Een markering op het scherm, die aangeeft waar het volgende
in te tikken teken verschijnt. Meestal is dit een knipperend blokje of een
verticaal streepje. Soms verwilst de term cursor naar de muiswijzer.

Databestand Een verzameling samenhangende gegevens die door een
toepassingsprogramma wordl gebruikt. De ikonen van databestanden wor-
den afgebeeld als een stapel papier met een omgevouwen hoekje.

Desk-accessoire Een speciale toepassing die bij het opstarten vanaf drive
A in het geheugen wordt geladen. Desk-accessoires kunnen rechtstreeks
worden aangeroepen vanal de GEM Desktop of vanuit een toepassing die
gebruik maakt van de menubalk. Bestanden met desk-accessoires hebben
de extensie .ACC.

Destinationdisk Zie Doeldiskette.
Dialoogpaneel Via deze panelen communiceert de computer met de
gebruiker. ln deze panelen verschijnen meldingen, waarschuwingen en
vragen. U verlaat een dialoogpaneel door de melding te bevestigen of door
een optie te kiezen.

Directory Een bestandenlilst. (Zie Huidige directory, Hoofd-directory en
Subdirectory.)
Diskcopy Een proceduredie een 66n-op-66n kopie maaktvan een diskette.
U kopieert een diskette door de ikoon van de source disk (brondiskette)
tot op de ikoon van de destination disk (doeldiskette) te slepen. Door het
kopigren wordt alle oude informatie van de doeldiskette gewist.

Disk drive De belangrijkste opslageenheid van uw TT-computer. De com-
puter gebruikt de disk drive voor het lezen en schrijven van inlormatie op
een diskette.

DMA-poorl Een high-speed poort voor aansluiting van een hard disk drive,
een RON4 drive of een ander DlvlA-apparaat. DMA staat voor "Direct l\ilemory
Access". (Zie ACSI.)

'1

.l
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Document Een bestand dat u tijdens het werken met een toepassing
aanmaakt of wijzigt. Documenten kunnen tekst, graphics of een combinatie
van beide bevatten.

Document-type ZieExtensie.

Doeldiskette Ook wel "destination disk of "target disk" genoemd. De
diskette waarnaar informatie wordt geschreven tijdens de Diskcopy-pro-
cedure.

Double sided Dubbelzijdig. Duidt op de mogelijkheid beide zijden van
een diskette te gebruiken voor het opslaan van inlormatie. De opslagca-
paciteit bedraagt dan 726.016 bytes. Een double sided disk drive kan zowel
met enkel- als dubbelzijdige diskettes werken. (Vergelijk met Single-sided.)

Drive-lamp.le Het lampje op de disk drive dat oplicht als gegevenstransport
tussen computer en disk drive plaatsvindt.

Drive-letter De letter in een padnaam die aangeeft welke diskette wordt
gebruikt. De letter wordt altijd gevolgd door een dubbele punt (:) en een
backslash (\). De drive-letter verschijnt automatisch in de move-balk van
een directory-venster als de hoofd-directory wordt opgeroepen.

Drop down menu Een menu met een aantal opties. Een menu verschijnt
als u de menukop met de muiswijzer aanraakt.

Dubbelklikken Twee keer kort na elkaar indrukken van de linkse muisknop.
Hiermee opent u een bestand, folder of diskette.

Extensie De aanduiding van het bestandstype. Extensies komen achter
de bestandsnaam en worden daarvan door een punt gescheiden. E)densies
zijn optioneel en mogen maximaal drie tekens (letters en cilfers) lang ziln.
Veel gebruikte e),tensies zijn .ACC, .APP, .PRG, .TOS en .TTP

Filespec Een zoekcriterium voor gebruik in een ltem Selector paneel.
Filespec is een afkorting voor lile-specificatie.

Floppy Disk Ook wel diskette of llexibele schijf genoemd. Een geheu-
genmedium voor opslag van inlormatie. Het oppervlak van een diskette
bestaat uit ongeveer heEelfde materiaal als dal van een geluidsband.

Folder Een subdirectory voor opslag van bestanden en andere folders.
Folderikonen worden algebeeld als opbergmappen. Een in de vorm van
tekst afgebeelde loldernaam wordt voorafgegaan door een klein hokje.

Formatteren Voorbereiden van een diskette voor opslag van informatie.
Bij het lormatteren van een diskette wordt het diskette-oppervlak in cir-
kelvormige sporen ingedeeld. Door het lormatteren wordt alle oude infor-
matie van de diskette gewist.

Full-box Het vakje in de rechterbovenhoek van een venster, dat u gebruikt
om een venster schermvullend uit te vergroten. u gebruikt het ook om
het venster weer zijn normale armettngen te lalen aannemen.
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Functietoetsen De toetsen [F1] Um [F10] langs de bovenzijde van het
toetsenbord. Bij veel toepassingen worden deze toetsen gebruikt voor
speciale bewerkingen.
Geheugen De elektronische schakelingen waarmee de TT-computer pro-
gramma's en gegevens opslaat. Er bestaan twee soorten geheugens: RAM
(Random Access l\remory; direct toegankelijk geheugen) en RON,I (Read
Only Memory; uitleesgeheugen). Bij het RAM gaat de inhoud verloren als
de computer wordt uitgeschakeld, bij het ROM niet.

GEM Een onderdeel van TOS dat alle vensters, ikonen, menu's en grafische
functies van de TT-computer creeert en beheert. GENI staat voor "Graphics
Environment Manager".
GEM Deshop Het voornaamste werkscherm. Het omvat onder andere de
menubalk, twee Floppy Disk-ikonen en de Trash-ikoon.
Hard disk Een opslagmedium dat gegevens op een magnetisch oppervlak
opslaat. Een hard disk is een vaste schijl (die niet kan worden verwijderd).
Op een hard disk kunnen veel meer gegevens worden opgeslagen dan
op een diskette. Bovendien kan een hard disk drive gegevens veel sneller
schrijven en lezen dan een floppy disk drive.

Hardware De apparatuur waaruit uw TT-computersysteem is opgebouwd.
{Vergelijk Software.)

Hoofd-directory Ook wel "root directory" genoemd, De eerste directory
die verschijnt als u een disk drive benadert. De hoofd-directory kan niet
in een folder worden ondergebracht en wordt alleen aangeduid door de
drive-letter, gevolgd door een backslash {zoals A:).

Huidige directory De directory die op dat moment in een venster wordt
getoond, gespeciliceerd door de padnaam in de move-balk.
lkoon Een afbeelding op het scherm die door de GEM Desktop wordt
gebruikt om diskettes, bestanden, folders en procedures aan te duiden.
Een floppy disk ikoon lijkt op een lade uit een archiefkast; de ikoon voor
een databestand lijkt op een stapel papier mel een omgevouwen hoekje;
een programmabestand lijkt op een kleine desktop; een folder tijkt op een
opbergmap en de prullenmandikoon spreekt voor zich.
lnformatieregel De regel bovenin een actief venster onder de move-balk,
met het aantal bytes dat door de bestanden in de directory in beslag wordt
genomen. Ook geeft deze regel aan hoeveel beslanden in de directory
zijn opgeslagen.
lnitialiseren De computer in de opstarttoestand brengen. Alle instellingen
worden op de systeemgekozen waarde gezet.

lnput/Output (l/O) De communicatie tussen de TT-computer en randap-
paraten (d.w.z. disk drives, printers enz.). lnput is anformatie die de computer
binnenkomt (in); output is informatie die de computer verlaat (out).
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lntertace Een elektronische verbinding voor communicatie tussen de TT-
computer en randapparatuur.
Item Selector Een dialoogpaneel dat bestemd is voor het laden en opslaan
van bestanden tiidens het werken met een toepassing. Soms ook File Selector
genoemd.

Kiezen l\,let de linkermuisknop klikken op een ikoon, bestand, menu of
optie. Gekozen ikonen en bestanden worden geaccentueerd weergegeven.
Kilobyte 1024 (210) bytes. zie Byte.

Klikken Kort indrukken van de muisknop. Via klikken met de linkse
muisknop kiest u bestanden en folders op de GEM Desktop. (Zie Dub-
belklikken en Shift-klikken.)

Kopieren Het kopieren van informatie van een bestand, folder of diskette.
U kopieert een onderdeel door het over de GEM Desktop naar een ander
bestand, andere folder ol diskette te slepen.
Koud opstarten Dit duidt op opstarten van de computer met behulp van
de netschakelaar of door het gelijktijdig indrukken van de toetsen [Control],
[Alternate], rechter lshift] en [Delete]. Een koude slart kan ook worden
uitgevoerd als de computer al in bedrijf is. Daartoe wordt de netschakelaar
in de stand "Off" gezet. Na een periode van '10 seconden wordt de computer
weer ingeschakeld. Bij een koude start wordt het gehele systeem opnreuw
geinitialiseerd. (Vergelijk met V1/arm opstarten.)

LAN (Local Area Network) Een LAN is een communicatiekanaal dat
computers en andere apparaten met elkaar in een netwerk verbindt.
Laserprinter Een snelle printer die via een elektrofotogralisch proces
beelden met de kwaliteit van drukwerk op papier afdrukt.

Lenerwielprinter Een type printer dat via een letterwieltje en een inktlint
tekens op het papier drukt.

Matrixprinter Een type printer dat tekens opbouwt uit een aanlal puntjes.

Megabyte 1024 (210) Kilobytes. Zie Kilobyte.

Menubalk AIs u de computer opstart, biedt de menubalk bovenin de GEM
Desktop de volgende keuzemogelijkheden: Desk, File, View en Options.
Alhankelijk van het gebruikte toepassingsprogramma kunnen andere keu-
zemogelijkheden verschijnen.

MlDl MlDl staat voor Musical lnstrument Digital lnterface. Een standaard
interface waarmee de computer op een aantal elektronische muziekinstru-
menten kan worden aangesloten.
Modem Een apparaat waarmee uw computer via een telefoonlijn met
andere computers en on-line informatienetwerken kan communiceren.
Modem is een samentrekking van MOdulator/DEModulator.
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Module Een eenheid met in ROM opgeslagen bestanden en data. U sluit
een module aan door deze in de modulesleul aan de linkerzijkanl van de
TT-computer te steken. Modules worden meteen geladen en nemen geen
geheugenruimte in beslag.

Monitor Het op de computer aangesloten beeldscherm, waarop u de
effecten van bewerkrngen kunt volgen.

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

MS-DOS Microsoft Disk Operating System. Een besturingssysteem dat
wordt gebruikt door IBM PC's en daarmee compatibele computers. De
diskettes die op de TT worden geformatteerd zijn compatibel met PC-
systemen die |V|S-DOS en 3,5 inch lloppy drives gebruiken.

Muis NIet behulp van de muis beweegt u de muiswijzer over de GEM
Desktop. Als u de muis over een tafel ol bureau rolt, dan wordt die beweging
door een kleine rubberen bal aan de onderzijde van de muis geregistreerd.
De muis is uitgerust met twee knoppen. Voor de meeste desktop-bewer-
kingen gebruikt u de linkse knop. De rechtse muisknop wordt alleen bij
bepaalde toepassingsprogramma's gebruikt.

Muiswijzer Een kleine afbeelding op het scherm die de bewegingen van
de muis volgt. fileestal is de muiswijzer een pijltje, maar hij kan in bepaalde
gevallen ook een andere vorm aannemen (bijvoorbeeld een "bezige bij").

NEWDESK.INF Het bestand waarin de aangepaste desktop-gegevens zijn
opgeslagen. NEWDESK.INF moet worden opgeslagen in de hoofd-directory
van de opstartdisk(ette), zodat de computer de informatie tijdens het opstarten
automatisch kan inlezen.

Opstartdiskette De diskette die zich bij het opstarten van de computer
in drive A bevindt. Meestal bevat deze diskette de desk-accessoires en
het besland DESKIOPINF.

Optie Een keuzemogelijkheid in een menu.

Padnaam De route die moet worden gevolgd om in een bepaalde
subdirectory te komen. Een padnaam bestaat uit een drive-letter en fol-
dernamen die door backslashes worden gescheiden (voorbeeld:
A:documenttext). Een padnaam mag ook een bestandsnaam bevatten.

Parallelpoort Een interlace voor simultane transmissie van meer dan 66n
bit. Zie ook Seriele poort.

Parameter Een variabele die u opgeeft voor de besturing van een pro-
gramma.

Pixel De scherminf ormatie wordt opgebouwd uit kleine punties die "pixels"
worden genoemd. Deze pixelszrjn in een raster ingedeeld en kunnen worden
ingesteld op 320x200, 640x200 of 640x400 punten per raster.
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.PRG Extensie voor een GEM{oepassingsprogramma.
Programma Een gedetailleerde set instructies voor de uifuoering van een
bepaalde taak, geschreven in een taal die door de computer kan worden
geinterpreteerd. (Zie ook Toepassing.)

Programmabestand Een bestand met een toepassingsprogramma. lkonen
voor programma's verschijnen op het scherm in de vorm van blokjes met
een dikke bovenrand. U roept zo'n programma aan door een dubbele klik
te geven op de bij het programma behorende bestandsikoon.
Prompt Een symbool ol melding op het scherm waarmee wordt aange-
geven dat de computer op invoer van de gebruiker wacht.

RAM Random Access lVlemory (direcl toegankelijk geheugen). Het deel
van het geheugen dat wordt gebruikt voor het schrijven en lezen van
informatie. Het beeld dat u tijdens het gebruik van de computer op hel
scherm ziet, bevindt zich in het HAM. ln het BAM opgeslagen informatie
gaat verloren als u de computer uitschakelt.

Randapparaat Een extern apparaat dat u op de computer kunt aansluiten
(b.v. disk drive, monitor, printer).

RGB Rood, Groen, Blauw. De primaire kleuren die de computer gebruikt
om kleuren op het scherm weer te geven. Via combinaties van 16 ver-
schillende helderheden van rood, groen en blauw kan de TT-computer 4096
verschillende kleuren genereren.

ROM Read Only Memory (uitleesgeheugen). Het deel van het geheugen
waarin TOS, GEM, de GEM Desktop en opstartinlormatie is opgeslagen.
Het ROM is door de fabrikant voorgeprogrammeerd en de inhoud kan niet
worden gewijzigd.

Boot Directory Zie Hoold-directory.

RS232 Een industriestandaard connector voor aansluiling van randappa-
ratuur. De Rs232-poort bevindt zich aan de achterzijde van de computer
en heeft het opschrift "lvlodem". Deze poort wordt ook wel "seriele poort"
genoemd.

Schriiflrescherming Een mechanische bescherming tegen overschrijven
van een diskette. U beschermt een diskette tegen overschrijven door het
nokje zodanig te verschuiven dat u door de opening kunt kijken.

Scrollen Verplaatsen van informatie op de GE[/'! Desktop naar links, rechts,
boven ol onder.

Scroll-balk Een van de twee balken aan de boven- en rechterrand van
een venster. De scroll-balk bevat de scroll-pijlen en wordt voor een deel
gearceerd weergegeven als een deel van de informatie buiten het venster
vall. Hoe groler het gearceerde deel, hoe groter het deel van de inlormatie
dal buiten het venster valt.
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ISCSI-bus SCSI is de afkorting van "Small Computer Systems lnterlace",
een standaardbus waarmee u SCSI-randapparatuur op uw TT-computer kunt
aansluiten.
Sector Een deel van een spoor op een hard disk of diskette. Sectoren
hebben doorgaans een lengte van 128, 256,512 of 1024 bytes. Bij
lvlicroFloppy Disks hebben de sectoren een lengte van 512 bytes. (Zie
Spoor)
Seriele poort Een interlace waarmee gegevens bit-voor-bit worden ver-
zonden of ontvangen. lZie Parallelpoort.)
Shift-klikken Klikken met de muisknop terwiil u [Shift] ingedrukt houdt.
Single sided Enkelzijdig. Bij een single sided diskette kan slechts op e6n
zijde informatie worden opgeslagen. De opslagcapaciteit bedraagt dan
357.376 bytes. Een single sided disk drive kan met enkelzijdige diskettes
werken, ol met diskettes die enkelzijdig werden geformatteerd. (Zie Double
sided.)
Size-box Een vakje in de rechterbenedenhoek van een venster, waarmee
u de grootte en vorm van een venster kunt veranderen.
Slepen Een techniek waarbij een ikoon, een bestand of een venster wordt
verplaatst. Zet de muiswijzer op het te verplaatsen onderdeel, druk de linkse
muisknop in en houd deze ingedrukt tijdens het verplaatsen van de muis.
Tijdens het slepen ziet u een omtrek van die ikoon op de GEM Desktop.
Software De programma's en loepassingen die op uw TT-computer
draaien. (Zie ook Hardware).
Source disk Zie "Brondiskette".

Spoor Een van de cirkelvormige patronen op een diskette waarop de
gegevens worden vastgelegd. Elk spoor bestaat uit kleinere eenheden die
sectoren worden genoemd (Zie ook Sector).
Subdirectory Een directory binnen een directory, ook wel lolder genoemd.
(Zie ook Hoofd-directory.)
Systeemgekozen Een waarde, optie ol instelling die de computer auto-
matisch kiest als u zelf niets opgeeft. Voorbeeld: de onderdelen op de GEM
Desktop worden als ikonen afgebeeld zolang u dat niet verandert via een
optie in het View-menu.
Tekstveld Een stippellijn in een dialoogpaneel, waarop u tekens kunt
intikken.
Toepassing Een programma dat werd geschreven voor taken die de
gebruiker wil laten uivoeren door de computer. (Zie ook Programma.)
.TOS Extensie voor een Tos{oepassing.
TOS Het besturingssysteem van de TT-computer. TOS bepaalt hoe de
computer functioneert met de GEI/ Desktop, de muis en met andere
randapparaten die op de computer worden aangesloten.

atarimuseum.nl



I

Tiid/datum Voorziening waarmee de TT-computer de tijd en datum bijhoudt.
Deze worden vanaf het Control Panel ingesteld. De tijd/datum wordt ook
bijgehouden als de computer is uitgeschakeld.
Trash Prullenmand. De ikoon van de GEM Desktop die wordt gebruikt
voor het wissen van bestanden of lolders van de GEM Desktop. AIs een
bestand of folder eenmaal naar de prullenmand is gesleept, dan is hij
voorgoed verloren.
.TTP Extensie voor TOS Takes Parameters programma.

Uilbreidingsconnector Een connector binnen de TT-computer waarop extra
hardware kan worden aangesloten. Dit is een rechtstreekse uitbreiding van
de microprocessorbus.

Venster Het beeldschermgedeelte dat door de computer wordt gebruikt
voor het afbeelden van bestanden ol lolders, o, voor het uitvoeren van
programma's. u kunt met vier geopende vensters tegelijk op het scherm
werken.

VMEbus Via de VMEbus kunt u de standaard VME-apparaten aansluiten
voor high speed asynchrone parallelle gegevenstransmissie.

Waarschuwing Een speciaal dialoogpaneel dat iets onder uw aandacht
moet brengen. U herkent een waarschuwing aan een stopteken, vraagteken
of uitroepteken.
Warm opstarten Opnieuw opstarten van het systeem door het indrukken
van de Reset-knop of het gelijktijdig indrukken van de toelsen [Control],
[Alternate] en [Delete]. Het systeem wordt dan slechts gedeeltelijk opnieuw
geinitialiseerd. (Zie Koud opstarten.)

Wildcard Een vraagteken (?) of een sterretje ('l in een bestandsnaam en/
of extensie, waarmee een zoekcriterium kan worden opgegeven. "?" komt
overeen mel 66n leken en "." komt overeen mel alle tekens tot het eind
van de naam of extensie.

Wiizer Zie Muiswijzer.
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[IA]IIE]{SERUIGE
Mocht u vragen hebben o,er uw ATARI-computer, dan kunt u altijd contact
opnemen rn€t ATARI B€nolux.

Schrijt naar:

ATARI (Beneluxl B.V.
Postbus 70
4130 EB Vhnen
Schriif het onderwerp van uw briet aan de achterziide op de env€lop.
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A

aan/uit-schakelaar, 1 -6
About, 6-3
.Acc-extensie, 4-3, 5-5
ACSI,

apparatuur, 1- 10
poort, 1 -loactief venster, 3- 13

Advanced Hard Disk Utilities,
bestanden, C-18
extra folders, C-12, C-14
gebruik en onderhoud van

hard disk, C-1 5, C-1 6
bestanden kopieren, C-15
optimizerprogramma, c-1 6

hard disk
Iormatteren, C-5, C-6, C-7
indelen in partities,

C 7 Vm C-l0
hard disk driver, C-3, C-4

installeren, C-5
negeren, C-4
verwijderen, C-4

koppen vergrendelen en
ontgrendelen, C-1 Vm C-3

logische drive
leegmaken, C-1 1

slechte sectoren markeren, C-12
uitgebreide partities, C-l6, C-1 7

alfanumerieke toetsen, 2-8
[Alternate]lolr Home], B-1

lAllernarellHelpl, B-1

lAlternatelllnsertl, 3-5, 3-6
[Alternate][Shift], 3-4
lAlternatel-toets, 3-4
.APP-extensie, 5-5
argumenten, 4-19, 4-20

B

backup, 3-1 9, 3-20
baud rate, 6-17
bel-ikoon, 6-1 5
benoemen,

bestanden, 4-5, 4-6
Iolders, 4-5, 4-6

bestand
benoemen, 4-5, 4-6
data, 5-1 1

herbenoemen, 4-5, 4-6, 5-15
kopieren, 3-21 , 5-13, 5-14
ongeldige karakters

file-naam,5-4
openen, 3-'l 1, 3-12
verplaatsen, 3-7, 3-8, 5-14, 5-1 5
wissen, 4-7, 5-'15, 5-16

bestandsnaam, 3-12, 5-2, 5-3, 5-6
bezige bij, 2-7
bijwerken directory-weergave, 4-1
bit, 2-1
bits/char, 6-17
bottom lo top, 4-8
byte,2-1
bytes in gebruik, 3-12

c
cache, 4-30, 6-15
[Caps Lock], 2-8
CD-ROIV disc, 2-2 CDAR504
compact disc drive, 1-10

close-box, 3-12
Close Directory, 4-8
Close Top Window, 4-8
connectors, F-1 t/m F-8
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Control Panel, 4-4, 6-2llm 6-22
About, 6-3
Setup, 6-3 t/m 6-8

Advanced Setup Options,
6-6, 6-7

CPX lnfo, 6-7, 6-8
CPX laden en verplaatsen,

6-4, 6-5
datum en tijd, 6-3, 6-4
Open CPXS, 6-7
Unload CPX, 6-8

CPX, 6-2 t/m 6-8
Accelerator, 6-21 ,6-2
Color Setup, 6-10, 6-1 1,6-12
Configure CPXS, 6-12, 6-13
General Setup,
6-14, 6-15, 6-16

lvlodem Setup,
6-16, 6-1 7, 6-18

padnaam, 6-6, 6-7
Printer Setup, 6-18, 6-19, 6-20
Sound Setup, 6-20,6-21
Window Colors, 6-8, 6-9, 6-10

cPx, 6-2 ttm 6-22
[Ctrl Home]-toets, B-1
cursor, tekst, 2-9

o
Delete, 4-7
desk-accessoires

Control Panel, 6-1 llrr| 6-22
installeren,6-1
openen, 6-2

Desk-menu, 4-3, 4-4
desktop,

bestanden, 3-2
lolders, 3-2
ikonen, 2-6, 2-7 ,3-z
menubalk,2-7
muiswijzer,2-7
venslers, 3-2

Desktop Configuralion, 4-27 , 4-28
Desktop lnformation, 4-4

destination disk, 3-20
dialoogpaneel, 4-1, 4-2
directories en folders, 5-'1, 5-2
disk drive, externe hard,

aansluiten, 1 -10, 1-12
ACSI-poort, 1-10
SCSI-poort, 1-1 2

disk drive,
e)derne floppy, 1-9
ingebouwde hard disk, 1-7
ingebouwde floppy, 1-7

diskette
brondiskette, 3-20
destination, 3-20
doeldiskette, 3-20
double-sided, 3-1 7
formatteren, 3-1 7, 3-18,

3-19, 4-9, 4-10
ikoon,2-7
in drive plaatsen, 3-1 , 3-2
kopidren, 3-19, 3-20
MS-DOS compatibiliteit, 3-1 7
opslagcapaciteit, 2-2, 3-1 6
schriifbescherming, 3-21
single-sided, 3-1 7
source-diskette, 3-20
verwijderen, 3-.1, 3-2

DMA,
apparatuur, 1 -1 0
poort, 1-10

Drive Selector, 5-7
dubbelklikken, 3-4

E

elastisch kader, 3-9, 3-10, 3-1 1

F

File-menu, 4-4llm 4-10
Iilespec, 5-1 0, 5-1 1

floppy disk drive, zie disk drive,
floppy
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floppy disk, zie diskette
flow control, 6-18
lolder

aanmaken, 4-7, 4-8
herbenoemen, 4-5, 4-6, 5-1 5
kopadren, 3-21 , 5-1 3, 5-14
naam, 4-5, 4-6
openen, 3-1 1 , 3-1 2
verplaatsen, 3-7, 3-8, 5-1 4, 5-15
wissen, 4-7, 5-.15, 5-16

foldernaam
ongeldige tekens, 5-4

full-box, 3-12
functietoetsen, 2-9, 4-27

G
geheugen,

exletn,2-1 ,2-2
inle'n,2-1 ,2-2

geluid, 6-15
geluidssignalen, 6- l4
GErVr, 2-3, 2-6
gralische modes, 4-26

H

hoold-directory, 5-1

I

ikoon
desktop, 3-2
floppy disk, 2-7
hard disk, 2-6, 2-7
prullenmand,2-7
venster,3-2
wijzigen, 4-18

informatieregel, 3-1 2
inschakelen, 1-4 tlm 1-14
Install Devices, 4-24
lnstall Application, 4-19 tlm 4-23
installeren

apparatuur,4-24
desk-hulpmiddelen, 6-1
ikoon, 4-1 4 t/m 4-18

toepassingen, 4-19
Item Selector, 5-7, 5-8

J
joystick, '1-13

K
kiezen,

meerdere ikonen, 3-9
menu-kop, 3-6, 3-7
met de muisknop, 3-4, 3-5
met toetscombinataes, 3-5
pa'ametet, 4-22
systeemgekozen directory,

4-21 , 4-22
van ikoon, 3-6
van onderdeel, 3-4, 3-5,3-6,3-7

kilobyte,2-1
kleur, 6-'19
kleurenpalet, 1-1 , 4-1 3
klik-respons, 6-16
klikken,3-4
kopieren

bestand, 3-22
brondiskette, 3-20
diskette, 3-19, 3-20
doeldiskette, 3-20
folder. 3-22

koppelen document aan
toepassing, 4-20, 4-21

koppelen van apparatuur, I -10
koud opstarten, 2-10
kwaliteit, 6-19, 6-20

L
LAN, 1-1 '1

laserprinter poort, 1-10
logische drive, 3-2

i,
megabyte,2-1
menubalk, 2-7, 3-2, 4-3 t/m 4-30
N4tDt, 1 -13
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Minimum number of slots, 6-6 poort, 1-8
modem, 1-1 1 ACSI, 1-10
modem-identilicatie, 6-21 , 6-22 externe floppy drive, 1 -9
module, 1-8,3-3 ioystick, 1-13
monitor, 1-5, 1-6
move-balk
muis,

aansluiten, 1 -4
bewegen, 3-3
dubbelklikken, 3-4
klikken,3-4

LAN, 1-1.1
NItDt, 1-13
modem, 1-1 1

muis, 1 -4
parallel-printer, .l 

-1 0
scsr, 1-12
serieel, 1- l 1

muiswijzer, .PRG,5-5
besturing mettoetsenbord, 3-3, 3-4 Print Screen, 4-29, 4-30
besturing met muis, 3-3 printertype, 6-19
besturing, beknopt overzicht, B-1 problemen oplossen, D-2tlmD-12

N El3i3iil?j;1il"".
Naamconflict tijdens kopieren, 5-1 4
NEWDESK.TNF; 4- 10, 4-14, 4-27 R

no sort,4-12 RAM, 1-1, 2-2
notaties, speciale, 1-4 READ.INE 4-26. 4-27
numeriekecoprocessor,l-1 Removedesktopicon,4-24,4-25
numeriek toetsenblok, 2-9 reset-knop, 1-7o [fi:?,i"]iiii;a:, 'Open, 4-4, 4-5 ROM, 2-1 , 2'2
opstarten systeem,

vanal een hard disk drive, 2-4 S

_ vanal een opstartdiskette, 2-5 Save Desktop, 4-2g,4_Zg
Options-menu, 4-14 llm 4-30 schermresolutie,
opvulpatronen, 4-1 3 beschikbare, 4-26

p instellen,4-26
schrijfbescherming, 3-21padnaam,5-6,5-7 screen saver, 6-21,6-22papier,6-20 scroll-balk, 3-12

parallel-printer, 1-1 1 scroll-box,3-12
parameter, 4-27, 4-28 scroll-pijl, 3-12
parity, 6-17 SCSI, 1-12
pijltoetsen, 2-9 SDUMPPRG, 4-30
pixel Search,4-7
poorten, A-1 Select all items, 4-8

I
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Serial Port Selector, 6-1 6
Set Preferences, 4-25, 4-26
Set lile mask, 4-9
Set color and style, 4-12, 4-1 3
Setup, 6-3 t/m 6-8
shift-klikken, 3-10, 3-1 1

lShiftl-toets, 2-8
Show lnformation, 4-5, 4-6
Show as Text, 4-1 1

Show as lcons, 4-1 1

Size to fit, 4-1 2
size-box, 3-12
slepen,3-7,3-8
sorteren
op datum, 4-1 2

op grootte, 4-1 2
op naam, 4-12
op type, 4-12

source disk, 3-20
specificaties, E-1 t/m E-3
status, 6-14
stereo, 1-12, 1-13
stopbits, 6-'18
stopbord, I-4
systeemgekozen directory,

4-21 , 4-22

T
toepassing

installeren, 4-1 I
installeren met normale of
autoboot status, 4-23

installeren met toetsaanslag,
4-22, 4-23

toets toewilzen, 4-27 , 4-28
toetsenbord

aansluiten, 1-5
allanumerieke toetsen, 2-8
functie-toetsen, 2-9, 4-27
numeriek loetsenblok, 2-9
pijltoetsen,2-9
responssnelheid, 6-15

TOS
.TOS-extensie
.TTP-extensie, 5-5

U

uitbreidingsslot, 1 -8, 1 -1 2
uitroepteken, 1-4
uitschakelen systeem, 2-9, 2-10

v
vensters,

actieve, 3-1 3
grootte veranderen, 3- 1 3. 3- 1 4
openen, 3-1 1, 3-1 2
scrollen, 3-1 5, 3-16
sluiten, 3-11, 3-12
verplaatsen, 3-14

vierkante haken, 1-4
View-menu, 4-10 t/m 4-1 3
VME-bus, 1-12

w
waarschuwingen, 4- 1, 4-2
waarschuwingsikoon, 1 -4
warm opstarten, 2-10
wildcards, 5-10, 5-'l 1

wissen van bestanden en lolders,
3-22,3-23

x
XCONTROL.ACC, zie Control Panel
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