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over dezelfde data bestanden moeten
kunnen beschikken. De prijs van een ST
laat het natuurlijk ook toe iedere
medewerker zijn egen ST op de
werkplek te geven.

Als eer ede" e(-te- een eige- ropre
heeft van het centraLe bestand en daar
zelf veranderingen in aanbrengt dan

ontstaat al snel een onoverzlchtelijke
srtudtie. HeT r]oet dadrorr .roge 

1l ziln

de verschillende computers met 66n
gezamen ]k bestand te laten werken.
Dt s mogeli]k door midde van een
netwerL Bijkomend voordeel van een
netwerk is dat dure randapparaten zoa s

laserprinter en harddisk gezamenlijk ge

bru kt kunnen worden. Daarnaast
vergernal (e Jkl een netwer- de uit
wsseling van gegevens, en behooat
email (electron c ma ) tot de moge-
lijkheden.

Atari Netlvork System (ANS)

Het Atari Network System is een
netwerk systeem dat gebruik maakt van

MEGA STE/TT

l.----/

Waarom een netwerk

De computers uit de Atari ST serie
hebben steeds meer hun weg gevonden
naar pr.ofessionele toepassingen. De
krachtige Atari TT computers zijn uit drt
segment al helemaal niet meer weg te
denken. Het omvangnjke software aan-
bod in branche specfieke toepassingen
en algemene software zoals tekst
verwerkers, databases, spreadsheets en
desktop publishing programma's hebben
daar zeker toe bijgedragen.

ln een dergelijke omgeving komt het a

snel voor dat de diverse medewerkers

ethemet standaard (zowe thin a s thick)
en werkt volgens het nternet protocol.
Het s in eerste inlrantie ontlvorpen
voor koppeling van de Atan IYEGA SI
IYEGA STE en TT computers. Dankzij
het gebruik van het internet protocol
behoort koppeling met omvangrjke
UNIX netwerken binnen de nro-
gelijkheden.

ANS bedaat uit zowe hard als

software. Voor de Atari MEGA ST werd
een board ontw kkeld dat op de l"lEGA
bus past. Voor de Atar MEGA STE en
TT computers werd een VME kaart
ontwikkeld. Deze VME kaaft kan

worden geplaatst zonder dat men de
kast van de computer hoeft te openen.

De ANS netwerk kaaden werken op
een snelheid van lOMbiUsec en hebben
64Kb statische Ml'1 aan board voor het
buferen van informatie. Een goede
galvanische scheiding op de netwerk
kaart zorgt ervoor dat de kaart (en uw
computer) ongevoe[g is voor span

nlngspieken.
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Atarinet File Server (AFS)

AFS is het netwerk besturingssysteem

van ANS. Het biedt de mogelilkheid om
meerdere servers in het netwerk op te
nemen. Middels een inlog programma
bepaatt de gebruiker op welke server hij

wil worden aangesloten. AFS kent zowel
dedicated als non-dedicated servers, dat
laatste is belangrijk voor kleiner.e

netwerken waar men de server ook
voor andere doeleinden wil gebruiken.

De privileges van de gebrurker zoals
naam, password en de toegang tot
afgeschermde gegevens op de server
li&gen vast in de server waandoor het
mogelijk is dat een gebruiker op elk
station in het netwerk kan inloggen

onder de eigen naam. De gehele
installatie van het netwerk en al de
gebruikers wordt centraal vanurt de
server uitgevoerd en onderhouden,
middels een eenvoudig te bedienen
GEM programma.

AFS biedt mogelijkheden voor printer
spoolers en het gezamenlijk gebruik van
printers. Daarnaast beschikt AFS over
email faciliteiten, waardoor commu-
nicatie tussen de diverse gebruikers
kinderspel is. U voorkomt daarmee
onnodrg'lopen'.

AFS gebruikt het UDP protocol voor de

communicatie tussen de verschillende

computers. Hierdoor is koppeling
mogelijk met andere netwerk systemen,

met name die onder UNIX. Koppeling

vid TCP/IP en TELNET horen nu al tot
de mogelilkheden, alsmede koppeling
via het Xserver protocol. (De intemet
utrlrtres en de Xserver software zrln

optioneel en maken geen deel uit van

de standaard ANS software).

Speciaal voor programmeurs van

netwerkvriendelijke programma's biedt
ANS een uitgebreid scala aan netwerk
calls die file- en recordlocking faciliteiten
bieden. Daamaast beschikt ANS over
een eigen multitasking omgeving die

ook tot de beschrkking staat van de
programmeur

ANS bestaat uic

Netwerk kaart met AF5 software (oa
printer spooler en mail)

Optioneel:
.lntemet tools (TELNET TFTP FTP en

sr.1TP)
.Advanced AFS Mail system SMTP
onderAFS)

. XST/window (Xserver Software voor
de Atari ST)

TCP/IP

ANS beschikt over TCP/IP waaronder
diensten als TELNEI FTP en W- 100

terminal emulatie. Hierdoor s koppeling
met andere intemet netwerken een

voudig.

X/ST/window

Met XST/window kunt u op uw ST

een Xserver starten, die u controle
geeft over grafische Xwindow appli-

caties op uw UNIX workstation zoals

de AtariTT met ATX.

XTT/window

Xfi/window is de zeer krachtige TT
versie, die de mogelijkheid biedt om
meerdere Xwindow applicaties gellktl-
dig te laten functioneren.

SPECIFICATIES

Hardware:

. MEGA-bus of VME insteek kaart

.Voldoet aan ethemet slandaard
IEEE 802.3, l0 BASE 5 en l0 BASE 2

. Netwerk adressea softwarematrg rn-

stelbaar
. l0 MbiVsec overdracht snelheid
. Hoog geihtegreerde LAN controller

chip
. 54 KB statische RAIY

Software:

.Atarinet File Server software ge-

baseerd op UDP
.Zowel dedicated als non-dedicated
server mogeiijkheden

. Programmeerbare interface met flle

en recordlocking

. Programmeerbare intedace

. XST/window

. XTT/window


