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UWATARIl(EO DISK DRIVE EN DOS
De ATARIo 1050' Disk Dlive is een bijzonder efficidnte €n snelle
geheugeneenheid {aamee u de ooSerijkheden van uv ATARI Petsonal cooFlter belangrijk kunt uitbreiden. Io het geheugen vao ue ATARI cooF,ter $orden de infomatie en de in6ttucties bexaard die u via het
toetsenbold ingeeft. Het geheuSen van un couPute! is echter bePerkt
van o$vang en zonder een opslaSeenheid als de 1050 rordt de inhoud ervan aeuist als u de cosputer uitzet.
Met behulp vao u' ATARI 1050 disk drive kunt u arote hoeveelheden ioforoatie in afzonderrijke bestanden op disk€ttes oPElaan en beserken.
}let ur ATARI 1050 kunr u door opgsv€ van de naaD bestanden oProePen,
bpieretr of ,issen, of er andete bewerkingen oP uitvoeren.
Wat doet DOS?

Voor het opstaan van inforratie oP diskettes heefi u proSrsmattrur
nodig rlie uw cooPuter in staat stelt net de disk drive te comunicereo. En daa is nu precies eat h€t Disk OPe.ating Svsteen (afgekort
mS) doet. mS is een programa dat ur coEPuter laat saEenterken uet
de disk drive voor tret opilaan, terughal€n en beeerken van us diskettebestanden. Het Dos-Progrema zelf is ondergebrscht in besta-oden en
staat op de Daster-diskette die bij deze hardleiding is iogesloren'
Alvorens u Eet de disk drive kunt eerlen, ffiel het ms-Proarama in
de cotputer eorden gelad€n. somige in de handel verkrijBbare .coEPuterprolrama's bevatten reeds een versie van ms' zodat u io dat
g"""1 mS niet apari hoeft te laden' Bij andere prograM's echier'
boral in oodule_vorE, noet u zotel mS taden als het proarama dat u
,itt
saan gebruiken, aIs ! daalbij de disk drive eilt aebruiken' u
heeft ms in ieder seval nodiS voor vele belansrijke raken: bijvoorbeeld heE voorbereiden van leSe diskette6 voor oPslag van bestanden
en het Mken van een backup van b€langrijke best€nden of diskettes'

OOS 25 en uw ATARI

pellonal computar

lFtoon

Lleine uitzonderiagen n. is IpS 2.5 corpatibel Det de vroeSere varsie AfAX.l mS 2.0S. Ook kuor u IDS 3 bietanden coaverreren
Op enkele

n!.r het mS 2.5 foruat. Dir betekeat dat u mS 2,5 kunr
voor het oerk.n oet b€studen die oorspronkelijk onder oudcriSebruiken
vergies
vln mS i€rden .xrgeulaLt en opSesllgen.

mS 2.5 t.o ,oEl oet de ATARI 1050 sls de ATARr 610' rtiak drive
brde! Sebruikt, Uy systeen ooer echter rel @t liniaael €an tOjO
zijo 'ritg€rusr.
llet mS 2.5 kunr u disk.taes foro.tteren en infororrie op.larn @t
enkele of ver8role dichtheid. uet de verSrole dichtheid kunt u onSeveer 50 procent Eer geSeverE op een disk€rte opalaan dan voorhlen
mSelijk l,ls cr mS 2.0S, U kunt echter allecn et deze vergrot.
dichthcid l.ert€o .ls u ov.r een AT RI lOjO disk drive beschikr; de
810 rtiak drive kro ge8eeen., op8eslager rEt verSrore dichrhcid, ;iet
forultteren of beh.ren (oot niet de feetanaen op ur, mS 2.5 rrsrerdiskette - v.nd!.r d.t u een lO50 disk drive nodiS heeft sl, u rer
mS 2.5 l.it! gaan rerten). Als u vr.k een BIO disk drive gebruikt bij
het verlen rEt besraaden, daa verdient her ris6chien aanbeveliur alte
diskettes Det enlete dichtheid re foro.tterenIn eppendix H vindt u verdere bijzonderheden over her 8ebruik v.n een
ayat€eo oet rouel een 1050 .ls een 810 disk .lrive en over her verkeu
El DOS 2.0S b€stlnden onder mS 2.5 besturing. rrertt u oer mS 3 bestenden, ra.dplee8 d.n appendix L.

Cebruik bij b€ide rypen disk drives enkelrijdige diBte!res Gt dubb€le dichtheid (sirute sided, du{l density).
mS 2.5 yerlt Gt elke proara@lEodule die voor ue ATARI cdputer is
ontsikkeld, relfs p-rogr.Dars die voor rDS 2.5,erden uitgibractrt,
du3 ook Atsrilriter' en AT RI BASIC. Xet deze en .ndere oior."-"rDdules kunr u rltijd ms 2.j in plaat3 van ms 2.0s teb;uiien bij
het voorbereiden van d€tr-diskettes en bij het $erken ret besranden.

Veel proaramr'3 op diskette, best.od voor Bebruik mt de vroeSere
ms 2.0s kunnen eveneens naar mS 2.5 sorden aeconverteerd, Bij sooEige bescherlde diskette- PloSra@. ' s zult u echter mS 2.0S Eoeten

brijveo gebruiken (zie de sebruiker.hlndleidins bij uo programa
u niet eeet of het plograma beschelrd is).
Hoe.t€Es hardbldlno moei wonlen gDbrulkl

arE

,

Deze hatrdleiding i6 zodanis opreret d,at iedereen er Ge kan eerker,
zoeel de beaitrnende coaputerSebruiker sls de doorg€eiot€rde prograoreur. In Deel I en 2 rord€n de 1050 disk drive en Dos aeintrodu-

ceerd. In Deel 3 rorden uitvoeriS !1le EoBelijkheden van rcS 2.5
besproken €n in Deel 4 vindt de programeur technische iofomatie.
Aanvullende inforEatie vindi u in de verschillend€ ,ppendices. De

J naslsan, dit is een soord,enlijst o€t de @e6t aebruikte temen die itr de besprekina van mS
voorLoo€n, Afs u bij het dooreerken vln deze handleiding een tero
tegeoloDt die u niet besrijpt, dan kunt u de betekenis in de
'oordeolij6t opzoeken.

beSinnende coqutergebruiker kan .ppendix

Als u voor het eerst een disk drive hebt aanaeBchaft, beain dan net
Deel l, .Ur ATARI 1050 di6k drive". Daari.
op een eenvoudige
'ordten 8€bruiken..
oanier uiteenaeret hoe u de drive ooet aansluiten
2, "Asn de sl6g aet DOS 2.5" raakt u bekend oet ae.eest geU.rrtte functies van mS, SE€p voor stap oordt uitSelegd hoe u mS ooet
ladeo, boe u diskettes voorbereidt voor opslaa van bestandea, hoe u
diskettes kunt kopiEren, hoe u de bestanden een naali Lunt geven en
er later naar kunt verrijzen, e. hoe u bestanden kunt kopieren en
l,issen. Iet belangrijkste is echter dat u leert hoe u een sysreeodiskette a.nmaakt, dus een
ret mS. Di. i6 een bijzonder
beransrijke proced'rre die u"erkdiskette
niet nag veruaarlozen, alvorenB u aan de
slaA aaat ner mS. OE de voorbeelden en oefenineen in dit deel door
te kunnen terken, heeft u ten Einste drie lege diskettes nodig: een
Saat u aebruiken alB syste€Edisk€Lte en teee als data-diskettes. Bij
eomige oefeoingen rordt gebruik g€oaakt van ATARI 8ASIC. U heeft
&a.o tevens eeo BASIC{odule nodiS als u rerkt tEt e€n ATARI 400',
8O0- of l200xl' cooputer. Beschikt
I30xE-, 65xE- of
8{l0xL- coiputer, dan is BASIC in ur conputer in8ebourd.
optie uit het Dos-$enu", b€hrndelt elke
Deel 3, I'selectere
functie van heL mS 2.5 oenu eo geefr stap voor stap voorbeetden hoe
Deer

u deze functie8 moel gebrdiken.

Deel 4, Icebruik van BAslc-co@eodors et mS 2.5I, i. bedoeld voot
da 8€votd€rde gebruiker

of progr.@ur.

In dc rppendir mrdt eeo rrdtel !.ch[i3che eo diet-techrische t'ken

b.lproker. vooral outti8 is:

o

Appeodit C,

o

App€ndit G,

tDs 2'5.

.Is u fout eldiaSer LrijSt bij het leren 'erten rt

o

als u -t teer d.n eer dilk drive rertt '
Appendir f,, lls us ccputc.systccs is uitgerust Et cen ATAII
gia, alsr arive of tls u verlt
-t diskette-b€standen di€ ond.r
AIARI 2.OS s€tden atrgeo!.It eo opScsl.ten'

o

Appendir

o

Appcrdir L, alr u rerkt oet disLette-bestanden die onder
If,ARI ms 3 serdeo adrS.oeekt eo oPgetlrgeo.

(, .ls u

een AT

RI

l30XE

cdPutcr heeft.
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coDtroleer bij het uitpalk€n vrn ut,
aeude onderdelen aaneezig

o
o
o
o
o
o

rijn:

AT

RI

tO5O

dist drive of de vol-

disk drive
s€riEle I/o-kaber

ATAT.I 1050

Ac-voedinSseenheiil

mS 2.5 o.lter-diskette

1050-gebruikershatrdleidina

Gar.otie/retistrstiekaart

ltcht een van deze ooderdeleo ootbreken, ne€ dan contact op Det us
dealer. BeE.r het verpakkiogsirteri{al vooi her aevel u de disl
drive met vervoeren of et de post rrilt versruren.

A

sluffon van (b AIARI

1O5O

dbk

d

vc

volg ond€rstaadde strppen op bij her asnsluiren van ut, t05O op

ATABI

per€onll corputer:

.1. Schrkel llte onde!.leleu van ue cdputersysteeD uit.
2. Coatroleer of de voeditrasGchakela.r veo ul. lO5O (aan de voorziide
v.r de disk drive) in de stand OFF staar.
3. Steek de kleine plug van de voedinS.eenheid in de conneclor met
het opscbrift POmR IN, aan de achrerzijde van d€ disk drive.
Sluit vervolgens de Ac-voeatin8seenheid aan op het lichtner.

de

1050

disl

drive

a

Ac-vo€dingseetrheid

van de seridle I/o-ksbel aan op de connector
4.
-' stuit een uiteiodePERTPBEML.
sruit vervorseos het andere uiteinde
;;-;.;;o;a;;iit
a. *"i"f tan oP een van de tsee cooneltors Eet het oPschrift
"."
I/o CONIECTOR.tn d€ rchterzijde vrn de disk drive'

Let op: Ur ATARI lO5O disk drive Doet oP eeo afslaod

vao

nioetens 30 cu van de Tv gePl,.tst Erden' l'!' Iv Setrereert eeo
sterk l!3gnetisch veld d:t ioforrttie oP diskette6 kan aantasten'

5. schakel de dist drive in. llet voedingsl.EPje (naast de ox/orE
-'
en het BUSY-laqje (boven de 6chakel'ar) Saan beide
""r'"t"r.r.t
bran<ten. Ale her BUSY-lasPje dooft, kunt u een diskette aaan

lb eaan ru de ms 2.5 naster-disl(ette in de drive Plaatsen' Lees
*r'i". .".". het volsende onderdeet van deze handteidinE'

-2-

ou

Arnalull.n

t

Yan

merdere dbk driv6o

Behalve printers, progradllrecorders en andere cctuponenten kunt u
Daxinaaf vier di.k d!ives op ur, ATARI-coopurer aansluitetr. Ieerdere
dis} drives (eo ardere c@pooenieo) eorden orderling .ls schakels io
een keten Eet €lkaar verbonden. Dit gebeurt oet behulp van de seriele I/cFkabel3 die bij de verschilleode apparsren eorden 8eleverd.

Aan de achterzijde van elke disk drive bevinden zich

ttee l/o

CoNNEc-

mR8. A1s u leerdere drives sa.t .aorluireo, sluit dao een uireinde
van de eeridle I/o-kabel aln op eeo van d€ I/O CONNECToR8 van de
eerste driv€ eo het andele uiteinde op de connector oet het opschrift
PERIPIiEML ler de acht€rzijd€ van ur, corputerr Sluit vervolSeos een
mdere seriEle l/O-k.tbel aan op de andere I/o COImCTOR van de eerste disk drive en op een van de tsee I/O CONNECToRg van de volgende
disk drive. Sluit de overige eenheden op dezelfde E.tnier ..n.

lmlclhn v.n

d6

dfue s.lec'l sarrd(olarB

Als ul, sysi€er reer dan een disk dlive orvat, oo€t u de drive-nuEErs
instellen @t behulp vatr tee€ kteioe schakekars aan de ,chterzijde
van elke drive. Daaldoor eeet de couputer relke drive u bedoelt €ls u
ernaar veruijst in uw programare en com[andors.

-3-

voordat u de sch€Ielasrs 8eat instellen, roet de voeding vrn de disk
drives zijn uitSeschakeld. Draai de drives vervolgens oe zodat de

{sa de achterzijde van de drives zichtbaar
zijn. In erk venster bevindt zich een zearte schakelaar oet da€!achter een sitte Bchakelaar.
DRIVE SELECT-veosters

L

!

E
a

I

L

.E

gt

Gebruik eeD pen of een kleine schroevedraaier oD d€ schekelaars in het veDster in te stellen op de drive-nuiErs
l, 2, 3 en 4. De verschitlende standen
van de schakelaars voor de drive-nuD-

rers ziet u hieroasst afaebeeld. U roet
alrijd op 66n drive de eaarde I in-

Nadat u de drive-EchEkela.rs hebr ingesteld, verdient het aanbevelin8

de drives te voorzien van een etiket rr d€arop her numer van de
drive, zoda! u de drives niet ltet elkaar vert isselr tijdeos her eerken net mS.
B3hendollng yen dlskoftss

Hel oppervlak van de diskette is voorzien van een dun taasje

Dagne-

tisch [!teriaal easrop gegevens eorden vastaeleSd. Ur disketres gaan
l.ng Dee en zullen betroudaa! functioneren als u ze net zorg behsndelt.

Elke diskelte bevindt zi.h in een beEche.nende vierkanre zs€rLe hoe6
en dient, als hij niei ,ordr aebruikt, re hrden beeaard io de bijbehorende papielen oDslag. De neeste diskerres zijn voorzien van ee.
kleine sch.ijfbescherrnings-inkeping; deze bevi.dr zich in de ran.t van
de bescheroende .rarre hoes. Als u deze inkepins mer een bij de diskette _aeleverd vie.kanr plakkertje bed€kr! voorkomt u dar aeSevens op
een diskette per ongeluk kunnen eoldeo gerisr of overschr.u.n. nraApleeg Deel 2 voor verdere bijzonderheden over her bescherren van diskettes tesen overEchri jven.

a

Neer de volaende regels

o

ir achr bij het

behandelen van disketreg.

ur disk drive nooit in of uit, als zich itr.re drive nog
diskette bevindr. Laar nooir een disketre in een drive die

Schakel
een

is uirSescblkeld.
o

U oag een

disketre nooit bevochtiSen of i.a6sen. cebruik

een

zacht borsrelrje oE stof ven het diskette-oppervlak te

ij delen.

vert

o

Mg diskerreE nooit buigen; z€ Eoeten v.ij in de beschernende
zearte hoes k'rnnen ronddraaieo. Bij her ptaatsen in en het
U

veroijdered uit de drive dienen ze voorzichriS te eorden

behandeld.

o

Beraar disketres die u niet gebruikt, altijd in de papieren
mElag e. berg ze artijd in verrikate roestand op.

o

Houd diskettes uit de buurr var ur TV. Het srerke rsgnetische
veld van een Tv kan gegevene op disketres Sedeelrelijk eissen.
Hetzelfde aeldt voor vele andere elektrische appa.aten, zetfs
uu relefoontoesrel.

o

Laat diskettes nooit in direct zonlicht liggen. Stel ze niei

bloot

aan

exrreie teEperatureo.

o

oEdat een diskerte io zijn hoes ronddraair, kan een besch€diging van de hoes tevens een beschadiging van de distette ren
gevolae hebbefl.

o

Be8chrijf het eriket op de disketre ncoit ner een potlood of
balpen, omdat diL krassen op her diBkerre-oppervtak kao veroorzaken, cebruik een

vilrstift

u het op de diskerre plakr.

o

Geb.uik nooir een guo or. opschrifren op het eriker

tDen. Gunresten kunnen

o
o

of beschrijf het eriker

voord.rt

uit te

het diskerLe-oppervl€k beschadiSen.

gun-

BevesLig aeen paper-cI ip6 aan ul, diskerres.
Raak

het

het diskette-oppervlak nooit aan, Vingerafdrukken
ische l.agje beschadigen.

kunnen

maanei

Elikotlan Yoor uw diskenss
Vaak is een diskerte rl sran.lanrd uireerust rEr eeo eriket dat op een
van de hoeken v.n de zD.rle hoes is bevesliad. Verde. rorden ze @e.tal aeleverd met ee. set biibehorende etikerren die u op de diskeir..
kunt aanbrenaen. Cebruik deze etikerren voor elke diskette eaarop u
informat ie of prosramrna's opslaat.

DEEL2
AAN DESI.AG METOOS2S
Laden Yan DOS

VoIg onderstaande stappen op voor hel laden van mS 2.5 sarien oet
ATARI BASIC (als u EASIC niet eilt laden, lees dan "DoS oet en zonder
MsIc" op de vorsende pegine).
1. zora ervoor dat uw coEputer en disk d!ive zijn uitgeschakeld. Ars
u net eetr ATAR1 400, 800 of l200XL conPuter uerkt! Plaal8 dan een
ATARI BASIc--r0odule in de nodule-sleuf en conlroleer of de di€k
drive leeg is, Beschikt u over een ATARI l30XE, 65XE of 800XL
conpoter Det insebousde BAS1C, zors dan dat er zich seen nodule in
de sleuf bevindt en dat de drive Ieeg i3.
2. Schakel de disk drive in. Heeft u Eeerdere drives in uu svsteeE
opaenomen, daf, Doet u altijd drive I Sebruiken voor het laden van
mS. U hoolt de drive opstarten en u ziet de PoIIER_ en BUSYIaopjes oplichten. Na enkele seconden stopt het SeIuid en dooft
het BUSY- laEp je.
Let op: Nooit een diskette plaatsen of vertijderen als het
BUSY-laopie brandt

3.

'

.

Draai, na<lat her BUSY-lanpje 8edoofd is, de vergreodeling aan de
voorzijde van uu ArARI 1050 disk drive in de horizontale (oPen)
stand. Neem de mS 2.5 masler-di6keLte uit zijn beschemende
papieren onslas en schuif hem meL het etikel naar boveo en naar !
toe gericht voorzich!ig in de drive tot u een ktik hoort. Draai
vervolgens de versreodeling !erug in de vertikale (Sesloren)

4. Schakel de coDputer in, Her BUSY-lsDpje op de drive licht t,eer op
en u hoort dat de drive het ms-pro8lama in het Seheusen van de
coEput€! lsadt. Als u het 8eluid van ut, TV hlrder zet, hoort u
tijdeas het l.den vsn mS korte pieproonrjes.
5. Als het roord XEADY (vao ATAnI BASIC) op het schers verschijnr,
tikt u het yoord mS in en dlukt u op <RETURN>.
OOS

msl on zon&r BASIC

Het zrl uitersard voorkoren dat u alteen mS 2.5 l,ilt Sebruiken, zon-

der

ATARI BASIC, Als u over een ATARI 400, 800 of l200XL eoDputer beschikt, den laadt u mS zonder BASIC door de hierboven beschreven
steppen
te voeren .onder de BASIC-oodule re plssrsen en tovendien
'ri! te
stap 5 ov€r
3laan.

lilerkt met een ATARI IIoXE, 55XE of 800XL coEputer, dan is aAStC in
'r
ur cooputer
inSebou!.d. Bij deze corputers sord! BASIC eutooarisch
Seladen sls de cooputer sordt inSe.chaleld, ook els mS rordr 8el!den. U blokkeert BASIC door v66! het insch.tel.eo vsn de conputer
e€n progradrs-aodu le in de edule-sleuf te plaarseo of door bij het
inschakelen van de cooputer de toets <OPIION> iDsedrukr

te

houden.

Zoals r,e.l hebben Serien, is her overgaln van BASIC n!!r IDS erg eenvoudiS: u hoeft slechts D08 in te tikken en op <RETURN> !e drukken.
Teru8ge.n vso mS nser BASIC is net zo eeovoudiS. Dir leesr u in

"vanuit mS uerken Er

een

mdulet.

Bool Erols

Uet inschakelen van de coEputer en daarne llden van een plotrem.
eordt r'opstartenrr (booiing up) vso de coDputer genoeEd. AIB rijdens
het op3tlrten van ul, sy.teer een four optreedt, verschijnr het volaende op ur scherE:
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A13 bij het opstlrten van het .yste€r0 "BOOT ERRORn op her scheno
verBchijot, dan kan dit de voltenale oorz.ken hebben:

o

De

diskett. die in de drive irerd teplllisr, bevat niet

mS-proEramr.

her

o

D,e

diskette eerd niet correcr in de drive Sepllarst.

o

De

distette is beschadiSd. c€bruik in dat Seval eeo .ndere

o

De Sebruikte diskerre is in vergrote dichtheid Sefomrtteerd
l.erd gelsden in een 810 disk driv..

di.ket te.

Irt de volSende gevallen treedt ook een
op het achelD rordt aanSegeven.

BOOT ERRoR

op, die echter niet

o

De

disk drive e€rd l.ter inSeschakeld dan de coraputer.

o

De

di6k drive ie niet correct op de cooputer aengesloten.

o

D€ voe.lin8skabel v5n de voedinSseenheid

atoPcontacl.

o

Bij de disk drive is de pluS bij

en

zit niet

8oed

in het

In losSeraakt.
De iostel.chakelalr3 v€$ de drive staan nier in de juirre
posirie.

o

POSER

Al3 u het systeeo op deze punten heeft Secontroleerd en Seen
els de oorrark van de IOOT ERROR, aa dan aIB volgt t€ e€rk:

da€rvan

l. Plsats de mS 2.5 Dsster-diskette of de systeeEdiske!te (de
uerklopie v.n mS 2.5) in drive I en srarr h€t sysreeE opnieuu

op,

2. Versiider de X)S-di6kerte.

3. Plasts de diskette die probleoen aeeft, in drive I en kopieer
bestanden die nog toeSaflkelijk zijn nr.r een andere disketre
(rradplee8 C, @PY FILE in Deel 3).
4. Gebroik,

de probleeodiskette in drive l, de functie

'Etalle Sestanden
FILE(S) oo

te eissen.

de

DELETE

5. ?robeer de diskette eeer te aebruiken. llocht dit altes niet balen,
dan zal de diskette opnieus tefotuatteerd roeten rorden (raadpleee

I,

FoRXAT DISX

in Deel 3).
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Hel DOS.menu

Nedat u mS heeft Eel.den en indien nodig Dos hebt ingetikt en

op

hebt 8e.truit, verschijnt het ms-aenu op het scherr' Dit
rnu Seeft e€n .lijst vsn de verschillende ms-functies. Onder het
Enu s;rdt u gevra;8d een keute te Daken. U kiest de Seneoste functie
door het intiiken ien de letter die v66r de door u ge0en6te optie
staat en vervol8en6 op <RETITRN> ie drukken. VervolSeo. vraagt ms or
infomatie orn verder te kunnen 8!en (raadPleeS "Prompts en anteoorden'i verderop in dit deel vsn de handleidins).
<IIETURN>

Hieroder volgt een overzicht van de opties uit het mS 2.5 Denu. De
opties eaar een sterretj€ bij sta.t, vorden verde.o! in dit deel v.n
d; handleidinS besproken. ze rcrden verder alle uitvoeriS besproken

in Deel 3 van deze handreidirs.
*A. DISK DIRECTORY
tlet dere optie kunt u een volledise of selectieve lijet
oproepen var de bestsnden op een diskette' ret bestandsflaoen'
eventuele extensies, het aantal sectoren d€! elk bestand in
besl€g neeot en het a€ntel vrije sectoren dat oog oP de diskette beschikbaar i3.
*E.

RUN CARTRIDGE

(Ksn alleen rrordeo S,ebruikt ret inSebou'de BASIC or oet een
0Dd'rIe in de rpdule-sleuf.) ltet deze oPtie kunt u de besturing
van het systeen ovetdraSen aan de ioSebourde EASIC of aan de
rcdule di€ in de i'odule-31€uf i3 Seplaa!si (de linkersleuf op
de ATARI 800 conputer).
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*c.

@PY FILE
Deze optie

besianden

gebruikt u bij teee of cer disk drives r.eoneer

vin

eetr

disketie nsar een andere rilr kopiEren.

u

Deze

optie gebruikt u tevens oo een bestand op d€zelfde dislette
kopie'ren, ssarbij u de kopie een sndere naan 8eeft.

re

TILE(S)
deze oplie kunt u eeo beatand van eeD disketre sisseo,

DELETE

lGt

zodat u rEer vrije ruiote op de diskerte heeft.

RENAI{E FILE

lGt
F.

deze

optie kunt u de

oaaE van een bestand

verlodeleo.

LOCK PILE

l€t dere optie voorkont u dat uzelf (of ieDand anders) een
bestsnd eijzigt, eeo andere na€D 8e€fr of per onSeluk eist.
U kunt het be.tand dan noa eel lezen, naar u kunt er uiet in
schrijven. In de directory rrordi voor de raaE van eer derAelijk bestlrd eeo sterretje .fgebeeld, ren teken dat het bestand vergrendeld is.
UIII,oCK EILE

veluijdert het Bterreaje voo! de bestandsnaan en heft
u de verSrerdeling 'r
op. U kunt het bestand dan reer rijzisen,
ItierEee

een andere neeE geveo
H.

of xia.en.

URITS l)os EII.ES

Uet deze optie kunt u IDs-be3tandeo (mS.SYS en UJP.SYS) op de
E6ter-disketle of systeeodiBtette vervaoSen of ove!schrijven

narr

een andere

diskette in

6€n van de

disk drives.

FOR!{AT DIST

Deze optie gebruikt u on leSe diskettes te forEalteren. Dit
met gebeuren voor u daerop infolo€tie kunt opslasn. Voordat
een diskette foruatteelt, Doet u controleren of er geen bestatrden op staan die u no8 nodi8 heeft, vant die rordeo door
het forDstteren gerist. Bij aebruik vao een 1050 dist drive
!.orden diskettes in verarote dichrheid geforostteeld. In de
overige Sevallen eordt in enkele dichtheid 8€fomatteerd.
DUPLICATE DIS(

u

u gebluikt deze optie @ een een-op-een kopie van een diskette
te oaken. Bij deze optie l.oldt de d.stination-disket!e (d.e.z.
besteminSsdiskette) automatisch aefomatteerd.
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BITIARY SAVE

Met dere optie kunt

u, via het co@ndo

opaegeven Seheugenadlessen oP een

werken

SAVE,

de inhoud van

diekette opsla.n. (Voor het

ret prograua's in assernbleertaal.)

BINARY LOAD

dez€ optie kunt u een object_b€stand van een diskette oP"
halen. Dit ie de tegenaestelde functie van BINAnY SAVE. (Voor

uet

het

rrerken

..t p.og.r*r'"

in ssseEbleertaal . )

RUN A1 ADDRESS

optie gebruikt u oo hel hexadeci ale be8inadres van een
objectlprograms op !e Seven nadat het p!o8!ama via een BINARY
LOAD in het RA serd 8eladen. (Voor het uitvoeren van proarau_
Deze

iiars in a63eobleertaal.
N.

)

CREATE XEU. SAV

Deze

optie stelt u in staat op

een

dislette ruiate te reserve-

ren voor opslaS van het Programa dat zich in het

RA}t bevindt
'
sanneer het DUP.SYS-bestand rordt aebruikt. Bij somige toepassinsen (bijvoorbeeld Programeren) verdienl het ssnbevelinS
op elhe nieuse diskette die u als systeetrdiskette cilt gaan
gebruiken, een l,tE[.SAv-bestand aan te Eaken. Naamate u oeE mS

;eltrourd raakt, zult u Sevallen tegenkoDen rearin gebruik van
een uEt{.sAv-bestand niet oP zijn Plaats i6. In die gevallen
kunt u voorkoren dat u telkens Eoet tachten tot het bestard in
het geheugeo is geladen, door het van de diskette te eissen'
DUPLICATE FILE

deze optie kunt u een bestand van de ene diskette ove!brengen trear een andere diskette, ook als u nel slechts 66n

uet

disk drive eerki.
FORMAT SINGLE

cebruik deze optie als u bij een
di.hihe id rrilt fomatteren.

1050

disk drive in enkere

Prompts en mlwoorden

aaneijziosen die DOS oP het schern laat ve.schijnen, 'oraen oot uet 'rpronpts" genoend. De reacties die u intikt, worden "antrroo..ten" 8enoend, Als mS informatie nodig heeft om ue opdrachten uit
dan eordt altijd via deze P.oEPr6 om die infor[atie sete
"""reo.Met d€ @este DOS-prmPts zult u al snel vert.ourd .rken,
v.aagd.
De vraaen en

oidar mS voor vele funcries dezelfde soort infomatie nodig heeft. U
zult daaroo oE.ken dat u al aaur v€el antroorden haast autoratisch
zult ingeven. Bij elke ms-functie die u sebruikt, verschijnen zouel
de proopts ats ue eotqoorden op het beeldscherm.
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N.dat u een antroord op een proopt hebt irgetikt, rloet u d.r .nrroord
bevestiSen door op <RETURN> t€ drullen. (Door bij so@ite pr(Epls al.
,fltuoord .1lc.r op <REIURN> te drukken, laat u mS een systeeo-

gekoten, ofvel r'defsultri, anteoord kiezen - zie rtsy.teeEgekozen l,!rrden" verdelop io dit deel ven de hsndleidinS. ) Bij veel proopts hoeft
o !lleen oaar Gt ja of nee t€ sntvoorden. In di€ 8evallen till u
eeo rill". Dsarna drukt u op
een "Y" in,
<8.ETURN>.

Afs u bij het intikken van een antsoord een fout rlakl, kunt u oet
b€hulp vsn de toets <DELETE Bl( SP) d€ fout visaen eo vervolaen8 de
juiste inforD.tie intikkefl. Oo een uit cerdere karakters besta.nd
antsoord in 6€n keer te annuleren voordat dit @t <RTIURN> is b€vestiSd, drukt u 8erijktijdiS op <SXIET> en <DELETE BK SP>.
Dl3k

dlEclory

Elke di6kette die u g€bruikt voor opslaS v€n infomati€ h€€ft een
disk directoly die bijhoudt ,elke be.tanden op de di.kette rijn onder-

Sebrecht, ho€veel ruinte ze in besl.eg neDen en hoeveel ruiote op de
disketle nog vrij is. Uet de optie DISK DIRECTORY van het DOS-oenu
kunt u naSssn telke bestenden op een diskette rijn opSesfagen.

oodat de DOS orster-diskette zelf ook besl€nder b€v:i, kunt.u deze
functie uitprobereo door de directory van die bestaoden op te roepen,
}let her ms--!e.u op her Bchern, titt u A in en drukr u tree keer op
<RETURN).

i frr.airEt Errler
-rcllradl&^1.68

!

- tt -

Dit zijr de bestandeo r..ruit het mS 2.5 9ro8rar6. is opg.bousd. De
gellllen vln drie ciifers in de rechterLolor Seven san hoeveel sectoren elk be3tand op de oesler-diskerre in beslsS neert. (In '.ForDatteren vao diskettes" tordt n.der op het begrip ,,.ectoren,, ingegaan.)
0P de reSel onder de ildes rrrdt aan8eSeven hoeveel aectoren er not
vrij zijn voor op3lrS van ee! inforoatie.
mS.SYS en DUP.SYS

zijn de bestenden saaroee de srend.srd ms-fuoctie3 eorden uitgevoer<l. In appendix X vordr nader inaeaaan op
MXDISX.COrl; SETUP.coN{, COPY32.@H eo DIS(FIX.COI eorden uireenSezer
in appenrlix L.
Kopaaran van €en

Xet de optie

dbkatlo

van het mS 2.5 @iru kunr u eeo eeo-opdiskette. Deze functie kopieert llles srr op
de oorspronkelijke (source) dirkette arlsr nr.r een bestedlinasdiskette (destination). De destinstion-disketre eordt door dere optie
DUPLICATE DISK

een kopie n ken van een
tevena geforEatteerd.

O|I Xet DUPLICATE DISK eordr !ll.e inforoatie op .te bestinariondistette terrist. cebruik daaroE €ls bestemin8sdisket te nooir een
diskette eaarop berlntrijke inforuatie sr.at.

Let

Xopl€l€n Yan (b Dogdlstofie

Ile a.en de

DUPLICATE DISX functie nu in de prskrijk uilproberen door
ofrel b.ctup, te Dlker van u, rcS 2.5 oaster-itiskette. Dit
fu ook een belsnarijke voorzortseaatreSel. Bij het Erken @r mS
@et u eltijd een kopie van het oriaioeel tebruiken en d€ mS 2.5
ot3!er-diskette zelf op een veilige plsats opberSen. Op die ti.rnier
kunt u Eel mS r€rken zooder het risico de yerkdisketle per oogelul
te besch.digen.

een kopie,

Als destination-diskette 8ebruiken oe een le8e, nieuse dislerre.
Al8 u m€l66n dlak drh,3

l. Uet het

DOS--@nu
<RETURN>. Op het
DEST DRII'ES?

w.lkl

op het schero,

rikt u J in en drukr u op
scher ver6chijot de prGpt DUp DISR - SOURCE,

2. Tik de cijfe.s I,l in en druk op <RETURN>. vervolSens verschijnt
de proopt INSERT

SOURCE

DISK, TYPE
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RETITR!|.

3. Plaats de te kopiaren diskette in de drive - in dir seval u'
mS 2.5 Easter-diskette. Druk op <RETIIRN>. De drive begiot de
irforEatie op de source-diskette te "lezen'r.416 dat klaar is,
verschijnt de proEpt INSERT DESTINATIOII DISKEITE, TYPE iETt BN.
4. versijder de source-diskette uit d. disk atrive en plaars een
1ege, a1 dan riet gefolEetteerde diskette in de drive en druk
op <RETIIRN>. mS .chrijft de inSelezeo infomatie eeg naar de
destination-diskette, rsarbij eerst de destination-diskette
sordt geforoatteerd.
Hoeveel keer

u gevrasgd rrordt de sourc€- en destination-diskette in
de drive te plaatEen is :fhsnkerijk van de hoeveelheid gegevens op de
source-diskette eo van de ho€veelheid RAlt van u, cooputer. Als de
proopr SELECI ITEI'I OR

RETURN FOR MENU

klaar rct het kopilren van de diskerte.

verschijnt j ie het systeeft

Geef op het etiket van de nieuue diskette duidelijk aan oo sat voor
een di8kette het grat, bijvoorbeeld "DOS 2.5 - systeeodisketteri.
Bedek de schrijfbescherminSsinkepinS Eet een plakkertje (zie iBescbercn teSen overEchrijvenrr), €n Sebroik deze diskette voortaan als rcSrcrkdiskette. BerB de oriSinele DOS 2.5 orster-diskette op een vei-

liae plaats

op.

Als u net moedere drlves

l. Uet het

we*t

tikt u J itr en drukt u op
schero verschijnt de proEpt DUP DISI( - SOURCE,

DOS{enu op het schem,

<RETURN>. Op het
DEST DRIVES?.

2. Tik de cijfers 1,2 in en druk op <RETURN>. Dan verschijnt
de proEpE II|SERT EOTll DISKS, TYPE

RETURN.

3- Plaats de source-disketLe in de drive l, in dit eeval ut
mS 2.5 raster-diskette, en een lege, at dan niet gefoiMtteerde

diskette in drive 2. Druk op

4.

<RETURII>.

schrijf. alle infornatie op de source-diskerte res naar
destinat ion-diskeL te, rarrbi j eerst d€ de€t inst ion-diskette
eordt aeforma! leerd.
DoS

AI6 de prompt

SELCCT lTr.ltl OR RETURN FoR MENU

teetr klaar mel het kopie_ren ven de diskette.
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de

verschijnl , is het sys-

ceef op het etiket van de nieue diskette d'ridefijk aan oD rrat voor
diskette het gaat, bijvoorbeeld IDOS 2.5 - systeeDdiske!tel. Bedek de
schrijfbescheroinSsinkepinS oet e€n plakkertje (tie "Eescheroen teaen
ove!sch!ijven") en gebruil deze diskette voortaan als DOS{rerkdis-

kette. B;rg de originele Dos 2.5 rester-diskette oP een veiliSe

(Een andere oanier on een DOS werkdiskette aan te osken is oPtie H,
DOS FILES. t.let deze optie told€n mS.SIS en mS.DUP naar een
Srforrattc.lde diskette 8eschreven. Bij sormige toePassinsen, zoal3
Atarillriter, verdient het aanbeveling ms_bestanden te zetten oP
elke diskette die u voor opslag van SeSeveflsbestanden 8€at geb!uiken. op die oaoier kunt u mS rechtstreeks vanaf de SegevensdiEketteB
raden bij het laden van het spplicatiepro8raEma. Verdere inforEatie
hierover vindt u in de gebruikerBhendleiding bij Atarit{!iter en in
Deel 3 vao deze handleidins.)

mlTE

De functie DUPLICATE DIS( sordt sons verrard oet de ms-functie GOPY
FIl,Es. r{et coPY FILES sorden alleen de door u Sespecificeerde beEtan-

den var de source-diskette gekopieerd. DUPLICATE DISK is veel efficia'nter als u een reservekopie, ofsel backup, eilt oaken van gehele

Bosdremren l6gan ovorscfi ruIen

Alvorers u een backup Drakt van een diskette, of bestanden van de ene
diskette kopieert n.ar een andere, verdient het lanbeveling de sourcediskette teBen overschrijven te be6cheroen. Dit doet u door een daarvoo! besterd plakkeltje over de inkepio8 in de rand van de diekette

te bevestiaen,

Deze

platkertje! bevinden zich doorge€ns in elle

doos

diskettes die u koopt. ze tijn gerakkelijk aan te brenseo en te vereijderen. Zo'n plakkertje voorkoEt dat de disk drive bestanden overschrijft die reeds op de diskette staan.

vooral !ls u bij het kopieren van bestanden aebruik naakt van 66n
disk drive, bestaat de ooSelijkheid dat per oo8€luk de source-diskette geplaatst r.o!d! teruijl de drive de destinstion_diskette verracht.
rbt een plakkertje ov€r de schrijfbescherringsinkepins voorkont u dan
dat 're oorspronkelijke Eesevens ,orden overschreven en verloren

-

15
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gaan.

a

i=-l

il,_)

plakkertje

,A
(/.

schrijfbescherEin8sinkeping

0
Formtto€fl

a

Yrn

dlskettes

Tenzij diskettes al vooraf eerden Seforortteerd, Eoeten door u aaDSecchafte oieure disketres rordeo voorbereid voor opslag van besranden. Dit voorbereiden rrordt "fotuslteren,, of "initi;lislren" van ee"

diekette 8€noeud. Bij het forEatteren t.ordt het diskette-oppervlak
insedeeld in:poren (tracke) en sectolen. op di€ rdjze k,, d;'";ilrter op een geordende vijze inforrstie opstaan eD teru8vindeo (zie d€
afbeeldinr op de volSeode pasina),

Lt op: Door het fomatteteo sordt ,tle infomatie op een distette
aeeist. ForDarre€r nooir de o.ster-diskette of een gigevensd i sket t e
Et beranerijke infor0srie.
Itet mS 2.5 oenu biedr tsee opties voor her foroatterer van alistettes. Als u opti€ I, FoRIAT DISX Bebruikt bij een lO50 disk drive, dan
sordt . de disketre in vergrore dichtheid geforoatreerd. Ats DoS bij
het uiEvoeren van deze functie B€rkt dat her oo een 8tO disk drive
gaat, $ordt de disk€rte in enkele dichtheid gefomsrreerd. Oprie p,
KrRllAI SINGLE forEarreert in enkele dichtheid. Deze optie gebruikt u
als u een diskerte in een I05O disk driqe in enkele dich,heid eitr
Als ur systeeo zo,€l een 1050 ats een 8tO disk drive oravar, of ale u
r,ilt gam serken !et besranden die l,erden aaoaeoaakr eo opgesrasen
onder mS 2.0S, rErdpleea dan appendix H. verkr u met be6r;;den die

rcrden aanaeoaakt onder mS 3, raadpleeA dan appendix L.
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GeforDetteerde diskette

schrijfinkeDins

deel van een spoor )
Spoor
( I omentel

ing)
Index-8at

l,€es/schrij f-

Formatloron

het fornattereo, g€ant,e tree diskettes
foleatteren voor Sebruik in de oefeningen die verderop in dit deel
vsn de handleiding worden beschreven. Zorg dat het ms-oenu op het
Oo vertroutd te rakeD ct

1.

in verglote dichtheid ret een 1050 disk drive re fotuarrelen,
tikt u I in, gevoled door <BETURN>, Lilt u in enkele dichrheid
forEatteren, tik dao P in, aevolAd door <Rf,TURN). Op het scheE
verschijnt de prorpt ltulcB DRIVE m EoR}{AT?.

On

2. Tik het nuEler in van de disk diive xsarin de diskette aoet sorden
aeforE.t.e€rd. Vervolgens verschijn! de proDpt TYPE
DISK n (lraarbij n staat voor het nu'|lmer van de drive die u hebt
aespecificeerd). llet syst.eeo geeft u hier de kans te controleren

of de opSegeven drive de diskette bevat die aeforoatteerd Doet
irorden. Vergeet niet: door he! foroattelen eordt alle i.forEatie
op een disket

a
a

te aeeist!

3. Plaats de te foroatteren diskette in de drive die u heeft
opgeaeven. Tik I in en druk op <RETURN>. net BusY-laopje saat
braoden en de drive be8int de disk€tte te foroatteren.

-
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Al3 de pro.pt

SELECT ITEX OR REfURX FOt XEIU verschiint,
het 6v!_
teer kller Et het fom.ttcreo vlo de di.kelte. u fuot nui, gegevcirb.lt.rdeo of ms-bestsndeo op dc geforErrteerde distette
"e"l;;.
[erh!.l dezelfde procedure rEt .er .nrlere distette.

t{.emgd|g Etmyo ldng ]rarlorlfden
(L ooder mS Er best.rd.n te kuorer r€rken, .oer u ieder bert.nd eeu
lmi€t€ beetardsn.& (filemc) g.v.n. U rcet tevers eed eoheid-code
oP8ev€D, r,aarEe u ..ng.eft i! ectk de.l v.r het syste.o (bijvoorbe.ld drive l) u op een b.p.!ld.ooent rt her besrauit aen tret ierken
bent. De bestrnd6ralr en de eenheid-code vonen s€En een fil.lpec
(een.aftortio8 voor .file apecifieation,,, ofvel testaodeapeciiic.tie). nierooder riet u een voorbe.ld v.n een fiteapec:
DI:

se*eia-naa.

I

(optiooeer )
Dubbele puot

(veEplicht )

(rer. I t rakters
Puot (verplichr

!l! scheidinasteLen
bij gebruik vaa
extensie )
Extensie
(optioneer )

o.x. 3 karalrers

-

t9 -

/

Eenh3ld cods6

Dl: in het voorbeetd vao de filesPec i6 een eenheidcode. xet ae-ze coae geeft u aan eelk deel vsn het srsteeo door ms
gebruikt noet r,orden bij het uitvoereo van een comando ' De D slaat
nu@r van de dlive' rn een
ioor aist drive, er,le i staat voor het (:)
vorden opsenooen'
eenheid-code rcet .ltiid de dubbele punt
De aaDduiding

toesankelijk
Er zijtr ook codes voor anilere eenheilen die voor DoS
caalde voor het beeldscheno is bijvoorbeeld
'ii-'p.
"y","..e"kozen uaarden", verderoP oP deze pagina), tereijl
i,"
t.i" "sr","",i"kozen
*ot ae "rinrer de code p: xordl aehsnleerd. Enkel€ voorbeelden van
t'"i *"ir,iir van de verschillende eenheden vindt u io DIsl( DIRECToRY
ii olel :. C: is de eenheid-code voor e€n cassetterecorder' U kunt
deze code opaeven als u Sebruik f,aakt van mS, ut, disk drive en een
prog!a@arecorder .

Systeemgskozon wasrden (dolault3)

oE het u aerakkelijk te aaken setden
€nteoorden voor proEPts iogebouvd.

in mS 2'5 enkele svsteeEgekozen

Oodat de reeste ms-Sebruikers oel slechts 66n disk drive serken'
is de systeeoSekozen saarde voor drive Dl: (disk drive I va' ut,
coEputersy s teel! ) . tte hebben sl Sezien det mS deze 'aerde koos toen u
op
als antlrooril op DIRECmRY SEARCII SPEC, LIST FILE alleen o3ar
drukte. mS ki€st de r.arde Dt: ook als evsteeDgekozen eaar! als anteoord oP de
de voor source_ en d€3tination-dri
betraffetrde DrooDts alleen oP <RETURN> drukt. Dit Seldt tevens voor
<RETURN>

de Beeste andere Dos-functies.

AIs u Det 6dn disk drive eerkt, hoeft u bij het oPaeven van de
eenheid-code niet het ouuner van de drive te sPecificeren' ms gaat
ervan uiL dat D: drive I belekent.
BBslandsnamen

Etk bestand da! oD een dieketr€ rordL oPgeFlagen, ooer van "en eigen,
unieke besEandsnaan voorzien tiin. Aan de hand van zorn bestandsneao
seet de cooputer mer welk best€nd 'r wilt qerken'
Bestandsnanen oogen naximaal ,cht karakters tang zijD, desge!'enst
van naxinaal dri€ karakters'
Aevotad door een Punt en een.rtcmi.
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I

Behalve van de punt, die het scheidin8steken vomr tussetr de bestand!naaE en een eveotuele extensie, DoSen in een bestsndsnaao aIleen
lette.s en cijfers uorden aebruikr, due aeen leesrelens of itrdere
3yabolen. Toeaesraan ziin dus:

niet

bestandsoaEn als:
PROCRt}{.6J

PROG

nEK432l
BRlEFI

toegestaan:
.6J.

BAS

REKE!TItlc4321

Ceeft u eeo ongeldige beetsndsnaaD in, dan cordt deze door
gerd en verschijnt de fourmeldinS

ERRoR

165 op

h€t schero.

DOS

gesei.-

Extensies koEen v.n pas als u een reeks af'onderrijke, &aar vervenre

uilt aeven die u later els een groep silt behandeBAS gebruiken
voor progratuo!'s die zijn Seschreven in ATARI BASIC: PROGR.A I.BAS,

bestanden een nasa

ren (zie "xild card6rr). U kuot bijvoorbeeld de extersie

PROCRAI{2.

BAs,

PROGR{i3.

BAs, enz. U kunr

BRIEF.COR

gebruiken om zake-

lijke colrespondentie aan te geven en BRIEF.FA!1 voor een brief san
een fanilielid. Bij het eerkeo o€t een teksrvelverkinAsp.ogra@€ tunr
u de verschillende hoofdstukken identificeren als UOOFDSTK.I ,

HOOTDSTI(.2, ltoOFDSTK.3, enz,

Wlld

cads

Hei EnSelse xoord r'rild cardrr stsar voor de joker in her kaarrspel,
die voo! velerlei doeleinden inSezet ksn yorden. op dezelfde nanier
kent mS speciale eitd card syEbolen die elk
karakter of
"illekeurig
cornbinatie van kraktels
io een bestandnaam kunnen
vertegenroordi8en.
Eet Srote voordeel van uild cards is, dat u daatuee daar een groep
bestanden kunt verrijzeo, zonder ieder bestatrd afzonderlijk te oo€ren
De t,ee
card syoboleo die DoS herken. zijn h€t vraaereken (?),
itat een "ild
eillekeurig karakter kan vertegenDooldiAen, en het sterrerje
(*) dat een conbinatie van kalakters in de bestandsnaan zelf of in de
ext.ensie kan verteaenroordigeo. lbrkt u bijvoorbeeld oet de onderstaande bestanden, dan kuf,t u doo. het intikken van PROCRA}{?.* ns€r
alle pioaraomabest.soden verrijzen, D€. inbegrip van PROGRAUI.PIL. Het
BRIEF?.coR zou u verrijzetr naar .lle bestanden met zakelijke co!!esPROCRAI{I.BAS
PROCRAI2. EAS

BRIEFI.COR

PROGRAI{3. BAS

BR

PROCRAMI.PII,

BRIEFI.FAX

BRIEE2.COR

IEF3.

COR
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lle veten nu eat de systeeog.kozen filespec betekent die mS Aebruikt
in de DIS( DIRECmBY. Als u als antoord op de prcmpt DIRECmRY-SEARCa

SPEC, LIST fItE .lleen op <R.ETURN> dlukt, intelpreteert DOS ur, antsord als Dl:*.*. lte eeteo al dat Dl: drive I betekent. Eet Eterretjepunt-sterretje (*.*) stsaE voor alle besianden op de diskette.

Venuil OOS wcd(sn mel oon modula

l€t AIARI BASIC (in lodule-vom of inSebousd) of rEt een andere
mdule @t een pro8ra.rDeertaal kunt u ur eigeo program.rs schiijven
voor u, ATAil-corputer. U kunt co@eodori v:o de progra@ertaal ook
Sebruiken on proSrarmars op diskette op te slaan en weer te laden.
Toch heeft
nodi8 oD andere be?erkinSen op ur, ploSramabestarde[
'r rcsbijvoorbeeld
uit te voeren,
or ze te topiEreo of te rissen. ltet de
optie RIrN CARTRIDCE van het ms-oenu kunt u de besturinS door DOS
overdrageo aln de rodule @t de programeertaal, zod.t u gerijktijdiS
El DOS en een proSrameert.al kunt eerken.
Itierooder eordt ervan uitSeSaao dat u gebruik r.akt vao ATARI BASIC
(en dat u BASIC saDen Eei DOS hebt Seladen - ,ie "kden van DOS. dat
hiervoor reeds rrerd te3prokeD). De hieronder beschreven procedure
geldt aevers voor het gebruik vlo mS seen oet andere progrreer-

talen in mdule-vorE.
Var BASIC

ns

DOS

,r

woq larug

Als u MSIC er mS ssEen laadt, zoals reeds eerder serd beschreven,
verschijnt het roord READY op het gchetu. Vao BASTC overgaan narr mS
is heet Seuakkelijk: u hoeft alleetr raar mS in te tikken, gevol8d
door <REIURN>. Op het schero verschijnt dao het ms-renu.
van rcs over te 8!an naar BASIC (of near een ander proglauu in
6dule-vorE), kiest u optie l, RUll CARTRIDGE var het ms-retru ea
OD

drukt u op

<RETURN>.
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a

Opslaan (SAVE).n le.bn (LOAD) ven oon BAsloFogramma

De pro8raDDeertaal BASIC beschikr over de c@andois SAVE- en rroA.D,
uv proSrartua's op disketre kunr opslaan en teer laden. l,le
aaatr nu een BASIC-prograEoa eer.t op di6lette opslaan en da€rna ueer

in het

rrelkgeheugen vao de coopurer ladeo. Ile kieren

RlrN CARTRIDCE

schijot, tik

eerst de optie

ven het ms-renu. Al. her rmord RIIDY op her scherE ve.drn onde.staand proSla@a in, op eract dezetfde oani€r

zoalG het hieronder is af8ebeeld (zeIfs spaties en leesrekeos spelen

een belanSrijke rol bij her progls@€ren). Druk n. etke regel
<R.ETURN>.

Eventuele tikfouten kunt u oer

IO PBINT 'DEZE
20 com l0

<DELETE EK SP>

op

eissen.

R'EGEL TOXDT EENBAALDI'

heeft zojuist een MSIC-pro8ra@ aeschreven saar|rce de cocputer de
tebt DEZE REGEL IIORDT SERII-AAI,D op her 6chem fast verBchijneo eaarna
hij in reSel 20 Eteeds vordt rerugae.tuurd. U tunt zich voorsrellen
Iat er gaat aebeuren als u dit proSra@a laat uitvoeren,
U

l& zullen het eens proberen. Tik IUI in en druk op <RETURN>. Als u
e! genoeS vad heeft, drukt u op <BREAI(> oo de uirvoering van her
prograEDa te onderbreken.
(to dit of olI het eveo relk ander BAslc-progr€nlma op disketre op re
slasn, met u het BASIC-com€ndo SAVE ingevetr, SevolSd doo! een voor
ms herkenbare filespec. f,eeo de ms-disketre uit drive I ef, plaats
een van de geinitialiseerde oef€ndiskertes. Tik vervolgens in
SAVI'D: PBoCBAll.l Sr! en druk op <RETURN>. U hoort dst de dist drive
het progra@ op diskette opslaat.
Het plogranna stlat nu eel op diskette, Eaar het b€vindt zich ook.og
steeds in het 8€heugen van de conputer. Ile r6ken het conputerteheuAen
leea door het intikken van xEg, s€volsd door <RETURN>. Daarna drukt
u serijktijdiS op <SltIFT> en <CLEAR> on het beeldscherln schood te
Mken. U gaat nu het proeraEs eeer vanaf de dirkette laden, Tik
IOAD'|D:Pxocl^ttl.ttAS'in en druk op <RETURN>. U hoort de disk drive
en het prograEM rordt rreer terua in het aehelgen van de coEputer 8eladen. Tenslotte laten $e het proerama ee€r op het scheru verschijoen doo!

het intikten van LIST, gevolgd door

X.B.:

De BAs[C-comando's

t

mS-com.ndo's

€n

LOAD

AD en SAVE
SAVE-
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<RETURN).

ziin nier helzelfde als

de

floewel u h€t plorra@a in het computergeheugen hebt geladen, blijft
het ook op de gegevensdiskette eentezig. Als een bestand eemaal ret
sAvE op diBkette is opgeslagen, blijft het op diskette opSeslegen tot
het Eet de optie DELETE FILE(S) eordt gelrist (zie "l{isseo ven bestandenl verderop io dit deel van de handleiding).
Koplgrcn van bestand€n

Uet de opties

rlLE en DUPLICATE FILE van het ms-benu kunt u
ra.r een .ndere kopi!'ren. U kunt ook op
dezelfde diskette een re6ervekopie Eakeo vao een bestand, vooropgesteld dat u de kopie een andere bestandsnae seeft.
COPY

bestanden van een disk€tte

i.!.:

De be3taoden die deel uitnaken van DoS (mS.SYS en

DUP.SYS)

niet rEt behulp van de opties COPY rILE en DUPLICATE rILE
rordeo gekopieerd. Voor bet kopiEren vad deze beEranden dierr u
gebruik le [sken van optie H, flRITE mS rllls (zie Deel 3 van deze
kunnen

handleidiog).

Aenmaken yan oelenbestandon

U heeft zojuist een kort BASIC-progranma aanaeoaakt en dsr op disket.te opseslaBen onde! de naao PROCRAXI.BAS. Os te leren hoe het
kopiEren in zijn rerk saat, aarn ne nog erkele andere oefenbestanden

t

Laad indien nodig mS en BASIC. Is dat aebeurd, kies dan in het
ms{enu de optie RUN CARTRIDCE. Plaats de gegevensdi3ketre (cr her
bestand PROGRAII.BAS) in driv€ I ven her EysteeD. Als het eoord READY
op het schern verschiint, tik dan de drie onderstaande SAVE-co@ndo's j.n. Dluk na elke regel op <RETURN) er uacht steeds ror de dlive
het bestand heeft opgeslaaen, Eirenlijk bestaar elk bestand alleeo
uit e€n be€tandEnaan, maar dat volstaat oD te leren hoe het kopidren

in zijn $erk 8aar.

SAVEdD: PROGAriII2. AASn

SAvEnD: PROGRI}i3.lAsn
SAl'BnD : PRoCtlXl.PILn

Kopil*€n (COPY)

Helk van de lrree CoPY-opries u Doet e€bruiken, hangr af vatr her aan-

tal disk drives in ui, EysteeE en of u een bestand naar een andere diskette of naar dezelfde diskette eilt kopibren.

a
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Als us systees zoeet een ATARI t05O disk drive als een 8lO disk drive
mvat, of als u verkt oet bestanden die onder ATARTI mi Z.Oi-r".d".
en op8eslagen, raadpleeg dan €ppendix H, lf" , ,".t, -r..
-aanSeoaakt
mS
3 bestsnden,
raadpleeg dan appendix L.

Koplgl€n van een dbkelle mar son anderB mel 6an dlsk drive

vol8.:nderstsande Btappeo op voor het kopieren van een
bestend
een diskerte n€ar een andere bij sebruik,jn ee, at"l d;i,.------"l. tlet. het mr;g:t op het schem, tikt u O voor DUPLICATE FILE
€n
oru(t u op <RETITRN>. Op het schero verschijnt de prmpt naffe Oi

van

FILE TO TOVE ?.

2. Tik de

in van

naao

een var de oefenbesranden, bijvoo.beerd

en druk op <f,EruRN>.
llglyl:ry,
INSERT SOURCE DISI(, TYPE RXTURN.

Dan

*,""rii.i"i a. pi.,pt

3. Plaats de disketre Er het te kopiared bestsnd in de drive en
druk op <RETURI). u hoort dat de drive het tetrerrenae i"".i"a.p
de_source-diEkette beAiot L€ lezen. Daarna koot mS uet
de prorpr
INSERT
DESTINATTON DTSX, TYPE RETURN.

4.

lleeD de source-disketre

uir de alrive en plasrs een geforDatteerde
diskette. Druk vervolaens op <RETURN). ms
DeBtand yeg nasr de desrinstion_diskette. ".r,.iir.'r,.i-i.e.i""i"

Ibe vsal mS zsl vragen de soulce- en desrinsrion-diekerre ir de
drrve te pl€at€en, i6 afhanketijk van de Srootte van het bestard. Ats
de prorpt SELECT ITEr,t OR <RETURN> FOR !|ENU verschijnr, is het
kopieer_

proceE volrooid.

Koplhen van €en diskolla naar eon Etders met tuoo dlsk dives

Uel het ms{enu op het scherD, tikr u C voor COpy FILE. Druk ver_
<RETURN). Op her scherm ve.schijnt de proDpr COpy _ rROU,

vorgens op
TO?.

2. Tik een volledisc fil€spec in voor het best€nd dst u,ilt kopi_
€ren, gevolgd door een koma en een f;lespec voor ae looie zert!'oor uy oefenbesrand.pRocRAxt.prL tirt u in: OtrpnOCeexi.iri,--'
D2 : PRocRAx.

P

IL .

:
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mt het oorspronkelijke bestend tich in drive
I bevindt en de diskette $a!! de kopie op met konen te staan, in
drive 2. Druk vervolaens op <RETURN>.
rcS kopieert het aeEpecificeerde bestlrd van de diskette in drive I
naar de diskette io drive 2. als de pr@pt sEIlcT ITEt'l oR <RETIIRN>
mB xEtlu verschijnt, is het kopieerproces vottooid.
3.

ZorS dat de di6kette

KoplBrcn ym oon betand op d€zallde dlsketle

0f u nu verkt rEt eeo of teee drives, u gebruikt sltijd de optie COPY
FILE van het Dos-oetru voor het naken vaE €en reservekopie vsn eeo
bestand op dezelfde diEkette. volg de stsppeo op die be8chreven t,er_
den bij 'rxopiEren van een diskette naar een andere @t tsee disk
drives", oaar Seef dezelfde drive-code op bij zoeel de FRolt- als de
lD-filespec. verSeet niet een aodere bestandsnalE op te aeven in de
10-filespec. l(opieert u bijvoorbeerd het oefenbest.nd PR0GRAr{I.PIL in
drive l, dan zou u kuooen intikken; Dl : PBOGIIIII .PIL ' Dl: Plocxrlltl
. r^r.
Gobrulk van uylld card6 voor hel kopl&€n van 6€ll groop

stel dat u een backup lri1t
PROCRAIII.

BAS, PRoGRAX2.BAS,

rnaken

b€sl

v.n alle vier de

PROGRAX3.

dsn

oefenbestanden:

BAS, PROCRAIII.PIL. uet behulp

van sild cards kunt u alle vier de bestanden in een keer Lopie'ieni
heel eat handiger dan ze 66n voor 66n te kopib'.eo.

Als u rild

csrds rilt Sebruiken bij het kopieren v€n de oefenbestaoden, ga dan op dezelfde oanier te eert als bij het kopia'ren
van €6n bestand, raar sebruik rild cards in de FRolt-filespec (bij
Bebruik van COPY FILE) of in NAME oF FILE To IOVE (bij gebruik van
DT PLICATE FILE). Itr het aeval van onze oefenbestanden tikt
u bijvoorbeerd PR(rcR li?.* in aIs naam voor de te kopidren bestanden; het
raaateken (?) staat voor de numers in de vier best.ndsnaren, €n
het Eterre!je (*) voor de extensies. Bij de optie oUPLICATE FILE
geeft mS aan relk bestand rordt aekopieerd.
In Deel Lordt dieper iogegaan op het seb.uik van,ild cards bij het
kopiaren v€n b€standen aet b€hulp vao
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COPY

FILE en DUPLICATE 8ILE.

wlssen van boslandon

r&t b€hulp van de optie DELETE FIIJ(S) van het ms{enu kunt u op eeo
di.kette een bestaod iissen. Door eeo oud bestand vao de distette te
uisseo, oaakt u netuuilijk tuiote vrij voor opsl€g van trieure 8e8evens. Als een bestaod van een disk€tte eordt Sesist' verdtijnt ook de
rt.laD ven dat bestsnd uit de diBk directoly.
Lt op:[ark geeo ondoor&cht Sebruik van de functie DELETE FILE(S).
E€ouaat geriste bestandeo kuoneo vaak niet teru8Sehaald uorden. Alleen in bepsalde 8eva11€n k tr een gesist bestand oet behulp vin de
utility DISxr .COu Erdeo teruaaehaald. (zie apP€ndi! L: DISKFIX.
col{, )

re ou rle kopie uisaen die ee SeEaakt hebben van het
tand. Pla.ts de Segevensdiskette oet dat be6tsnd in
de disk drive. ca dlsrra als volSt te ,erk:
AIs oefenina
PROCBAIII .

gaan

MS-be

s

l. }let het ms-oeou op bet schern, titt u D in eo drukt u op
<RETlrAx>. Op het scherE ve.schijnt de pr@Pt DELETE IILESPEC.
2. Tik Dl:P[.ocl lt!.lAs lls de SeSevensdiskette zich in dri-re I
bevindt, of D2:PROGlaxl.MS sls deze zich in drive 2 bevindt.
Druk op <RiTtRN>. op het schero verschijnt de ProoPt Tl?E rY, To
DELETA. Dit is een veiligheid.voorri€oing die u in stsat 3te1t te
cootroleren of u dat bestand oot serkelijk rilt eissen.
3. Tik Y in en druk op

<RETURI>

oo het bestand

te riseen.

Als u eild carde in us filespec opneent, kunt u een aant.l be!taoden
tegetijk eissen. Dir proberen oe uit door de tvee overaeblev€n koPie_
en Eet de BAs-extensie van de di.kette te ris6en. volS dezelfde procedure ars bij het viEsen van 6En bestand, Eaar tik als antuoord oP
de proopt DELEIE FILESPEC in Dl:*.rls (of D2:*.BAS als u drive 2
sebruikt ).

a

IDS laat elke bestandsMar zien die aad de fitesPec voldoet. Tik Y
in en druk op <RETURN> oi een be.tand t€ sis.en. Als u van een 8!oeP
be.tsnden die u net sild cards specificeert niet at1€ bestandeo t'ilt
ri..en, druk dan op tl en dan op <BETURN> bij erke bestaodsnsaf, die
beuaard met blijvatr. Deze ranier van terken kost veel rinder tijd
it n alle bestanden afzoderlijk Et de DELETE FILE(S) functie te
sigsen.

a
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a

a

a
a
a
a

DEEL3
SELECTEREN VAN EEN OPI|E
UTT HET DOSMENU
set kiezen vao een oprie uit h€t ms-oenu verloopt als volgl:
l.

in ue conputer. (vanuit BASIC kunt u oaar mS overaaan
door het intikkefl vrn ms gevolgd door <REIURN>.)

Laad DOS

2. Iiet ms-nenu verschijnt op u, schem, oet zestieo opties.

B Or'Arrc snnEl r vt!a.r.a
r.ftsrorY
a. trcrfincr
^.
D. OtErrllEnr
L -.rirlo.D
r. rocrEr
r. cErEr€r.r/u
o.

or,!rc.rarrl

larcrno6lh-l.aE,

a
3. Tik de lett€r in die voor de optie staat die u ril! tiezen en druk
OP <RETURN>.

scherE verschijnt een prorpt die sangeef! eelke Paraaeterg
u Doet opSeven alvorens mS de door u gekozen functie k5n uirvoe_
ren. Een paramter is extra infomatie (in soranige gevallen oPtioneel) die aaf,eeefi hoe de opdracht met rorden uitgevoerd.

4. op het
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$anneer de coDPuter een functie heeft afSeBerkr, laat hij
de prohpt SELECT ITEu OR <RETURN> FOR UENU verschijnen' Als 'r dan
oog een oplie t,ilt klezeo, d.n tikt u de betleffende letter in,
8e;or8d d;ot <8EllrRN>. De orderste helft van het scherD schuift
aan oohoog oD Plllts te Deken voor de pronPt. v.n de volAende
optie. Drukt u oP <BEflAN>' d.n uordt het schero schoonseEaakt
en velschijnt het rcs--n€ou.

5. Telk€ns

a

Als ur sy6teeu zosel eer lO5O sls een 810 disk drive oovet, of als u
rift gaan ue?ken net bestanden die uerden aan8eosakt en oPgeslaSeo
onde! de besturina van mS 2.0S, raadPleeg dan aPPendix E' $erkt u
ret bestanden die ,erden aanSeElatt onder mS 3' reedpleeS dan aPpeodix L.

a

A DISK DIRECTORY
re! de bestsodeo die op de diskette
zijo opSeslaSen. Deze rijst Seeft de besiandsoaoen, eventuele e:tensies e"-ae i"ngt. ,"" e1k bestand, uitsedrukt in sectoren. De disk
alirectory Iaat, afhankefijk v.n de opSegeven ParsDeters, eetr aedeeltelijk€ of de vorledige rijst van de bestanden tien. In de parareters
kunnen vild cards notden Sebruikt.
A1s de proDpt SELECT ITEX OR <RETURII> FOR UENU oP het scheiD statt,
tikt u A in, gevolgd door <RETURN>. mS laat nu deze Eldiug ver-

Een disk dilecrory ie eeo lijat

schijnen:
sPEc,Lrsr FrLE?
- sEltcB
Als u no8naals op <RETURN> drukt, verschijnt een lijst van .11.
bestanden op de diskette, de Stootte (in sectoren) vsn elk bestaod'
en het asntsl restelende vrije secoren' In het nu volSende voorbeeld
Eaan t,e de directory van ul, DCS 2.5 sy8teendisketie oProePen.
DrlEcmRY

SEIICT ITBI OR <TEflNX> TOT
A <BBtInf,>
DIXECMTY

--

TEXU

SEIBCE S?EC,LIsT

TII,B? <XETUTI>

a
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ms
DlrP
r DrSI
str0P

srs
srs

037
042

@n 009

o(x 070
coPr32 c(x 056

Drsrtrr

c(xt 057

739 PIBA SECIOIS

sBtrcr rlEr or <BEfinx> rol lllm,

In de zeldzene Sevalled dat u mS 2.5 gebruikt or een b.6tand op ie
slaan dat oeer dan 1000 sectoren in beslag neent, 8eeft mS 2.5 ir de
directory vatr die diekette aan dat dat bestand sl€chtB 999 Bectoren
io besl.a ne€dt. ool als er mer dln 999 sectoren op een disLette
rij zijr, dln geefr Dos dit s.n ri 999+FRIE sEcToRs. Dit is geen
fout; d corpstibel te zijn ret proSrads's die oder DoS 2.0S 'er.ler
Seschreven, hlnteert mS 2.5 slleen get.llen vtn dri. cijfe.s oo de
lengte v.ir bestandetr uit te drukken.

a1s u bestrnden opslaat, Sebruikt ms 2.5 daarvoor eerst de laasst
senu@rde sectoren op de diskerte. Ordat DOS 2.0S EsxiEaal 719 sectoren haoteerde, kan een ooder mS 2.5 asogeraakt beltand dat op de
sector€n 720 en hoger is opSeslagen, door DOS 2.0S niet eorden gelezer. AIB u optie A kiest, lsat mS 2.5 de tra@n van die lruitCebreideirbestanden tussen tlein€r dso- €n groter dan-synboren verschijnen. Voorbeeld:

*u)a sYs 037
*urP sts 042
PIIJI DAT 204
rrlt2 DAt ll9
<PIIII DAT> 35O

<FrIt4

236 FiEE

DAt> 022
SBCmRS

Io deze directory_rijst zie! u dat de

bestaoden FII,E3.DAT en
ze Sebruik oaken
ven de secto.en 720 en daarboven. Xert op dat de Srootte van het
besaand niet vsn invroed i6 e$ dat de best€nden die de sectolen 720
eo hoaer in beslag oe@n ooroaat aesproken, @a. niet noodzakelijlereijs, als laa!ste in de directory voorkomen.
EILE4.DAT omslotetr rcrden door deze haakjes oodat
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ParemeleE voo. de optlo Dlsk Dlrsclory

Uit de eerste proupt bi.j de optic voor de Disk Directory kuooen ee
efleiden d.t deze optie tvee psrsEeters kent: SEIRCH SPEC er LIST

AII,E.

Bij dere prtupt kunt u oeer eeo eelbep€a1d best.nd leten roeken, oaar
verschillende bestenden of naar alle best.nden op de diskette die u
opSeeft. A13 u ge€n disk rlrive apecificeert,8e.t DOS ervan uit dat u
de bestsoden op de diskette in drive I $ilt zien.
Als u Seen filespec opgeeft, vult mS voor de tree plraEeters de
systeeE8ekoren saerden Dl *.*,E: in. De eerste sysleeDgekozen para@ter Dl:*.*, vertelt mS d.t u een lijst eifE van .ll. bestaodeo
op de dirkette in drive l.
De treede sy8teergekoren

palaeter E: vertelt mS d€t alle inforoatie

op het scherE roet sorden af8ebeeld. Als u dus elleen op <RETIrRlt>
drukt en Seen per.reter specificeert, d.n lart mS op het scherD een
lijst rien oet de n!@n en de oovan8 van .lle bestandeo die op de
diskette in drive I zijn opg.slegen.
Beschikt u over eeo grinter, dan kunt u de direcrory lateo afdrukken
door een koooe (,) in te Seven sls eerste prlscter eo P: els tftede paracter, In het orderstaande voorbeeld vorden de Segevens van
Blecht8 6{rt bestand afsedrult, rllElijr ms.sYS.

a

l. Tik A in en druk op <RITURN>.
2.

Nadat de

directory-prmpt is verschen€n, tikr u mS.SIS,p: in,

gevolgd door

<RETURN>.

prinie. correct is alnSesloten en in8esch.keld, tordr nu
directory yia de printer afgedrukt, Als u 8een
printer hebt eenSe!l.oten, of als Ceze niet is inaeschakeld, dan
verschijnt de fout8elding ERROR 138 op het schero,

3. Als

'rl, van de
een deel

Op

de afdruk van de printer ziet u het volgeode:

ms

sYs 037

739 FR-88 SECmRS

Nadat de compute. een DISK DIRECTORY-opdrach! heeft uirgevoerd, verschijnt de prmpt SELECT ITEI{ OR <RETURN> FoR UENU op het schern.

- 32-

a

De nu vol8ende voorbeelder laten rien hoe u deze optie op verschillende @oieren kunt sebruiken.

f.l.:

Als be6tsndsoaoen oorden afgebeeld, ,orden de naDen en

de

bijbeholende ext€rsies niet door een punt aescheiden. lJilt u echter
een bestand aanroepenr &n rat u een punt gebruiked tusEen de
bestand6naaE en de eitenBie.

Vootb.cld l: c€eft op het schero een Iijst van alle beEtanden oet
de exieosie .SIS die op de diskette io drive I voolkorcn.
SEIJCT

rrEI Ot <Xtn rX>

FOR

llAxl'

A <X!T0IX>
DrtEcmRY

*.srs

--

SEIX.CE SPEC,LTST

rrla?

<nET0rx>

VoorbGeld 2: Stuurt eeu
drive 2 naar de printer.

lijst

Et alle bestanden op de diskette in

sEttcr rrEr ot <rrnnx> Pot llEto

a <f,Eflnx>
DrxEcmnt

D2:,P:

-

sllrcB sPEc,Lrsr trlJt

<XEflrXr>

Yoorbceld 3: Ceeft een rijst vso alle bestaoden in drive I raarvan
de oaar uit drie lettels bestaat en beSint ret EO.
s8r.Ecr

IrEl ot <tErln > rox. ll!

a <xtTlrxx>
DIIECTORY

m?.*

--

u

SEIXCE S?EC,LIST PII,E?

<xa?urx>

I.!.: Als u de optie DISK DIRECTORY vrn Dos 2.5 gebruikt oil de dilectory op te roepen vao de best€nden op eeo niet_Dos diskette' dan best.at de kaor dst u een lijst kiijst net onbeSrijpelijke inforoatie.
voorbeelden van niet-ms diskett€s ziin in de handel verkrijgbsre
diskettes Eet cooputerspelen. In det geval dient u de cmpuier uit te
sch.keleo en heE oet de mS systeeridiskette in driv€ Leer op te
starten, alvoren! $et andere ms-functies verder t€ 8aan.
llet de optie DISK DIRECIORY van DOS 2.5 kan de directory van een DOS
3 diskette niet recht6treeks rorden opSeroepen. Dit tordt uiteenSez€t
in appendix L, bij CoPY-32.Co[ voor het converteren van mS 3 bertan-
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B. RUN CARTRII}GE
Als u optie B kiest, draaS! mS de besturioa vsn ue AT^Rl_cooputer
over ae de oodule die io de dalreoor besteode sleuf is gePlaltst, of
aan ATARI BASIC als deze is inSebourd. Als de BASIC-oodule i! aeplaatst, of els ur cooputer beschikt over ingeboutde BASIC, verictijnt op het scherD het ooord READY. Als de Asseobler Editor lodule
is geplaatst, verschijnt het soord EDIT oP het scher. Als er Seen
Ddule is 8epl.ltEt, of als BAsrc niet iD ur coDputer is ioSebourrd '
rran verachijut de elding llo CARTRIDCE (8eetr Dodure).
Lt op: Als er op de systeeDdiskeile (ir drive I) geeo xEx. sAvbe6tand st.at bij het overSaan nasr ms-begturinS, dan verdrijnt een
BAsrc- of essembleertaalprogrrurs uit het ,erk8€heuSen van de coEputer. Het program! is ooherroepelijk verloren, tenzij u het t,egschreef o€ar een diskette v66r u ms aanriep. Bij Sebruik vln Dos
2.5 aaat het proSrama verloren ondat de Seheugenruiote voor het
gebruikersproSrana gedeeld eordt Et de Disk Utility Pack ge die iD
het UTP.SYS-best.nd is onderSebracht. Dit SeDeeo6chepperijt Sebruik
vsn geheuSenruiote door DUP.SYS en het gebruikersprograma velhooat
de hoeveelh€id R X eaarover de aebruiker vrij kan beschikten.
Voortseld:
SELECT

I?Elt Or <rEflrnr> FOI rBtl0

! <8lfinx>

Als het IGI.SAV-bestand eel op de diekette in drive t staat, sordt ue
BAsIC- of aeredbleertaalproSrrm!.utooatisch naar de diskette ee8_
Seschreven atB u mS intitt en op <RETURN> drukt. Vervolgens xordt
het eee! in het BAU geladen llt de bestulin8 opnieuw wordt overgedrsseD aan de nodule. Daalbij relden echter t,ee voon aarden: in
drive I ro€t zich dezelfde di8kette bevinden als op het ll@€nt r.arop

u oversinS naar ms-besturing en bovendieo $.9 IEX.SAv oiet buiten
Grking zijn 8esteld Det eei v.n de opties COPY F[LE, DUPLICATE EILE
of DUPLICATE DISK. Op het schem verschijnt een propt @ u er.!n te
hetiaqeren d.t XEH.SAV buiten uertina kan Se.aken als o een van dere
coroando's gebluikt. (zie optie N, CREATE ME}l.sAv verderop in dit
de€l van de h.ndleidiDs. )
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C. COPY FILE
Deze

optie gebruikt u al3 u serkt oet tt,ee of Eeer disk drives en een
eilr kopib'ren van een di3k drive naar een andere.

bestand

Als u zorel een ATARI 1050 en een 810 disk drive in ut, syste€e hebi
opaeooreo, dan kutrt u alleen bestrnden van de 1050 Mar de 8t0 kopieren ,1s u de destinatioo-diskette ven te vorea foratteert op ile 810
(of op de 1050 bij Sebruiknakins vsn optie P, FORI{AT SINGLE). Daarna
kunt u ar de in eotele dichtheid geforDatteerde disLette in de 810
zoveel besEanden kopieren als er op die diskette naxiraal tunnen
$orden opgeslagen. Het is oiet Do8elijk ee$ bestand te kopiEren dst
@er dan 707 sectoren oevat, vant dat iE de oaxiouu capaciteit van
eeo io enkele dichtheid SeforE tteerde diskette (single density di3kette). Als ut, coEputersyst€er zouel een 1050 a1s een 810 disk drive
c.!vat, of als u rerkt rEt bestanden die eerden sangeDaakt ooder mS
2.0S, laadpreeg dan appendix H voor verder€ bijzonderheden over het
serken Det bestand€n en diskette6 oode! DoS 2.5. Raadpleeg appendix L
al8 u werkt Det ooder mS 3 gefomstteerde diBkettes.
COPY FII,E noet u reteninS houden Eet tree paraEetere:
fRolt eo TO. De eerste paraneter FROII is Eestal een filespec, {aalin
al daD niet rildcards voorkooen. Het aebruik van vild card6 in de
eerste paraDetei vomt een bijzonder efficiente @thode oo eeo EroeP
bestanden van 66n disk drive nasr een andele te kopi6reD (zie voorb€eld 6). De optie /A ksn bi j de t'€ede para@te orden gebruikt
d het Florl-bestaod toe te voeaen aan het m-be8tand. De teeede parsGter is oeestal een file6pec, orar Lan ook €eo b€steDEintseeoheid

Bij de optie

rijo, bijvoorbeeld 8: (schero), P: (printer) of D: (disk drive)
(zie de voorbeelden 3, 5 en 6).

COPY FILE kao ook yorden Bebruikt m €en backup te oaken vetr een
b€stand op dezelfde diskette oet Sebruikoakinr van dezelfde bestandsoet een andere extensie, of zetfs mt een volledia andere
bestandEnaar. Als het bestend dat u onder een nieuoe naao aan het
kopib'ren bent, opeeboutd is uit aan elkaar toegevoesde be8tanden
(een zgn. saoengesteld besland), dan woldt de nieui.e versie van het
bestand aecorpriEeerd, dst rril zetgen, het nieuee bestand neeot oinder sectoren in beslag dan de oolsplonkelijke versie.

AlE u probeert een b€stsnd te kopiEren tertijr er een UEU.SAVbestand op de systeeEdiskette stsat, dan verschijnt een nieute rcl_
din8. Deze verschijnt na inSave van het nudrer van de sou.ce-drive
(eaar de inforostie vanaaan koDt) en hei
de destinationdrive (uaar de infoniatie naartoe Baat). De Eeldina:
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rrPE nf' II of, m usE Ptoct lt Axta
CAI,TIOI: A trf' IMLIDAIIS ]0i.SAY

velschijot od u er aan te herinneren dat mS het gehere gebruikersaeheuged katr gebruiken or het kopieerproces nog soeller uit te voeren. l{et Y laat u DoS seten dat u ooo€nteel niet geinteresEeerd
b€nt eat er Et het aebruikersgeheugen of het UElt.sAv-bestand 8e_
b€urt: xEu.SAv rordt buiren rerking gesteld. a1s u als anteoord li
inrikt, dan laat u Dos veten dst hij het gebruikersseheuaen niet.iag
gebruikeo en arleeo zijn eigen, veel kleinere, interne buffer Lan
gebruiken voor het kopiSren van bestsnden. ltet andere rcorden, ook
bij het intikken van f yordt het bestand gekopieerd, Daar .het
proces duurt dao laoSer.
Deze

optie kunt u ook Sebruiken on de lijst Eet bestanden oaar het
te stureo (E:) of naar de printer (P:)

scherD

Atteatie l: Cebruik de Append-optie niet bij tokenized BASIC-fite!,
d.l..z. bestanden die Det SAVE verden opgerlsgen. In een tokenized
fire zijn de oorspronkelijke BAS Ic-cormando 's verva.aen door hexadecioale codes. Van de ea4n8evoe8de bestanden eordt dan alleen het eer_
st€ be6tand geladen. U kunt echter i.el tree BASIC bestanden sa@nvoeaen die @t LIST serden op8esleSen, of tree binaire beslanden die
Et de AsseDbter Editor &dule of mS eerden aa.geoaakt. (In Deel 4
van van deze haodleiding eordt verder inAeaaan op tokenized en untokenized ri tes. )

Att.rtie 2: Uoud er bij het .aoenvoe8en van bestanden rekeninS Eee
d.at oet een LIsT-co@ndo opaeslesen proaraumbestanden die BelijLe
regelnuraers bezitten elklar kunnen beinvloedeo.
Voorb..ld l: (opieert DOSEX.BAS van Dl daar D2.
SEIJCT IIEX OR <TAN'xl|> FOR IIBf,U
c <Brrrnrl>

coPr

--

aRoi,

To?

Dl :DOSEI.lAS,D2:DOSEI.!^S <BETUTX>

Voorbeeld 2: oaakt een backup van een bestsnd op dezelfde diskette.
SELECT ITEII OR <TEN,R)|> TOR XEIIU

c

<tET0Bx>
coPY -- rRox , m?
Dl :msEx. BAs,Dt : DOSEr.

tAf

<IETI
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tlr>

a

3: Laat de lijsr

Voorbeeld

mer proSreme's op

sEtIcr IrEr ot <tErl,ltl> rol

het

sch€rE

Ilaf,u

C <TETIIII>
coPY

-- ,tot, mt

Dl:m$E.LSt,E:

<IErmX>

4: (opieert v6oaf nu ing€rikre
TEltP.DAT-be€t.nd t,ilt laten opsl.lln, lle t

Voorb.eld

Et

nlsr een besrand
in di€ u in het
<CONIROL) 3 sluit u her

gegeveos

de nred IEI{P. DAT. Tik op her schem de aegevend

intikken vart eeSevens sf.
SEI,ECT

c

ITMI OT <IETI'BX>

POB XElfU

<rE1tnx>

-- lllxl, mt
B:,Dl: P.IAT <IET0II>
@Pr

BUI,D

<rtt]ru>

Erx6 <IBflrrx>

a

Jar <tlttnx)

IIICO <IElIrtX>

<col{lBol)
Voorb.cld

3

5: Stuurt de prograo&a-lisring DISEX.LST nasr de printer.

SAI,ECI ITET OB <TETIIIX> FOT IIEIIO

C <IETI'I!>
@PY

-- rtot,

m?

Dl:DISEI.LST,P: <IBIU

>

Voolbeelal 5: Xopieert alle best{tr,tetr vrtr drive
ve de bestanden Det de exrcnrip .S\S,
SEI..ACT

I

na6r drive

2,

behal-

ITEII OR <BEToBT> trOR IIEIIU

c <ttToII>
coPr -- FRoll, TO?
r.r,D2: <IElIni>

Voorbeeld 7: Voegt het best. ll I'Nr\l:t i
PROG

I.

SEIEC? ITEX OR <RETURN> FOR
<REruur>
(DPY
PROr, m?
Dl :PloG2,PnOCl/A <RETUf,X>

c

--

ITIINU

(lrive I toe aan het

besland

D. DELETE

HLqS)

uet deze oprie kunt u een of re! bestanden sisseo vsn de diskette eu
uit de disk directory. In de file3pec-n5len rogen rild cards sorden
gebruikt.

De bevestiginSs-pr@pt biedt 'r de &gelijkheid vlo gedachten te veranderen bij het sissen van een bestand. Als u aan de inaetikte filesDec de optie /x toevoeSt (oiet oo eeo bevestiSing vr.8etr), dan
laat DoS de beveEti8ings-proopt achtereeSe (zie roorbeefd 3).

u kunt ook aIle bestanden van een diBkette gis3er, zodst
eefoma!teerde, leae diskette beschikt. voorbeeld 4 last tien eelke
stappen u Doet doen od sIle bestanden van een diskette te sis8er.
Yelk op dat in dit voorbeeld de optie /x nordt 8ebruikt zoalat de
bevestiginSsvraaS oiet telkenE bij elk bestand op de diskette hoeft
te eorden berntt oord. 1l1s u een @t IoCx vergresdeld bestaod probeert
te i.is3en, verschijnr op her schero de fouhelding ERROR 167 (Bestand
vergrendeld).

voorbeeld l: l,ist op diskette 2 alle bestanden t,aarvan de aaaE
begint lDet REM en die de extenEie ,BAS hebben. Bij elk best€nd tordr
gevraagd of het bestand geeist Doet ,orded.

sll.act rtE{ ot <rBI0tI> Fol rEru
D <TE?OTT>

DlI.lTI TII'SP8C
D2:IEI..!As <IETI,N>
TYPB

rt. m

nEfl.!ast

I

DaI,ErE

...

<IITDIT>

NEXIAA. TAS?

Y <TETI'TI{>

voorb..ld 2:
SAI,aCT

Iist

een sp€cifiek best€nd,

ITEI OT <IETUBX>

TOT TETU

D <rETgrx>
D[I.a?E TII,E SPBC
DITUIP.DAT <IETI,IX>

TIPE

iT tl) DEI TE ...

rElP. DAI?
Y <rErlrrx>
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llet b€vestiainSa-prcmpt.

voorb..ld 3: Bestand oordt SelJist zorder dat er een bevesti8ing
eoldt 8evra38d.
SEr.lct rtEt
D

<IE ru>

Dlrtlt tur

ot <rErtnx> rol rEru
sPEc

msBr.trs/x <rErru>

voolb!.ld 4. gist r1le

bestand€n vsn de

diskett€ in drive l.

sBtrct rrEx ot <rEflru> roR xExll
D

<rinnn>

DELETE

*.r/x

FIIJ

SPEC

<rErtrri>

E RENAME FILE

a

a

of @er bestroden tijziaen.
tbt dere oplie kunt u d€
Ileze optie kent tsee para,n€ter5, nalllal ijk oLD NA}IE en NEII. De Pars@ter OLD NAIE is altijd eeo vollediSe filesPec. G€.ft u geen eenheidnume! op, dan Sast de cotrPuter ervan ui! dat u Dl (drive l) bedoett'
De teeed; para;ter NEx v€roijst naar de nieure bestandsoaaE' Bij
iLEze psr.oeter eordt aIs eenheid uitnt.!r auto$stiBch hetzelfde-'nu@r
getozen al€ in de paraDeter OLD NAIE. AIs bij het intikken van de
parrcter tlET oo8€ldige karakte.s voorkooeo, bestaat de nieuve naao
vao het be6tend uit de karakters tol (etr ni.t ort inbegriP van) h't
oDge ldige k.ratter.
cnr.ls t.)e8estiatr (zie voorbeeld 2)' Als
In beide partreters zijn
c.lrds i OLD NAME aebruikt' Doeten deze qua
u echter eeo of Eer eild'ild
aantal en positie overeentonetr mct dc sild cnrds die itr NElll Dorden
vdorbeeldeo van seIdiSe en ongelsebruikt. liieronder volaen enkclc
diae bestandsnaEen na de pronPt (:lvl: ol,D IAtlfi, NEI'J:
GeldiS:

IBST,XEc

TEST.T,mx|.*

r.D r,*.lll

TEST3.DAT, ErI^E?.r

rEsrl.DAa,FrLE*.*
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t
onSeIdig: TESI.*,llEt
lESr?,XEC
rEsr*. ? ?l ,tEst3. ??2

lGrk op dat er in NEr ree ild cards Doaen voorkooen dan in oLD
V!YE. ln zorn 8eva1 rclden de ker€kters van de oude naan onverandetd
overgenonen. Zo g€ven de lastste geldiEe bestsndsoaDen in het bovensEaande voorbeeld hetzelfde results€t aIs het ingev€n van IEST3.DAT,
EILE3.DAT,

VerSeet niet dat e1k bestand op een diskette eeo uniehe be8tend€naao
moet bezitten. Als u eeo individueel bestard een nieute nssr Seeft
zonder Sebruik te raten var uild cards' dan kunt u iedere Seldige
bestandsnaa$ opgeveo, ook een naao die al op de diskette voorkodt.
xilt u dan ret een van de trce best€ndeo gaaa rerken (biivoorbeerd

oissen, vergrendeleo, enz.), dan beiovtoedt elk€ opdracht die u
seeft beide bestaodeo, mS 2.5 biedt hiervoor echter een oplo8sing.
Als u nerkt dst tree bestanden op dezelfde diskette detelfde naar
beritten, kunt u de optie RENA!{E EILE zonder sild cards gebruiken in
of{el oLD NAUE of in Nf,fl. ms geeft dan alleeft een nieus€ flaan aao
het eers!e bestatrd, vaarvan de naarn overeenkorut Eet de pa?aneter die
u op8af in OLD NAUE. (Zie ook lppendix L, DISKFIX,0oM, Reneme File By
#.)
naaD te veraoderen van een bestand op een teaen
over8chrijven bescherode diskel!e, verschijrr op het 8che.! de fout-

Als u probeert de

te versnderen
EldinA ERROR 144 (Diskette-fout). Probeert
die niet op de diskette voorkoot, dsn krijgt u ERRoR 170 (Bestaod
niet gevonden). Elror 167, tenslotte, beteLeot dat u geprobeerd heeft
de oaalu te veranderen van een veralendeld bestand (zie F. LocK FILE).
Yoorbcald l:
TEMP. DAT

in

verandert de naan van het bestand in drive 2

SELECT ITE}I OB <TATUtll> AOR
E <XETlrtX>
talllxE - crvE oLD xArE, LEg
D2

van

NAtlEN. DAT.
TG}TU

:TEUP.IIAT,tt^TET.DA.r <RETTTX>

Voorbccld 2: Bij arre bestanden in drive r oet de extensie 8KB tordt
de extensie sesijzisd in.BAS.
SEI,ECT ITEX OR <TETINX> FOA XEXU

E

<RETI'TJI>

- GM OLD IAXE,
*.8tr,..tAs <tET{rax>
IEIAUE

lIEu
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F. LOCK FILE
D€ze optie aebruikt u oE eeo bepaald best.nd tegetr overschrijven re
bescheruen. AIE u een bestand Det tOCt( vergrendelr, dan kunt u e!
niet in sch.ijven eo het ool. reen nieuee naao geven, vissen, of aan
e€r ander bestand toevoegen. U krijSt de foutneldina ERroR 157 €ls u
probeert teaeveos ee8 te schrijven oaar een vergrendeld best€nd. llet
behulp van l,ild cards kuot u Eet 6an opdrachr neerdere be6renden
tegeli jt verS!endelen.

in de disk directory afgebeeld oer €eo
Het sterletje Dag u !i.t veruarren oet

VerSre$delde bestaoden eorden

sterretje (*) voor de

na€ru,

LGt op. Bij het fom€tteren vsn een diskerre word€n ook vergrendelde bestanden Serist.

Yoorb.alil l: VerSreodelt het bestrnd mS.SYS in drive l.
aEItcT rrE ol <rErnn>
F <n'ET0IX>
I'EAT TILE II) I'CT?
ms.sYs <rBtuBx>

rol

lGr{t

Voorb.cld 2: VerArendelt in drive I alle beststrden E€t de extenrie
. BAS.

SEIICT IIEX OB <TETBTX> TOI IGTU
F <XET[rX>
TE T FILE IO IOCT'

Dl:*.B S <I8flm>

Voorbe.ld 3: Verarendelt in drive I 6Ile bestanden die ret e€n
beSinnen.
SELECT ITEXI OR <BEINN> TOB XEiU

r

<BETI'TX>

IIf,AT FILA

Tr.*

IO I'CK?

<rEr0Br>

Voorb!€ld 4: vergreodelt alle bestanden in drive r.
SEI.ECT ITEII OT <IETINX> FOR TGXU

F <XtTlrxlr>
raEAl PILA

*,*

<rETt

m lrcr?

tll>
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G. UNLOCK FILE
Deze optie gebruikt u o. de vertrendeliog oP te heffen bij een of
Al3 u na
Eer ba6tand;n die eerd€r ret oPtie F serden versrendeld.
het 8even vsn deze opdracht de disk directorv oProePt (oPtie A van
het ms-oenu) dan sordt de betreffende bestandsnsao niet Deer voorafgegaan door het sterretje. Io de fil.sPec-Daren Dogen eild catd'
worden aebruikt.

VoorbG.ld l: Heft de ve!8lendeling op van het bestand mSEx'BAs in
sErIcT ITEX

<BEtInx>
c'mar

rrLB

msEl.lls

OX.

<IErotX>

rol

I.EXU

m uxu)crt
<l8Turx>

Yoorb..ld 2: tleft in drive I de verarendeling op van alle
die
een T beainnen.

beslanden

'!et

SELACT rTEx OB

<XEIorr>

ml EiU

G <BETINX>
TAAT EII.E To

T*.r

<tEn rr>

UIIOCI'

VoorbGcld 3: Heft in drive I de ver8rendeling op van elle bestanden
,Et een bestandsnaaE van vijf letter3, die beSiEt Eet PROB en die de
extens

ie

.

DAT

sEx.EcT

bezit.

rTEI Ot

G <Rtflrx>

<rtflru)

Fot rExu

rf,AT FILE To I'rlI'CT?
PBOB?.DAT <IETUIT>

H.WR]TEDqSHLES
DS 2.5 bestanden kunnen 6lteen naat een diskette rorden reaaeschreven als deze la€trte onde! DoS 2.5 of ms 2.0S is gefomatteerd (zie
I, FORI{AT DISK). De diskette ,aarop het DOS-besiand mel kooen te
stlant EaB in elke drive aeplaatst tordeo.
N;dar de DOS-bestandeo naar de diskette zijn reageschreven, eordt het
schelo schoongesaakt en verschijnt eeer het Enu, toet de pronpt
SELECT ITEU OR <Rf,AURN> FOR I{f,NU.

a

AIs u probeert een nieu? ms-bestand ve8 te schrijven naar eeo diskette die te8en overschrijver is besche.id, daa krij8t u d€ foutEeldina
ERrcR I44.

SEI.aCT

ITBI OI <IEINX> FOI IITO

E <tB[nx>

Dlrw t0 lnrrB ms Frlls
I <Ilnlrr>
TIPE ili T Tf,ITE Ix}S M
Y <TETOIT>

INITIXC

tlEW I)oS

llt
DIIVE I

FIIIS

I. FORMAT DISK
rbnral Fsproken eordt deze optie Sebruikt oo een di.kette in ve!Brote dichtheid te forDatteren bij gebruik van een ATARI rO50 disk
drive. Als u t,erlt ret een 810 disk drive, dan fotuatteert mS 2'5
echte! sutomitis.h iD enkele dichlheid. (Eeo 810 diEk dlive kao alleen Et diskettes in enkele dichtheid
'erken.)
DoS 2.5 oenu (FORIIAT SIiICLE ) sebruikt u oE e€n 1050
disk drive t€ "drinaen" een diskette in enkele dichlheid te fomat_

Optie P vsn h€t

voor het foroattereo kuDt ! nieuee distettes aebruiteo, of diskettes
Et iuforo.tie die niet lanSer nodit is. Bij het fotuatterer eordt oP
de diskette infomatie vastgelegd, die het mgerijk oaakt op die dis&ette geseven6 op te slarn,
diskette die Eet deze optie io een 1050 disk drive sordt geforDatteerd, beschikt over 1023 sectoren voor de oPslaS van 8eaeven3. f,en
diskette die in enkele dichtheid is gefomatteeld, beschikt over 7I9
sectoren, Bij het fomatteren sordt een aantal Eectorer exclueief
gereserveerd voor DOS. Dsaldoor Seeft de directory van een io enkele
dichth€id teforErtteerde, l€8e diskette asn dat er 707 vrije sectoren
beschikbaar zijo. Bij een in verSrote dichtheid geforE€tteerde, lege
diskette geeft de directory sao dst er 999+ vrije sectoren zijn. In
$erkelijrheid zijr dit er 1010, !e.! rcs 2.5 geeft dit aan oet 8eta1len van f,axioaal drie cijferg, ooniILe van de compatibiliteit net ms
Een

2 -OS-

A16 us systeeMoeel een 1050 als een 8lO disk drive oovat, of a1B u
rerkt Et bestendeo die $erden eangeolakt en opse8lsgen onder de besturing ven mS 2.0s, raadplee8 dln appendix H. gerkt u uet bestaodetr
die eerden elnteDaakt otrder mS 3, reldpleeS dan €ppendix L. ceef op

het etiket var de diskette duidefijk san ooder selte versie var ms
de diskette oeid Sefore.tteerd.

In het ondersteaode voorbeeld eordt de diskette in drive I Aeforatteerd. U kunt d,aarvoor echte! ook een aodere drive Sebruiken. Als u
een diskette et Blechte sectoren forDatt€ert, krijSt u de foutElding ERROR t73 (Slechte sectoren ontdekt tijdens het forEetteren).
xrijgt mS van de drive de rcldin8 dat de diskett€ slechte sectoreo
bevat, dan blijft DOS toch proberen de diskette te forE€tteren. In
&t g€val kao het tot 15 Diouten dureo alvorens de foutDelding ERROR
173 verschijnr.
Als een nieurre diskette slechte sectoreo bevat, dient u dere bij
leverancier voor een goede in te viaaelen.
.TIJCT ITBI
I <IXIUII>

OR

de

<IET'TX> FOT TTIU

I'f,ICE DBIYE IO FONXAT'
<Rf,rulx>

I

TYPE

I

"fI

TO FOITAT

DISI I

<IETI'TII>

Let op: Door het foruatteren uordt alle idfomatie op een diskette

J. DUPLICATE DISK
Dere 6ptie gebruikt u on een een-op-eeo kopie te Daken van een diskette. Dete optie kunt u gebruiken aet 66n disk drive door afwisselend
de source-diskette (Eet de te kopiEr€n bestaodeo) en de destinatioodiskelte (raarnaar de bestaoden yorden i.eaaeschreven) in de drive te
laden tot het kopiEreD ktaar is. U kunl deze optie ook gebruiken Det
rcerdere disk drives. U plaatst de source- en de destin€tion-diskeite
in verschillende drives en kiest opiie J, raarna het kopiEren autooa-

tisch verloopt.
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a

In teSenstellina tot DOS 2.0S, rrordt bij ms 2.5 @t DUPLICAIE DISK
de destination-diskette geforoatteerd, Ver8eet echter niet dat u aet

310.1' destination-drive geen in vergrore dichtheid gefororrreerde diskette kunt kopibren. Als ut, system zorel een lO50 als een 8lO
disk drive oovat, of als u serkt Det be.tatrden die rerden aangeEeakt
e{r opSeslagen ooder de besturin8 vln DOS 2.0S, raadpleeg dan appendix
ll. Ierkt u oet be8tanden die rcrden aangeraskt ooder mS 3, raadpleeS
dan appendir L.
een

Bij her kopiuren tordeo de sectoren een voor een aekopieerd. Dir
houdt oiet alleeo in dat atl.e bestanden van de source- rarr de destinstion-disketre sorden aekopieeld, rssr revens ilar die bestanden op
exact dezelfde sectoren eorden opte8lagen. De directo.y vau de soulcediskette eordr
d€ itestination-diskeite gekopieerd.
Vanda€r dEt bestanden die eerder op de destitration-diskette ssreo
opgeslagen, door het topieren eorden velnierigd. cebruikt u dus een
oude diskette als destination, controlee! dan of e! geeo raald€volle

I
.

8e8even3 op 8taao.

AlvorenE u gaat kopieren, dien! u eventueel in het RAM aanvezige
MSIC- of asseobleertaalprogrannars eerEt oer SAVt op disketre op re
slrirt. Voor de DUPLICATB Dls(-functie is 8eefl itrterne buffer beschik-

ba.r zoets het aeval iE bij COPY trILE, zodat her UEx SAv-bestand
buiten $eiking rcrdt gesteld ats u mS toeateming geeft oE aloor re
gaan (en het RAx-aeheugen re aebluiken). DT.TPLICATE DIS( beout delen
van hei RAll (raa. een E^Slc-proaraiom aansezis kan zijn) ale interne
buffer voor het overbrengen van de bestandetr van de source- naar de
des t

inat ion-disket te

-

Koplgl€n mel 66rl disk drive

In een systeeD rel 65n disk drive fungeert drive I afrisselend alg
dest inst ion-drive (zie voorbeeld).
Hei verdient aa.bevelinS bij het kopiaren de sou!ce-diskette teaen
overschrijven te bescherioen, Als di€ dan per ongeluk lordi veroisseld
Et de destination-diskette, dan krijgt u de foutnelding ERROR 144,
etr ro.den er Aeen besranden op de source-diskette overschleven.
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Als u alE anteoord op de proopt TIPE rrYn IF OX TO USE PRoGRAM
iets €nders irtikt dan Y en op <RETURN> drukt, dan keelt u teru8
de proDpt SELECT ITEM OR <R.ETURN>

FOR

SEr,ECt rrEr
<BEIINX>

naer

lmllu.

Ilieronde! volat een voorbeeld vao het kopieren Det sebruikrakint
6en disr drive.

J

AREA

van

or <rBrorx> For lllxu

DrSr - SOmCE,DBST DlrVESt
<lBTlm>
rxs8lr somcB Drsr, rl?t BBforr

DoP

l

,l

<t8Tl,PJ>

rltsBtt DEstrxatron Drst,

IYPE rE1't

lx

<rErrnx>

l.B.: Hoeveel keer u Sevraa8d l,olda de soulce- en destination-disket_
te in de drive te plaatsen, i3 efh.nkelijk van de hoeveelheid geaevens op de source-diskette en vsn de hoeveelheid

RAX

van uw computer.

a

K@i6ran m6t meerdeB dlsk ddvos

AIB u zorel een AIARI 810 als een AIARI lO50 disk drive in uy sy8teerr
hebt opaenooen, rora er dan voor dat u op de etiketten van de dislettes bij elk bestand duidetijk aangeeft of het in ef,kele of in ver-

8!ote dichtheid eerd opSeslrten. Zo voorkort u dat u de diskettes in
de verkeerde disk drive plratst.

Bij een systee-o oet rEerdere disk drives, dient u ook eventueel in
het RAX aanvezige BASIC-pro8rsErs'6 ltet SAVE op diskette op te slaan'
c dat mS tijdens het kopiEren het Sebruikersgeheuge. gebruikt en
het lGll.sAv-beEtand buiten serking ,ordt aesteld. PlaatB steeds de
soulce-diskette in drive I en de destioation-diskette in drive 2.
Bij een bijna volle €ource-diskette duurt het kopiEren enkele ninuSBI,ECI

J

IIEX OI <IIAUIX>

POR IIEtlU

<BETI'f,X>

rxrP

Drsr

-

solrlcE,DEsr rllrvEs?

1,2 <rErutx>

rxsatr xlfE Dlsrs, rI"E BEflnx

<IETI'IX>
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K. BINARYSAVE
t.l.: D€ze functie is be6terd voor de Eeer Sevorderde AIARI cooPuter
8ebruiker. Ats u geen ervariog hebt ret de hex.decioale not.tie eo
Gt ssseDbleertasl, kunt u volstaao Eet het lezen vaa het eerate
optie van het Eenu gebruiki u oD de inhoud ven Eeheugeoed.esaen
in een (binair) object file forEat op te slaan. Prosramars, Seschreven Det de As6eobly Editor-oodule, hrnteren eveireena dit forD.t, De
p.r.rters qoo! dete optie (START, END, INII, RUN) zijn heradeciEar.
gelallen. De STAIT- en EID-adresseo ziju verPlichte ParaDet€r6 voor
elk biDair bett.nd of proerama. rre INIT- (iotili:liseren) en RUNadressen zijn optiooele ParaDeters l.aarDee u een Protraf,da direcl na
hel l6den kunt laten uitvoeren. Zie de onderstesnde voorbeelden 2, 3
Deze

a

In het volgende voolbee1d rordt het bestend rct de naaE BIIIFIL.OBJ
.Et het beSinsdres 3C00 en het eindadres 5BFF eeSSe6chreven na.r de
disket te io drive l.
voolb..ld 1:
SEIJCT ITEX OB <f,BfiNlI> FOB

(

XEI{U

<tEr0tr>

- GIVEFIIT, STATT,ffD( ,IIIIT,TUX)
lrmrl..otJ, 3cqr, 5arP <rl?Inx>
SAYE

lntomade voor golro(dorde gebdk€rs oer oPtiongL perameters

Alle binaire bestandeo, bijvoorbeeld aangeseekt net de opti€ BINARY
SAVE of 6et de Asleobler Editor oodule, hebben een geoeenschaPPelijke
heeder van 6 byles, voorafaaand €an het eieenlijke bestand. Uit d'
i.bel rEt de he€der-Segeeens kunnen Serakkelijk de in het bovenstatnde voorbeeld eebruikte besin- en eindadressen eorden afseleten'

D€ tree optionele PsraEeters INIT eo RUN bieden de Eogelijkheid tot
het autoDatisch lateo uitvoereo v€n een bestend net een binair assenbleertaalprosraftna, nadat dit Sel.den is. Een bestand dat een of
beide van deze adreeparaneters Sebruikt, ,ordt een "load-and-8o'rbestand genoeod. 8en bes!and uaarbij deze Paraoeters nier zijn
gebruikt, heet een "load'r-best€nd oEdat het rel in het aeheugen eordt
geladen, oaar pas
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tordt uitgevoerd nsdai

f,a.dar
!rtc+
lt
,2
*3000
14
*5
+5

eetr RUN AT ADDBESS coresndo

Daciaaal 8er
g.t.l
8et.l
Fr
255
FF
255
64
3C
FF
255
9t
58

is

gegeven.

D.schrijeina
Identificetiecode voor

binaire load-fire
B€ginadres (LSB)
(l{sB)

EindadreE (LsB)
. (usB)

File d,ata segdeoi bev. t
8192 (dec) d.ta-bytes

Doorgaans definieert de RUN-adreB paraDeter het punt in een progre@a
eaar de uitvoerin8 zal starten als het aehele bestand itr het BAll is
geleden (d.r.z. ro gau!' een End Of rile is Sevonden). vandaar dat er

t

Eser 66D RuN-sdres ,erkerijk praktisch effect heeft, zelfs als het
co een sareoSesteld bestaod 8sat. Eeo bestand kan bijvoorbeerd zijn
opSebourd uit @erdere kleine bestrndetr, elk oet een eiaeo RuN-adres.
In een dergefijk geval eoldt het programa uitgevoerd vanaf het la.t3te Rull-adres dat tijdens het laden t,erd sevonden.*
A13 een lNII-adreB oordt ae8pecificeerd, dan rcrdt, zodra het adres
in het RAX irordt geladen, de code uitgevoerd na€rnas! in dat edreE
rrordt vereezen. Dit geldt ook als het bestand bestaat uit rEerdere

Ioad-atrd-go bestanden die eerden 6.@ngevoegd. In een deraelijk aeval
iDrdt e1k load-and-8o Begm€nt dat een I{IT-adre. bevar, ultaevoerd
voordat het vol8ende seaEent yordt geladen.'.* Dit houdr in drt elk
8e8retrt al $ordt uitgevoeld tijdens het laden van het eerst volSende
8e8Eent,** De uitvoering van code rrrarnaar uordt versezen door een
eillekeuris INIT-adres gsat altijd vooraf aan de uitvoering van code
waernaar door een RuN-adles $ordt ver$ezen.

B€etanden die rijn a.anseraakt oet de Assenbler Ediror en die bovendien eeo load-and-8o optie bevettetr, kunnen ,orden opaeslrAen in de
INIT- en RuN-adre8sen en eoiden gevolgd door de code die Doet rrorden
uitgevoerd. llet RuN-adres $ordt altijd opaestaSen io de he!-adressen
280 (Lori) en 2El (Hrc[).

*

Een RTS (RETURN) €an het eind van een proaraMa

besturing altijd over aan mS.
* Elk code-leaEent met eindigen oet een

RTS (RETURN)

met eorden Seladen, of als Eoer
yordeo LeruSSekeerd naar mS-bestu! i ng.
Sende segoent
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seeft

de

als her vot-

a

Ilet INIT-adres sordt al.tijd opSeslageo ir de hex-adressen 282 (t X)
en 2E3 (EIm). Vergeet niet dat het IIIT-s.lres eordt uitaevoerd zodra
het is Seladen; de code r.earDasr drt adres vereijst @et duE al eerder zijn seladen.
tr.!.:

IOCBTI is open tijdeos de uitvoerin8 vrn een code e.arDaar in
eeo IIIIT-adres eerd verrezen. Derror is de IOCB op dat E@nt niet

beschikbaar voor een gebru ikers prog!ama.

G€brulk yan BINARY SAVE m6f ofllorlele pararoieis

llel onderstaande voorbe€ld laat een as8eobleertaalpro8rama rien dat
Sebruik oaakt van een dsts-aebied dat eerst Eoet eorden Seinitialiseerd alvoreos het hoofdproraDa het kan Sebruiken, te 8aan er van
uit dat de initialiseringscode is onderSebracht in de hex-adressen
4000 rot 4lrE en dst het hoofdproSrama ia opgealagen tussen de hexadressen 4200 en 4FfF. Bij dit voorbe€ld Saan t,e er tevens van uit
&t zol,el de initisliserina6code als het hoofdprotra@a uitvoerbare
code bevstteu en dat de initiali6eringscode is afgesloten ret een RTS
(RETUBN).

Het onderstaande voorbeeld gaat er vao uit dat het proarama
OBJ reeds in het aeheugen aanvezig ie.

lAcPRG.

Voorb.lld 2:
SBIICT IITII OT <IBrl'TX> FOT
r <mflrur>
SAVE

-

GIVETII,E, SUBT,EXD(

XEXU

,IIIT,TUX)

LAcpRc.oBJ,4000,4FPp,4000,4200 <rEn rx>

A16 dit bestand in het rcrLgeheugen mrdt aeladen, gebeult het volgende:

l.

De geheugenadressen 4000

het programa.

2. Itet INIT-adreE

2E2 en 2E3 (hex

tot

4000 (hex)

).

4FrE rordeo

io beslag senoEen

door

mrd. opaeslagen in de aehelaenpositles

3. Het initialiserirEsprogrsma 'ordt uitgevoerd vanef 4000 tot 4lFF.
4. flet RuN-adrer 4200 (he,() sordt opgesleSen in de hex-adressen 2E0
en 2El.
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4200 tot 4I'FF sordt uitgevoerd en de
Drorrgrr;it;oerios alat door tot en 6et de eerste RETUR (RTS)'
lf iot op ae toetg-(svsrrx f,EsET> of <BREAX> eordt Sedrukt '
bestsnden is de verkinS in8esikkelder' aftankelijk
Bii serencestelde
-;ij."
uaarop de verschilletrde, nu sarens'voesde be6tanden
;;i d"
r; het volSende ooderdeel sorden enkele aevallen
i.a"" .""!"t.r...

5. Het hoofdproSle@a van

bcaprokeo r-aar verschilleode b€3tlndeo eerden sareoSevoegd'

Slrucluur Yen oon samangEsteld blnalr bestand

Alvore;s het volSende voorbeeld te bezien' gtan Ye de €tructuur-van16
eEn saEnresteld bestand nadet betijken' Een saEnaesleld bestand
vergchiltende binsire be.!anden die oel de APpend-optie
"'."U-.J-'i,
aei efu.. "8eplakt" rerden. SeEengestelde bestanden -kunnen .op tsee
oaniere. sord:; aaDseotak!. E6n rtaarvan is het Sebruik van de opti'

oii riu, oet de blibehorende APP€nd-oPtie' Eeo 3'rens€steld be6iaod
is niet cooP'tibe1 let de lasdrlat op rteze tijte rordt aangereitt ' gel
kan zorn bestand sorden 8e_
p.o""d"." u"n de laeembler Editor.
iaden mt de optie BINARY LOAD van mS' Als conpatibiliteit mt de
A.sseobler Edito; mdule set enst is, kan nen een eeoeoSesteld bestaod
E ken @t behulp vln de oPtie BINARY SAVE. (Daarbij ooeE mS de oa'!
een be6tand sitt toevoeaen; op die
rEten van het bestand
naa. Iaat u alan de optie /A volgen, zie voorbeeld 5') Deze teee
rypen best.nden rrorden in apPefldil I aeillustreerd. Het eniSe terke_
rijte versctir is d.t de heradecioale identificstiecode FEFr in erk
seSuent v.n het se@ngesteld bestlod sordt oP8enooer als een dergerijk bestand via COPY FILE soldt aangeE,lkt.
Als Sebruik

nordt van

BINARY

sAvE, rordeo de-additionele iden_

SeEeakt
tificatiecoaie voo! elk segEent (na het eelste) oi't in de definitieve ver6ie vtn het b€st€od opgenooen. Een der8elijk sa*ngesteld
b€6tand is het eniS€ type da! coopatibel is oet het loAD_cotmando van
de Asseobler Editoi lodule. De BINARY lpAD oPtie van Dos is echter

coEpatibet Eet beide typen s€oenSestelde bestanden'

hten ue on3 nu eeoe afvragen lJal er aebeurt als een dergelijk saoendat voor elk- ven de
8€sreld bestand rordt Selrden, er van uitgaandeverden
gesPeciticeerd
Ifzonderliike bestanden INIT- en RUN-adressen
voordat ze terden s.rnaevoe8d. (De INIT- en RuN-adressen kunt u het
beste beschoumn al3 een onderdeel vtn de Segevone in elk sesreo!,
est re in ieren ook ziin.)
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a

Yoolbccld 3:

St.l, u heeft drie bestander, ell Ecr een RuN-adres, Ea{r zonder INITadres, Dit voorbeeld bet een ornier rien raarop dit type be.t.nd kla

vorden sangelaett.
38LaC1

t

ItEi Or <rETmr> Fol

<xln m>

tGru

SAVE - GITBTIE,SIIIT,ITD(,I'II,ruI)
Plltl.olJ,2t 0o,2lrr,,2d)o <rBturx>

tll.Egt rrEt ol <Itrolr> rl)t llru
<Iamlr>
SAYE . GIVEFII.B, 8IIIT,IID( , IIII,TI,I)
Plrr2.oEJ,2200,23Fr,r22q' <rlIDrI>

r

De eodere tyee b€starden PART2.oU en PARI3.OBJ sorden op derelfd.
o.nier aanSeoaakt sls PARTI.oBJ. Deze drie besranden tunnen daarna
r,order sa@ngevoe8d ir 66n bestsrd, ttEEL.OBJ aet behulp vsn ate
opties BINARY SAVE of COPY FILE uet de Append-optie. Als dir beBtend
in hel verk8eheugen $ordi geLden, Sebeur! her volS€nde;

.ordt gelader, i..er yordt oiet uitAevoerd (8eeo INIT).

l.

PABTI.OBJ

2.

HGt RlrI-adres voor PAlll.OEJ roratt op8eslaSer

3.

PAIT2,OBJ

in

280 en 2El.

eordt gelrdeo, E ar rordt oiet uitSevoerd (aeen I IT).

4. f,et Rlrll-adres voor PAf,T2.OBJ eordt opgesleaen iu 2E0 en 2El,
uardoor het llrll-adrer voor PARTI.OBJ rrordt overschreven.
5.

PART3.OBJ

sordt geladen, D.nr r.ordt niet uitgevoerd (8een IIIT).

5. Het RtI-adres voor PART3.OBJ rordt opSeslaSer in 280 en 2El,
l,llrdoor het Rull-sdres voor PART2.OBJ nordt ovelschreven.
7.

De programa-uitvoerina begint bij h€t RuN-adres van PART3.OBJ
6d.t u nr, aan het eiod van het bes!€nd bent.
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voorbccld 4:

Bij het volgende voorbeeld Saan
(BIGFILE,OBJ)

uit det rre t,erlen oer

een

saDeoAesteld bestand
dat uit drie aegrenteo is opgeboued. De seglenten sorden op verschillende pla.tsen in het geheugetr
seladen en:
SECI,OBJ
SEG2.OBJ
SEG3.ODJ

heeft een INIT-adrea, Easr Seen RUI{-.dr€s;
heeft geen II{II-, roch een RUN-adreB;

heeft een INIT-adres, en

SEG2.oBJ en

Als

uordt bovendieo boven

BIGFILE.oBJ

eeo RuN-adres voor
SECI.OBJ eeladen.

rordt geladeu, 8ebeurt het

vol8ende:

l.

SEGi.OBJ

2.

SEGI.OIJ eordt uitaevo€rd,

3.

SEC2,OBJ

eordt aeladeo.

4.

SEG3.OBJ

rrordt boven SECI,OBJ geladen.

5.

SEG3.OBJ

noldi uitgevoerd, v.naf het ll{IT-adres.

6.

SEC2.OBJ rordi uitgevoerd,
in SEC3.OBJ eerd opgegeven.

roralt aeladen.

vuaf het IIIT-adres.

venaf het RuN-adres voor SEG2.ODJ, dat

Itet zal duidelijk zijo dat deze opri€ veetzijdige en ftexibete mgelijkheden biedt voor het Erken van grote besraoden die vorden reraden
en direct }orden uitgevoerd.
Voorbecld 5:

u een bestaend load-only bestand silt veranderen in een load-.ndgo bestand, drn laadt u het bestand in het aeheuSen en slaat u het
onde. een nieure besiandsnalE op, rEt behulp van de optie BINARY
SAVE. SooB b.engt dit enkele probleren rci zich oee, ond€t u het laarste ad.es van het bestaod oiet rreet, of oddrr her bestand zou kunnen
gorden Ea@ngevoegd mt segbenten die nier noodzekelijkerrijs direcr
na elkaar in het geheugen staan. Daardoor zou het nieure bestand oee.
plaats op de disketre in beslaS nemen dan her oude, enz. Dir soorr
probleoen kunt u voorkorien door eebruik te Mken van de procedure die
A1s

in het volgende voorbeetd pordt beschreven. In dir voorbeetd wijzisen
rc een load-bestend, oer het hexadecio€le RuN-adres 4000, in een toad-

and-Ao beBrand.
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In het onderstaande voorbeeld rrordr een besrand van 66n byte, dst
zich op adres FF00 (in het OSRO{) bevindr, direct achte! de laatsre
byte van bestand IOADFIL.OBJ toe8evoe8d. Oodat het RuN-adres van her
6{o-byte bestaod ideotiek is oet het RuN-adres vsn uo load-bestlnd,
begint de uitvoering vao ue load-bestand zo aaue het Behele .rcn8evoegde bestaud in het RAH is Seladen.
SAI.ECT ITEtr OT

I

<IETI'II>

FOT IETU

<TETI'II>

SAYE

- CIVEFIII,

STAIIT,III)(

,

IIIT,

IrlDFu,.o!J/a,Pr00,rr00,,4000

SIIX)

L. BINARY LOAD
ll.B,:

Deze

gebruiker.

functie is bestend voor de eeer gevolderde

ATARI coDputer

optie gebruikt u oD een (binair) bestatrd io een asaeDbleertasl
(dat eerder via optie K l,erd opgestagen of Det de Aseeribler Editor
lrerd aangeaaakt) in het RAX te laded. Als het Rtn- of lNtT-adres aan
het bestand eerd toe8evoead op posities 280 en 2El of 2E2 en 2E3,
r.ordt het bestand aut@atisch uiisevoerd eanneer het laden is voltooid. In een load-and-go best€nd t,ordeo d€ IIIT-en RuN-ldre8sen
Senegeerd als u achter de bestaodsnaau /x intikt (zie voo.beeld l),
tlet bestand kao dan rcrden uitaevoerd oet behulp ven de optie RUN AT
Deze

ADDRESS.

gilt u een proara@abestand laten uitvoeren e.araan aeen RUN- of INIT.dre6 eerd Eoegevoegd, raadpleea drn de optie RUN AT ADDRESS.
Yoorb.eld l:
SEIJCT ITEU OR <RETURi> FOR

L

XEIIU

<TETIJB}I>

LOAD TBOll TAAT TILE?

III?ILE.OBJ/X

<BETURX>

He! aebruik van deze opt i.',o ii.. ,1. /I-oplie rordt io voorbeeld 2
geillu6treerd. Omdnt arn dit brstr (l hei beaioadres in 280 en 2EI is
toeaevoead (zie voorbe l,l I hi.i ltlNAI{Y sAvE), beaint de uitvoering
van het bestand zo a.tru h.t A.l.rJ.r' is.

-

5.1

-

N. CREATE MEM.SAV
Yet dere oplie Eaakt u op diskette eeo bestand ean Gt de ot'r
YEY.SAV reerin de itrhoud vtn het onderste'bereik v.o het RAx eordt
opaeslaSen al! mS sorilt a.ngeroepen. Ats u d,n mS <RETUR[>. in!ikt, rordt de inhoud vao het onderste bereik vsn hel RAll, Det rnben'ar--het
Srip van het in het RAX seneezige SebruikelsProglama-'
:cu.sev-Uesra.a oeSaetchreven voordat het di.kette-bestand Dt'IP' SYS in
het RA}l voldt Seladen. Alt u klaar bdnt llet het gebruik vln mS' kunt
u de be:turini aao de oodule overdr.tefl door het intikken van B,
Sevol8d door <nrrunx>, Vit ME[. SAV eordt dao sutoEatisch het deel van
J" p-gr.*t, dat plaats Doest rsken voor UIP' sYs seer ir het RA
gel.den-. AI3 u geeo mdufe in gebruik heeft, heeft het intilken vao
i 3eeo uitrerking. D€ prdPt SELECI ITEII OR <REIURN> FOR iIEIU verschijnt d.n rcer op het schero.
Zora er voor dat mS het aehele tebruikersgeheugen benut s13 u llet
behulp van de opties COPY rILE, DUPLIGATE FII,E of DUPLICATE DIsx
besteande ge8eveos darr diskette ee8schrijft. mS reet ns@Iijk triet
of uv programa io zijn seheel of slechtE Sedeeltelijk naer xEtl. sAv
is ueSSeschreven. A1s mS h€t gehele EebruikelsaeheuSen benut, {ordt
het uEu.SAV-bestand autcm.tisch buiten terking ge6teld' In dat 8eva1
k n us progr.@a niet Eeer sordeo geladen als de besturing aan de
mdule Yordr

teruSSeaeven.

Itieronder ziet u relke staPpen u ooet uitvoeren d een uEll.savbestand aan te oaker op de diskeite in drive l. lterk op fut NEI.SAVbest.nden alleen in drive I kunnen rcrd€o aanaeoaakt.
SH,BCT

x

rlrtl

Or <rBrnx>

rcr rEru

<rETIrrr>
CSEATE XEI.SAV

Y <XEIInn>
A16 u Bet deze optie probeelt een IEIt.SAV_bestand aan te naken op een
di6kette rraarop a1 een rcx.SAv-besiand st.at, verschijnt de relding
llElt. SAv FILE ALREADY EXISTS, tevolSd door de Prdpt SELECT ITEU oB
<IETURN> TOR }IENU.

Hol nul Yrn

.€n E

.sAv-h3stard

Dit speciale bestand biedt de ooSerijkheid het in het R.Ax a.nsezige
prosrema tijdetijk op te slaan in een speciaal bestsnd oP diskette.
He! tlEu.sAv-beetand (dal 45 .ectoren in beslas neeot) moet oP de
diEkette in drive I staan.
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Vooaba.ld 2:

88IlC? rt8t Ol <I!rolx> ror lllxu
L <f,Eflrl>
I'AD rr()x IAAI PIII'

trrFrl.ou <Ittlltr>

Voorbeeld 3 lI!.Lt Sebruit vsn een bestlnd oet de n..o yACIL.OBJ dat
Seen Rlrlf-edres, noch een INIT-edres bezit' In dit a.v.l eerschiiul de
prorpa SEIJCI ITEII OR <Rf,TURtl> FOR uEnU op het schem zodr. het be-

stmd Sel.der i!.
Vootbc.ld 3:
SEIrCr

rtt

L <rlr0lx>
u)aD

or <raflnl> lor lBru

rtct nAl rutt

lllcEL.otJ <rB?ou>

M. RUN ATADDRESS
f.t.: D.re fuoctie is besteod voor de rer Sevorderde ATlxl coEputer
sebruik.r.
Dere optie Sebruikl r! voor h.t iogeven v.n het he,(adecilele. beain.dre. vrtr een object fite proArlm, o.d.! dit in het Rlll is 8.laden
@t beholp uan SIIiARY LOAD. Deze opti. vordt 8ebruikt .1. tln d..t
Foarrorbest.nd zelf no8 ge€r beSinadres eerd tocgevoegd'
In h.t onderstarnde voo.beeld beSint de uitvoerinS ven de insaructies
3OOO. Als u een adres oPgeeft dst teeu uitvoerbare
code bevet, ktn h€! sysaeeo teblokte€rd raken' e!.rdoor u het oPoieue
lloet op.terten.
op hea hex-.dreB

alx BCr

rttr or <rEnnx> Por xEf,u

rl <IETI'II>
Itr Ft(x ItfAT

ADOIBSS?

3lloo <rEarru>
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De distette De8 nict te8en over8chrijven bescherod lijn, vrot d.n
functioneert XBl.SAv niet. tlad€t xElt. SAV eerEsal op de diBkette is
aengeraakt, rordt bij het llnroepeo ven mS het Sebied van het SebruikelsSeheugen dat door DUP.SYS z.l norden overachreven, ir uEu.SAv
op8esI.t€n. In rezen voert u hier eed "verviasel inhoud'r-oPer.!ie
uit, taarbij u het 8ebied voor het Sebruikersproarama "uitbreidt".
Als de besturinS see! rrordt over8edragen aan de rodule, vord! IX,P. SYS
op zijn beurt eeer overschreven ord.r de inhoud ven XEu. SAv seer euto_
Eatisch in het Rll{ sord! Seleden.

AIs u aan een BASIC-proSrrma rrerkt en u roet or een of aodere redeo
naar mS teruSk€ren, dan hoeft u dank rij UEX.SAV het proSrm. riet
eerst naar diskette l.e8 te schrijveo en het later reer op te halen,
BenE u klaar Det DOS en teeft u de besturiag teru8 aan BASIC, dan
!.rordt her !,tEu.SAv-bestand autooati8ch eeer in het 8eheuSen geladen en
oordl ur BASIC-prograEr€ l.eer in het RAtl 8el.detr.

l.!.:

praktisch bij gebruik v.n de ATARI l30xE
MEM.SAV is he!
'Eest
en de RAItDISK-optie (zie
appendix (). In de overige aevallen i! het
Eisschien sneller het proSra@3 Eet sAvE op te sllsn, .lvoren8 u mS
aanroept eE het. lster bij teruakeer na.r BASIC Eer terua te halen,

via een lrAD-comendo.

fiieronder volgt eeo voorbeeld van het aebruik vrn tlEu,SAv:

l. lik ITADiD:ri?I()c.lAgi in en druk

<RETURN>

2. Edit hel proaram.. lik tlrx in en druk op <RETURN>. tlet proSreD. iierkt eo u eilt het @t REIIAI{E een andere naao Seven zo&t u
her oorspronkelijke be6t.od el3 backup kunt beraren.
3. Tit

SAVA'D:XIPIOG.IEIn

in en druk op <RETURI>.

4. TIX U)S in en drut op <REIUIN>.
5. Tik vervolSens I
(E stsst eoor

XI?XOG.IAS,IIYPIOC.OLD

RENATE

FIIA.)

in en druk op <REIURN>,

5. Tik E in en druk daarna op <R'EIUR >, Tik vervolSens in:
XlPiOG.XlIf,Xl?X(rc.1 S en druk no8laals op

7.

U

<RETURN>.

kee.t terlr8 oaar BASIC door het intikken v!. l, Sevolgd door
(B staat voor RUN CARTRIDCE. )

<REIURN>.
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Gebrulk van MEM.SAV yoo. hel schdrv€n van programma's in asssmuosrtaal

a

l{et het iGU.SAv-bestand tunt u ook progrsmsrs itr asseDbleertaal
schrijven (of bioaire data raden) vaarbij de ruiote voor het sebruikerspro8rama aedeeld irordt @t DI,P.SYS. Dit houdt itr dar u vlijelijk
kunt beschikken over het geheugenS€bied vanaf het Lol{Etl (saervan de
groorte afhankelijk is van het aantal drives en van het aantal 8elijktijdig geopende bettsnden) tot het llIIElt ("aa!van de grootte efhankerijk iE vsn de glafische rnode die op dat DoDent lrordt gebruikt). zie

appeodix D, Ieoory lla p.

Voort€eld:

Stet d.t u eeo bidair bestand heeft dat u autoEstisch rilt laten uitvoeren nadat het is Seladen. Dit type b€stand eordt load-and_go ge_
ooeod. In zoro bestard le het RuN-sdres reedB opSenoiaen, vandaar dat
u de optie RUN AT ADDRESS niet hoeft te aebruiken. In dit gevel hoeft

e! aeen ICX.SAV-bestand op de diskette te staan. ODdat het hier oE
eeo load-and-go bestaod gaat, eordt het eenvoudigveg Sel.den en
reteeo uitgevoerd. De veiligste osni€! oD naar mS terug re keren, is
het opnieus opstarten van de cooputer. Als tijdenE de uitvoeling van
w binair bestand het DUP. SYs-proSrama niet rcrd overschrever, kunt
het teruShalen door in ut, progleMa een RETURN (RTS) te laten uit',we!en.
AIs DUP.SYS tijdens het laden van een binai! beEtand udrdt
overschleven, dan reSistreert DOS dit feit en zal hij UTP.SYS .ut@atisch opnieue laden en uitvoeren nedat de RETURN van ur ProSrsma is
Lt

op: Als tijdens de uitvoerina van een load-and-ao bestand 8eSevens rorden segSeschreven naa! gebieden onder LOMEM die worden
sebruikt door mS,SYS of DUP.SYS, of naar een door het oPeratins systeen gebruikt MI-8ebied, dan krn het aebeuren dat de c@Putet door
de RETURII (RTS) in uy p!o8ra@a in een ongedefinieerde toesland terecht kort. Uocht dit optreden, dan zult u de corputer taarschijnlijk
ooetsn uitschaketen en opnieuw opstarten oo deze toestand op te heffen.
Geb[ulk yan

HE

.sAV voor het laden van binair€ beslenden

Iie aaaD nu nader in op het laden van een binair bestand dat meteen na
bet lsden niet oae sorden uitaevoeld, of het laden van €en bestand
lEt data van eeo ander proArsnma. Als uw I-OAD file geen ruinte inneeDt in het DUP.SYs-8ebied, is Seen uB't.SAv_bestand nodig.
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Als ur IOAD file re1 een deel v6n het gebied van het DUP.SYS-bestaod
over.chrijft, dsn doet op de diskette in <lrive I een UEU.SAV-bestand
st.etr €o het l.den succesvol te llten verlop€n. Bij een yEX. SAvbestlnd aebeurt o. het uitvo.r.o var de ottie LOAD BINARY FILE het
volSetrde:

l. U Sebnikt de optie lrlD SIMRI FIIJ or uv b€staod te ladeo.

a

2, tt, oor.pronkelijke }lBl.6Av tordt vanaf de di.kette io het geheuaen
8el.deo, ra.rdoor DUP.SYS Sedeeltelijk lrordt overschreven en dus
onbruikbarr sordt.

3. th, bestard eordt boverop het ooisprontelijke
Seladen, t a.rdoor xEu.sAv

overachreveo.

4. U, trieue

uEx.SAv-beBtand

rGU. SAv-8ebied

5.

DITP.SYS

uEu.SAv_b€.trnd

in rijo geheel of Sedeeltelijl rordt

in het

RA}{

op de diskette.

sordt

rreSSeschreven neer het

,ordr vsnlf d€ dist.ate rreer terug itr het

aeheua€n

ael!den.

6.

U

blijft

RlrN

in mS tot u gebruik lrakt

van:

CARTRIDCE saardoor uv bestatrd v.ouit XE}.I.SAV io het
Seheugen eordt geladen eo de besturioS vordt
over8eitr€aeo
Dodule;

RUll AT ADDRESS vaardoor
Seheugen

lao MSIC of de s8seobl.ertsll-

uI, b€staod vanuit XEX.SAV in het

rordt Seleden eo de uitvoering beglot
Et de code die zich op het Bespecificeerde
.dres bevindt; of

IOA! BIMRY rILE eaardoor u te ke[[er Beeft dat u een load-and-so
bestand silt laden. Als het nieuse bestand in

dit 8ev.l ook een deel van DUP.SYS overschrijft,
niet het oorsplonkeliike bestand, dan bevinden zich rorel UEI{.SAV els ue nieuue bestand
in het aeheugen nadat het ladeD is voltooid.
Als door hel nieuee bestand Seen deel van
IIrP.SYS in beslls sordt 8.nooeo, dar eordt bij
het laden alleen het nieure be€tand in het RAX
Daar

8eladen. On&t het oieuve bestsnd een load-aod80 be.tand is en altijd 8ellden ,ordt, onafhan-

kelijk vao het feit of DUP.SIS al dan niet
'ordt
overschreven, bepsalt dit bestand de activiteiten van ur, c@puter, tot een RETURX (lTS) hrdt

uitgevoerd,

-58-

a

X.l. ! AIs u gelijktijdiS

tvee best.ndeo in het Rru vilt opsl.an,
!rv.n er een geheel of ae&eltelijk in het IX,P. SIS Seheugetrgebied
Yoralt onderteb cht.o het mder 8.h..1 buitca het DUP.SYS-gebi..l,
\De8 dro eenvoudigreg de tyee bcltrnden s!@n tot 6ar bert.od en
lald vervolgens dit s@o8evoe8d be.t!trd.

O. DUPLICATE FILE
Dete optie (zie voorbeeld l) aebruil! u.l.
u serkt Et 66a di.L
<lrive eo eea b.ltrad varrf e.n di.kette naar eeo .ldere diskette yilt
kopiEreo. verSeet niet dat bij een systeeE @t a€o dist driv. d.
drive .ltijd op dtive [l,cr I .oet srdeo ingesteld. hd.t u D!.!
aaD disr driv. tot ue belchilling heeft, ro€ten de source- en
destinrtior-dilL.t!e .teeds verri6..1d lrorden. Bij eeo groot b.stlnd
Deten de
destinetion-diskettes Ee.dere kereo vereisr.ld
yorden m het kopi€ren te voltooien.
Yoorbrcld l:
AEIIC1

IIEI OI <IEN'IT> !0I

o <Ilrrrr>

IGTI'

xAIt ot FIl.l m toYBt
msBr.raS <Ilrnx>

IlSElt solrlcE DIsl, tTPa llrotl
<Eflrt>
IXSETT DtSlIlAlIOr DrSI, TIPA ItInf,
<E tI)
Eij itete optie BSen t,ild cardr a.bruikt rcrdeo. In voorbeeld 2 ,iet
u det zelfs bij het gebruik van l,ild cards, de b.3rande! toch.eo
voor eeo Sekopie.rd sordeo. D,e di6kertes uoeten voor e1k be.trod
liniDaal €6n keer solden versiss.ld.
Ia voorbeel.l 2 rcrdeo rild cards Sebruikt voor het kopiE.eu ver
be.ttudeo vao d. .ae disl€tte ra.r eeo .odere. Dere bestaodeD beritt.n n.En vaa vijf letters ea beginnen ,lle et TEST. se st.n er vlo
uit dlt op de source-dislette slechts trce bestard.r .ta!tr raarv.n de
r.!r voldoet .rn TEST?.
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Yoorb..lil 2:

$rrcr tr l ol <lGr!ll> loB. lBt
<lltuf>
rlli3 o! ,llt MrYE
Itsrt <I!lUr>
rrslf? 8o0lc! Drsr, rl?l raruu

o

<llTurx>

Dl: IESII

COfrIf

(f,
rGttr EatIIr
-

<IcnnD

Drar,

rr8rl3 8mG! Dr8r, Tl3l
<Grur>
@PYIIC

lrlE llrorx

llfltrr

Dl:rESr2

Dr8t, TlPl llflnr
Il8ax, ESlrtlrlod
<rBtrtt>

IISEI! SOglCB Drar. flPl rll'El
ll>

<rBn

In voorbeeld 3 rijn to,e1 de bestandsnaEe[ als de .xtenties doot rild
c.rds vetv.nSco. DS kopie.rt d..r@ alle be.tendeo behelve de belt.odetr Dlt ie extenaie- .SYS. tJe 8im c! v.n uit d.t slecbls drie
best.[dea ro.t.n Yorden SekoPiertd: r'Bl.sAY' TBSTI eo TES!2.
I.!.: f,et ..E*cn v.! IElt.sAV oP de trieuYe distette 8r.t .Nller
dln bel topiEr€! Yin xEl.s^v.
Yoorbcl1d 3!

s8lrcr utsl ol <rElrnr> !0r

o <xtturt>
rarc or rur lD

r.r

<rBrur>

rrSBrl

n9!r

8O0IC! DrSr, ?IE8

<ITTI'TT>

llro

a
rtloltr
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.

-

COPYIIC
Dl:}tEX.SAV
IrsEtT DESTINAIIOI{ DISi, TIpE
<x8T0rx>

txsEtr

SomcE

<rErltx>
COPIIiG

t8tlntr

DIsr, ItPt IlTIrIx

-- Dl:tlsTlDI8I, Ttpt IElInr

IXSETT DESTIXATIOX

<rET!rx>

IXSElT sOlICE DrSt, rrPE tEn

<Ilflnx>

COPYIIrc
Dl:rESI2
IXsElr DESTIXATIOT DISI,

--

BX

tYpl

XETUIX

<IB?UIT>

IXSEIT SO0ACa DrSI,

<lannr>

II?E IEtorX

P. FORMATSINGLE
optie 8€bruikt u oo een diskette in eokele dichtheid t€.fomsttereo. Als u elleen over eeo AIARI 1050 disk drive beschikt en u rilt
eeo diskette io enkele dichtheid fomarreren, dan D.r u deze optie
gebruiken, en niet optie I, FOf,l{AT DISr vao h€t ms--aenu.
Deze

Vergeet niet dat door het forratteren eventueel op de diskette aanr.ezige bestanden rordeo aeYist.

Bij

FoRllAT

DISK;

SIllcLE aaat u op derelfde oatrier te serk ,ls bij

SEI,ICT IT8II OR <BETI'BX>
P <IETI'II>

I.f,ICE DTIVE To

I <ETI'IT>

TYPB

r

NI" TO

<RlTl,lr>

FOB XEXT'

FOTXAT?

POtriAA DISf,

I
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FoRIAT

t

DEEL4
GEBRUIK VAN BASIGCOMMANDO'S
MET DOS 25
BAslccommando's Ui hel gebrulk v8n OOS

Alvorens diep€r in re gaan op de BASIc-co@ndo's die ner DOS 2.5
solden Sebruikt, Eoet u seren relke uitrertiog de coEElndo.s hebben
oP progrsEar! die rorden opSesleten eo opgehaald. Hieronder l,orireo
de. t$ee Boorten bestandeo besproken saario MSIC-prograrD! ' s kunnen
zrJn opsenooen.
Tokenlad en untok€nized libs

Ilet eerste type lile iordt een untokenized fite genoeiid. Die bev€t
gtandaard ATASCII-retstkaiakters en lijkt dus op een uitdreai van een
EAslc-proSrama, Deze prograuna I a verliezeo hun syrbotenrabellen als
ze rordeo geladen of opgesl.iaen. De syEbotentabel koppelt de variabele-naao aan de geheuaenplaers vaar de ,aarden voor die varirbele
!.ortlen bevasrd, Voor het op6la€n en inleren vao een untokenired file
Sebruikt u d9 cmando's LIST en ENTER.
Eea tokenized fire is een secooprirerde versie van een BASIC-proSrar03. In een dergelijk bestand zijn de oorBprodkelijke ATASCIt-kir!kte!3 van d€ BASIC-co@ndors vervaogen door de heradecirale codes
(torens), erk Det een lengte vao I byte. voo. het ladeo en opslaan
vto tokenized fites gebruikr u de coonando's LOAD en SAVE. E€n toke$ized fil€ is over het alaemeen kleiner en rordt sneller aeladen dan
een vertelijkbare untokenized file. Vanda€r dat veel proaralrneurE er
de voolkeur aan aev€n proBrama's in de voro van totenized files op

Tijdens het oolvikkelen van prosran'na's raakr de syobolentabel .vaak
overvol n€t ong€bruikte variabele-naDrn, Ars u in een bepaalde programar€ael €en variabete aeb.uikt eo vervolgens de naao daarvao
ver.ndert of de resel eist, dstr blijfr de oorspronlelijke variabelenaa! in de syobolentabel beeaa.d. U kunr de votaende procedure 8ebruiken oE alle syebolen voor onsebruikte nallan uit de tabel te verrij-
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l.

Laad

het

pro8ranna Eet behulp van LOAD

(zie

LOADj

hierooder).

2. S1r het Eet behulp van I,IST op diskette op (zie LIST; hieronder).
3. Tik in: lll

<RETIITN>

4. Lees uIJ progrona in vauaf de diskette oet behulp v.n

EITER (zie

ErIER). De syEboleotabel bevat nu slleeu oog syobolen voor

de

vlriabele-ne@n die ia het proSrama r.ordeo gebrui.kt.
LOAO(LO)

For..t:

LOAD

Yoorb..ld:

filespec

LOAD

"Dl :mSEx.BAS" <REIURN>

Dit comeodo aebruikt u ou een bestlnd vanaf di3kette in het RAUaebied voor her 8eb.uikersprograma te laden. Voordat u het mSEX. EASbestand Eet IIIAD kunt laden, loet het bestaDd eerder zijn opaeElageo
@t behul.p van het BASIC-comrndo SAVE. Dit c@aodo laadt alleen een
tokenized versie van een programa.

U kunt di! coEDsndo teven. gebruiken oo "kettina"-proSrsma's te
n ken. Als een proglellr te groot is voor de hoeveelheid P,,A}l van ut,
corputer, dan kunt u LOAD Sebruiken on het programa ove! tree bests!den te verdelen. In dat geval tikt u als laatste reSel vsn het eerste
bestand het rcAD-co@ando id, zoals in het oddelsta€nde voorbeeld.
Als het proSram, tijdens de uitvoering het lrAD-comando tegeukoDt,
leest het autmati8ch het vol8ende deel van het proSr.ma vanaf de
diskette in. Het teede program.bestand Eoet rel op zichzelf staao
en kunn€. draaien zonder afhankelijk te zijn vao v€riebelen of data
in het eerste progra@rbest and. ltet geladen programa eordi pas uitgevoerd a13
m intikt, gevol8d door <RETURN>. Het voolgaande p.o',
variabelen) rrordt dan uit het RA}{ geuist (zie
8ra@a (eo bijbehorende
RUN voo! nog een voorbeeld).
IOO IEX Cf,AIX

ll0 lrtD

rrDl

savE(s.)

Fo.r.t:

sAvE

Voorb..ld:

PBOCB.AII

iCaAIx.rAS'

filespec

SAVE "DI :vooRB2,BAS" <RETURN>

t
t
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tlet dit comrndo lsrt u de coEputer een prograEra osa! diskette iteSschrijveo onder d€ naaD die in de filesPec vsn het comando,ordt
opgeSeven. SAVE is coEPletentair aan IOAD en slaat een tokenized
versie vsn eeo proSre@5

oP.

LEir (1.)

tron t!: LIST filespec,reSelor, reSehr
eenheid

Yoorb..ld.u: LIST,D:DATPIL.LST"
Lrsl "P'tr
LIST "P:",10,100

Een van de 8ebruiksrrogelijkheder van LIST in BASIC lijkt er8 veel oP
het SAVE- comatrdo: Det LIST kunt u eeo Prograul8 een nam Seven en
het vanuit het RAll nrar een disketie in een bepaalde drive ,etschrijven (zie het eerste voorbeeld). flet prograEd, vordt dan l,el in de
vom van strndaard ATASCII_tekt oPgesl€8en en oiet in de voro van
tokenB. Deze aodere foroatteriog bij de opslas vsn data aaskt LIST
veel fleribeler ilan SAVE. zoals uit de bovenstasnde voorbeelden
blijkt, kunt ', een iodividuele eenheid ePecificereo (b.v. P:, E:, C:,
D:, D2:, enz.) of re8elnutmers specifice!€n die dan via LIST naar de
opae8even eenheid sorden Sestuurd (bijvoorbeerd: "P:", 100,200)'
ENTER (E.)

Forr.c: EllTtR filegpec

Voorbc.ld! E

TER I'D:LIST2.LST'I

}{et dit comando laat u de cooputer het beetand set de oPgeaeven filesPec vaoaf di.kette in het RlX laden. Het programa rordt !t3 untokenized file inSelezen. De afzonderrijke dsta uorden direct oa hel rnIelen vertasld. rcAD oaakt een sl in het RAli .anveziS BASIC-Programe
onbruikbaar, dit is niet het sevel bij ENTER; bij deze laetste vorden
het .tdyeziSe en het ingeleten Progrlma saoengevoeSd. Als in de teee
program.'s Eerijke regelnudrers voorkomen, dan ,ordt de regel in het

ar

-aan

ezige p.og."*

vervsnsen door de reael

proarama hetzelfde regelnumrer heeft.
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die in het ingelezen

RUN

Fo!..t,

RUN

Voorb..ld:

filelpec

BUll r'D2:r,lnrl.E. tAs"

Dit co@endo l.at d€ cdPuter het pro8rama @t de opae8even filesPec
kden eo uitvoareo. rn e€zen is llrr eer coDbinatie vsn Evee c@rn_
dors: I,AD en RUN. Het RuN-co@ando Lan echaer alleeo voor tokeoized
files rcrden gebrui&t. v!nd,..t dat u nooit de oPdrscht Rl'll "D2:LIST'

LSTI kunt 8even.

AIs u ret ket t ingproSrems's serkt eo 'r eilt dat €etr tgeede teSEent
autor.tisch eordt-ie1;den en uitgevo.rd' deu Lunt u tl! laatsEe regel
vlu bet eers!e segrcrt een RUll "D: filesPec" gebruiten. llet teeede
Drocre6. @et eel oD tichrelf steaa en kunnen dra.ien zooder afhaoke_
iiji te zij" ven varieberen of dat. in het eerste Progrsa' zorg,
segDent lest uitvoeren, dat het op diskette is
volraat o i"t
".."t.dit ti-jdetrs het l.der vao het tr.eede segEent uit
opgeslsSeo, oodlt
het RA}{ iordt gesist'

INPT'T'OUTPUT @NTROL BLOCS
Elke l/o-beverkina rrcldt bestuutd door een l/O Contlol Elock (IOCA) '
E n rocB it een specificatie vrn d€ r/o-oPeratie eo bevtt he! toort
I/o, de bufferleoate, het buffersdre. en tree extrs besturing.variaO is. In ATARI BASIC zijr S IOCE's
helen earrvstr rte toeede re.tll
beschikbaar, rraarvat er drie een voorlf Sedefinie.rde functie hebben:
IOCBTO

IOCB}6

IoCBtT

rordt door EASIC gebruitt voor I/O r.a. E:
sldl door BASIC aebruikt voor I/O naar S:
rordt door BASIC aebruikt voor de coElodor3

LPIINT,

SLOID eo SAVE.

D€ rocB's +l tot en Det ,5 kumen vrijefijk eorden g€bruikt. llet is
r!sd!.!. geen Sebruit te .akeo v.n IocB'3 @t eeo voor.f 8edefinieerde functie, teotij in het progrema geen van de bovenst€ande functieg
sordt aebruikt. IOCB+O k{n oooit vloirit een BAslc_Progre@a ,orden
Beopend

of

8e31oten.
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Elr I/O-co@!odo loet vergereld g.ra vao een IOC8,
.tie ooder ms 2.5 Lunnen ,or.tetr 8ebruilt, rijn:

D,e

I/o-comlndo's

OPEX/CI,oSE

II{PUT/PRII{T
PUT/GET
STATUS

xro
G€bruik van de conrmrxro's OPENTCLOSE

oPEr{ (oJ

rorr.t: OPEN+iocb, aelpl, aerp2, filespec
Voorbc.ld: 100 OPEN+2,8,0,r'Dl:
ATARI8OO.BASN

liet comrndo OPEII koppelt een opecifiet IOCB a6lr de device hlodl.r
v![ de betreffcrde eerheid, iritialiseert eventueel ooodz.telijke
clo-be3turing6vrrilbelen (zie verllrrende roordeolij3t) en geeft eveotu.1e app.rrat-.pccifieke opties door aln de device hsndler. De pararDters io bovenste.lde opdrrcht kunner als vol8t ,orden gedefinieerd:
#
iocb
eerpl

Verplichl karakter, in te

voereD door aebruiker

Cetal tus6en I en 7 dat naar een eeoheid of bestaid

ver"ij!r.
Get.l d.t b€paalt rat voor soort operatie sordt uitAevoerd.
code 4 - input_operatie, zet fite pointer oP beSio vln
bestaod.

6 - .lisk di.ectory input-oPeratie, cooP.tibel Et
ms 2.5.
7

- di.k directory input, uet ms 2.5 iaforEatie.

8 - output-operatie; ,et file poiuter op begin van
bestrnd.
9 . end-of-file append-op et at ie ; zet file poirte! oP
eind van bestand. Bij cod€ 9 i6 input van screen
€ditor mgelijt londer dat de 8ebruiker <Rrr'IrRI>
12

met indrukLen.
- iuprrt- eo output-operatie; zet fil€ pointer
beain van best.nd.

.exp2 Apparslt-afh.nkelijke hulpcode.
filespec specifieke bestandsspecificatie (zie Deel 3 voor
b€splekina van filespecre ).
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eeo

op

Itr het voorbeeld OPEf,t2,8,O,"Dt:ATAR1800.BASI sordt IOCB'2 Seopend
!,oor output D..r een bestand in drive l, oet de naad ATARI8oo.BAS.
Als in drive I geetr bestand Det die na.D voork@t, rsakt ms dit
bestand aan. Xort in drive I vel een bestand oet die naao voo., dan
$ordt dat bestand door het OPEN-comando Serist en $ordt een nieuu
bestand Det dezelfde oaaE eanSeoaakt. tlerd het IocB Eeeda eerd€r
(IOCB
Seopend, dan verschijnt op het ;chem de foutlaelding ERROR 129
cLosE(cL.)

Forr.t:

cl-osE

,iocb

Voorbcelil: 300

CLOSE #2

Itet CLOSE-co@ando 8eeft het IOCB vrij da. eerder voor lees/schrijfopelaties ,erd Seopend. llet 8etal dat na de verplichte t koDt, Eoet
identiek zijn san het getal dst eerd sebruikt a1E rocB-nudler in het
oPEN-comando (zie het voorbeeld hieronder). Een rocB ken nooit gelijktijdig voor Deerder€ appersten tegelijk sordefl gebruikt. U krijgt
Seen foutreldinS al. u Det CLOSE een bestaod sluit dat al eerder e€rd
Sesloten.

l0

oPEtl

20

CLOSE

rl,8,0,r'D:arl.l^s"
,l

ll.t.: Het comando END sluit alle
rocB +0).

teopende bestanden (behatve

Gebrulk Yan commando's INPUTTPRINT

rNPUr()

forrrt: rNPUT ,iocb ;
Voorbeelden: 100 lNPur t2; x,Y
IOO INPUT *2;N$

Dit coMndo soldt aebruikt ota Seaevens (in numerieke of strinS-vonn)
op te vrageo vao een aespecificeerde eenheid. INPUT is coBpleDentair
aan PRINT. Als INPUT zonder een aiocb sordt aebru;kt, dan ro.dl verondersteld dat de aegevens van de standrrrd sekozen eenhe id (E: )
afkomstis zijn. INPUT raakt gebruik van l/o per record (zie PRINI).
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t

In het ooderlt.ende voorbeeldproSr.dra srelt re8el 35 de gebruiker in
start SeSevens vi! her toetseDbord (.ysteedgeto.eo eenheid) in !€
voeren, In reSel 70 lees! hel MPuT-.tlterent de inhoud van de stri[t
van het Seopende bestlod.
5 TET +T IITXAGI DAT}.IESTIXD }T
7 rEt *r opEx tG" 8 xAllr D ra-llsr xD

r0

OPEX

rl,8,o,nDlrrlTl.DAf

t r r.

20 Drr rrr$(60)

30
35

t iTIt 8lr ZIr It VII rA)l. 50 lllrlfirs.i
rrfln rlr$

+. Scf,lIJr DAr XAIB Dlsltttt **
45 lEt *' SLUIT IttTA-llslAXD fi
50 ct sB tt
55 rEt r. oplr IIaTA-lBsTArD voot ltzar r*
5t IEI }T OPIT IRT 4 IS ALLEET I.AZEf, **
60 OPBX l! ,4,0,'D:mITl.DATi
65 IBI fr IIBS DATA VAX DISXEIIE fr
,0 IlPm ,l;l .rg
75 IEt * ITIIT DATA **
38 nEt

40 PrDrr ,l;mTg

80 Prfta lrtg
85 IE +r SLtrI? DlTA-iESTAllD
90 clrsE

tl

PRINT(PR OF

For.rt:

ff

?

PRINT

Voorb.cld.!:

+iocb
texPl

; lexpl ...

100 PR tr,l l rliX.Y
100 pRI['r # ] t,\g
100 ? c$

Dit cocrando schrijft e.tr \rrrkr.rsrri * t eln yiskundige expressie
n ar de geopeode eeoheid L.t h.lz.llLt. l()(:ll-truaner.
Seen IOCB-Dsmter yor(lr df*.*r.v.n. s.hriifa hcr 6ysle€tr de expressie na3. heL schers, de svst .urr!.1(o:r.tr r.trheid. Als de inforoat ie
naar een eenheid eor(lt B.srotrrJ ,ii. oi.r is Beopend, verschijnt de
foutrelding ERROR l3i op h.r s.hrr .

Al3

PRIIT ver.orgt vat Eo noeut record-I/O, Becords zijn sets et bytes
die eorden ge.cheiden door end-of-lioe kerekt€.s (her{deciEale code
98). De len8te vao eeo record is yillekeurit. De record-lengte k o
bepaald eorden door de lco8te v.o eeo ltrin8 die oaar eer disletteb€ltaud yordt geschrever of door het foroat vao eeo Setalvrriabele.
Ook kao de letrgte rrord.o tepaald door de lengte vao de Larakter_
string die vi. het toetsenbord eerd in8€voerd, afSesloten ret eer
<RETURN>.

die lenSer tijn dan 25, karakter. doorf,iet lezeo. Al. u ret behulp vln PRIIT een record naar diskette
regschrijft, en u dlt dat record let€r Det INPUT teer oPhaler, d3n
is het raadzaar de records niet lanSer dan 255 karakters te oaken J
llet

INPUT-coEando kan recolds

gaens

Direc.le toegang mol

forr.r:

d. commrndo's NOTE POINT

N|oTE liocb,avar,avar
NOTE i2,A,B

Voorbe.Id:

Bestardeo die sequentieel tijn aengeo..kt, eordeo noruasl SesProken
vanaf het begio tot het eiade 8eleren. Als u de lecords in eeo be_
staDd oiet-sequeotieel nilt lezelr (techt6treekse toeSaog), kunt u
ofvel het b€staod sequentieel doorlezen en Btoppen bij bet aer.eoste
record, of gebruik !.ken v.n een speciale techtriek o te vervijzen
n.r het door u Serrensle record.

(bdat de eerste @.hode vooral tijdrovend is bij Srote bestauden, beBchikt ms 2.5 over de co@endots IOTE en POIII yaamee u €ao bepaald record kunt ophalen zodder eerst alle voo.galude recorda te
m€teo doorlopen. D.lrvoor met u de cooputer 1{ten reteo selk record

u renst. Dit doet u oet eeo r'[oter' voor de seltor vsn het bestand. U
gebruikt dus eer ltoTE-comando v66r u iets gaat s€sschrijven. vi.
dit comando reet u dan de posilie van de file pointer, die dan op

het scher0 rordt

aargegeven.

mTE haalt de varrde op vrn de file pointer van het bestand &t 8ebluik oaakt vao de geapeeificeerde IocB. De file poitrter geeft exlct
aso op $elke positie binnen h€t bestend de eerstvolgende byte tal
lrorden gelezen of vegge.chreven. Dit comando geeft het absolute di.t
sector nu@er op in de eer.te Setalverisbele en het huidige bytenuuoer in de tseede. D€ sectornuErers lopeo van I t/E 719 bij enkefe
dichtheid en van t t/o 1023 bij vergrote dichtbeid; de byte-au@rs
topen van 0

t/E

124.
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Ibor het onderstlsrde voorbe.ldprogr.L. uit te voerea, riet u een
Ethode rssmee via het IoTB-comrndo to€tsenbord-input k.D rordeo
opSesllaen ia eeo apecifiekc pobitie in een beBtand.
Darro! volgt een voorbeeldproSrsn rsario ltoTE hrdt 8ebruikt oo vir
het toetsenbord ioSevoerde infoE.tie op te sllan in een dir.ct toeSantelijL dirkette-bestend. Tik het programa in, voer cnlel. grtallen in en druk op <RETURX>. Het voorbeeldproSr.na rastt aebririk vrn
8etallen, Dear voor AS kuot u ook elke yillekeurige etring van 9ar.

40

karalte.. irtiLLeo.

I lEt tlfEs? - DEa tora-colllllm
2 IIll DIT PS)GIIITIA IIEST TEGIL XRI DATA
3 rEr vAr rlr tI)RrSErrolD ll 3l,AAl Dlzl oP

4IEI OP DG DISIiETII IT
D:DATIL.DAT.
'ISllID Ir D:POIXIS.DAT.
5 IBI mIrTElS H)lDEll OPClSIlClr
20 Drr A$(40)
25 oPBx rl ,8,0,'D: DATIL. DAf

2,

OPEI

Po

IrTs.IrAf

30 TBI I.!ES
IAGEL TEt
'2,8,0,'D:
40 I'PT'T A$
4I PTIIE AS

TUAA

VIX

I:

x!r0lt, DAr srcP
rr ur(At)-o rEEx r00
50 Drt ,t,r,Y
55 IE' SI.A IBEIL XRT DATA OP.
.O PBIIrT ,I;A'
6r rrt Bta Porrltt oP llr llclx vlx
62 tEt ltctl. rGr DAra
65 Prlm +2;I;',";I
70 PlIl|? nSECtOt r - r;I,nlrrl t - iiY

42 rml als aLlIEr

45

90 @t0 40
95 IE GBET ITD OT TIIX

l(x)

?rlrt r2;0;',';0

AAT

rto lxD

Dit voorbeeldprogrsE verd uiatevoerd oet een diskette l,aarop €erder
el dc b€stroden mS.SIS, UTP.SYS en }{EU.SAV earen opaesla8en. lre
tector- en byte-nurEers kunnen lftijken van de hieronder vertreSen
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A16 voolb€eld eerden insevoerd:
45

sEcToR

#

-

I45

55
SECToR
?5
SECToR

* = 145
* - I45
80
SECToR S - 145
90
SECTOR # - 145
100
SECTOR # - I45
I l0
SECIOR

* -

145

45,55,75,80, 90,

100 en

ll0.

BYTE'.9
BYTE

t -

12

BYTE

+-

15

BYTE

* -

18

BYTE

*-

21

* BYTE , .
BYIE

24
28

POrNT(P.)

Fotu t: POINT *iocb,avar,avar
Yooib!.ld: 100 POINT t2,A, B

mlt.lT is coapleDenteir aan lpTE. l{et dit c@ando zet u de fite
poiater op een sillekeu"ige saarde die door de aetalva.iabelen cordt
hepaald. POINT eordt Sebruikt bij het lezen van Sespecificeerde
be.taodsloclries (aector en byre) in her RAx. De eerste
Setalvariabele specificeert het sectoroumer en de tseede het
byte_numer uaei de volgende brte rordt telezen of geschreven. Net
als bij het NoIE-coonaddo lopen de sectornu@ere van I t/o 7t9 bij
enke le dichtheid en van I th
1023 bij vergroEe dichtheid; de
byte-numer. lopen van 0 tli 124. Als u mINT sebruikt bij een
8eopend bestand, dan krijst u de foutDeldins ERRoR 164 (verkeerd
beslaodsauir@r). De orderstlande proSrama-Iistin8 beva!
,roorbeeld van het POINI-co@aodo voor het lezen van dlta die door het
bij NOTC geSeven voorbeeldproSra@a rerden arnaeorrkt.
Als het tDrdt uitgevoerd, priot ilit proAra@a de toetse.rbord-invoer
per eector en byte. De volAo.de is precie8 tegengesteld aan de
volaorde vsarin de Seaevens $erden rrcSgeschreven.
AIB u deze

lilOTE- en POINT-proSrama' s hebt ingetikt, voer dan eerst
het NoTE-progranm uit en vervolSens het POINT-proSrenE, zonder de
diskette te versieselen.
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TE' POIxrlST - DE() POIIT 8I IEIBtrI
2 IEI DIT PIOGIA}II.IA Tf,E{T EIT lBSruID
3 rEl rAxcl A n rx)l f,orEsr Ex PBrrt
4 TEI D8 IaCEI,S IN ()I|GBTEEI.DI VOIXOIDE.
l0 Drx r(20,1)

I

20 Drx
^9(a0)DAIA-III.E
25 TtrI OPEX

30 oPBx ,l ,4,o,rD:DATTIL.DAf
35 TllI OPlr POIXIBI IIIJ

40 OPEI ,2,4,0,'D:POUTS.D rr
45 TE( I.EES POIIIETS IX EIX ITBAY
50 FO8 r-0 ro 20

60 rfPm t2,r,Y
70

E(

I,0)-x!D( I

)-Y

'l lalr IISFI:I'2o
Ir X-0 lrl) F0
90 XBTT I
95 It PRIM TILE IT (IIGEIEEIDE YOTtrONDE
l0O ,Or I-llST-I m 0 STEP -l
lro r-B( r,0) rY-B( r,l )
120 Pout ,l,r,r
l3o PurT,sEcToR t - nil,if,YrB I . n;I
140 rrPrrr ,l;Al
I5O PTIXT A$
160 ralr r
80

Etr

dit is het resultr.t
SECTORl|= l4t
ll0
sEcToR + = I45
100
sBcmR + = 145
90
SECTOI * = 145
80
SE€TOR*= I45
75
sEcm8 t = 145
55
sEcmR, = t45

a13 het pro8rrm.a
BYTE

*-

28

BYTE

#=

24

*'21
BYT! *' 18
BYTE }= 15
8Yfi*'12
BYTE *.9

BYTE

45

-

a

73
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sordt uitgevoerd:

Oc

comnmdo'5 PUTTGEI

PUT (PU.)

fot .t: Plrl riocb,rerp
Voolbc.ld: 100 PIII +5,ASC("A|.)
8et coDaodo PUT Bchrijft aan byre (oet een ra.rde ruosen 0 eu 255)
o.ar de eenheid die door h€t IOCI-nu@r yordt !!tr8eduid. In het
otrderata.nde voorbeeldp.ogrs@a vordt PUT gebruikt or e1k 8era1 &t
sordt inSetikt, in een array te schrijveo die eerde! eerd Sedircnriomerd ar! A(50). U kunt tot 50 8erallen iDvo.rer. Elt tetat [!8 niet
Srote! zijo dan 255 er niet kleiner d.o 0. Dit co@endo vordt 8ebruitt voor het aanal(en vln Sesevensbesr.oden of voo. het toevoeSen
vlo dat. aao een best.and besr.nd.
GEI(GE)

tror..t: CET liocb,avar
Voorb.lld: 100 cEL2,X
Dit comlndo leert 6i!n byte van de eenheid die door het IOCB-ou@.
rordt ..ogeduid en zet dere byle in de opSe8evea verisbele. lret cET
kunt u elke byte ophaler die lEr Ptn ,erd re88e€chreven.
In het ondelst.ande voorbeeldplo8llma rordt het Sebruil vao pm en
Sedelon.treerd. Ir het cET-deel v.n het proSram, (reael l3O tot
230) .ordt eeo (door u iagegeven) O-byte 8eb;oir.r oo beai;diging van
de invoer van 8e8eve[. v.sr re stellen, dit in plaats rr"
TRAP";.
ataterent oo eeo end-of-file error te d.tecteren.
GET

IO III
20 Drr

* T'IIGRT DEi) *

r0)
30 ? 'v@rlllLD
^(50),A9( tt? K cRr.: ?
IItZlx
40 ?
OF SCBIUYET?T: IXPUT A$:?
50 Il A$-rllzs' lEx 170
60 IP AS<>'8Cf,lIJYtIr txBx PlIr? n?':com 40
70 lttt scf,rlJrtol,lliE
80 OPlr tl ,8,0,'Dl llIltlPL.D

t'
tlln(0 GlrAL II I,:IXEI lral 255{:
nmt
YoOr 8ll)ppBl)': rxpEr r
90 ?
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\

tl ttStlID
110 Il I-O lXlI Crc8E tl ig)TO 130
I20 COto 90
130 CATPEICS 0: ,: t rlt DAIA Lrztrt.: IIprrt Ag: t
lao r, Atr.EEr tEf m
150 rr A$ orJA. 1I!r 130
l5{, IIt Ittsmmltt
170 OPlf 12,4,0, iD:lIlXPLl.D rr
l8O lor B-I II) 50
lE5 tg rrr8 Gl ([x) orr !G8t f,D
l9O Gla ,2,C:A(!)-C
20O Il C-0 tEI q)Il) 230
2t0 prlm rrrtt .;tir.r;G
220 XBrr !
230 CIOSB
'2
r&rl op iist de cm.rdo.. IXPUT/PUXT en pm/cBr niet Et elhsr
corp.tibel zijn. PRIIIT pl..tst e.n end-of-line (EOL) t rakt€r tusaen
records eo nIPUT gebruikt een EOL @ het eiode van een record te
&tecterer. GSI er Pm .chrijveE telkens a& byte neer €eo beltl[d
looder dez. &or eetr mL !f t€ brLeoetr. E.a beEtrud, a.oge..rtt
EII-coEAtrdor., lijkt op a€n Eroot record, t.orij u tuBsenrijd. -t
eer
Eol-Lrakt.r (h.r.decin le code 98) iotitr, Tik, n. het invoeteo ven
het Pm/cEf-progr..@., IUI in.n druk op <REflrAN>. AlE geteller
litt u itr: 2, 5, 57, 54 er 58. AIr u het progre, uitvoert,
ulr.chijreo d. via het toetserbord iogevoerd. Setallcn slEn Et het
rtrr-et rrao de brte r.erio ze ziju opgestagen. Voorbeeld:
95

rEl SCIUJ'

too Por

BYTETI
BYTET2

BYrBl3

=

-

BnEr5 =

tt,r

CRIIL lt

2

5
57
68

-

75

-

/

Gobruak van het

STATu$commardo

sTArus (sT)

rorr.r: STATUS tiocb,avar
voolb..ldr l0o STATUS ,5,ERRoR
Het

sTATus-comaodo

rroldt aebruikt oa de toestand (atatus) van

een

bestaad vast te stellen. STAIUS iB een clo-comando, d.t controleert
of bep.elde fouten rijn opgetreden. STATUS Srat bijvoorbeeld na of
een van de volaende fouteo optreedt:

s€cior-buffer beschikbasr? zo nee' dan ERRoR 16l

celdis eenheid-ouDer?

Zo oee, dso ERROR 20
Zo oee, dan ERROB 170
Zo nee, dan ERROR 170
Zo ja, dan ERROR 167

c€ldige be6tsnd5na.r?
Bestaod op diskette?
B€stand velgrendeldl
SIATUS
z

ijn:

stelt tevens stle fouten vast bij I/O via de seriEle bus. Dit

tioeout
NAK
rout seria'le bus

Eenheid
Eenheid

Cursor buiten to€gestlen aebied
Seri6le bu6 ch€cksoo-fout

Diskette-fout

ERRoR 138
ERROR 139
ERRoR 140
ERRoR
ERROR 143
ERRoR 144

l4l

Voordat u een STATUS-comsndo kunt geven, noet u het bestand openen.
Het verdient aanbevelins hielvoor de xlo-comandovoru te sebruiken.
Deze voro is betro'rebaarder en stelt u in stsat eeo specifieke b.
standsnaao te rebruiken bij het roeten oaar een bepealde f@t.

t

G.bruik van hel Xlocommando
ln plaals ven de opti.s ult hel

xo

lx)Smq|u

0c)

Forrrt : XlO cDdno,*iocb, aexpt,€exp2,
Yoorbceld: l0O xlo 3.t6,4,0, "D:TEST.

-

16

-

f i tespec
BAs"

a

t

Ilet xlo-corolando is een ,l8eoeen ltlPUl/OUIPUT-stlteDent dat voor
speciale bererkinger yordt gebruikt. U gebruiki dit comrndo voor
beserkingen die u anders oet behulp van opti€s uit het ms{enu tou
uitvoeren. uet deze xlo-co@ando'6 kunt u een best€nd openetr! een
record of karakter lezen of schrijvefl, een bestand sluiteo, traar een
locetie in een beBtand versijzen voor e€u lees/schrijfoperatie, een
bestand een dieune oaar geve., of eer bestand sissen, velgrendelen of
die versreodelinS opheffen. }{erk op dat voor XIo filespecs roeten
eorden aebruikt.

llet

CltDl,IO ( comandoautfine r

cxmo

OPEMTIE

t3

STATUS-verzoek

J2

PANAUE

DELETE

253

I,OCK EILE
UIILOCI( FII,E
FORUAT DISK

254

FONiiAT DIS(

35

36

) geeft u ssn rclke functie ooet sorden
VOOBBEELD

xlo

13,+1,0,0,r'DrTEST.BASrl

XIo 32,*1,0,0,"D:OLD,IElf'

xlo 33.*1,0,O,'rDrTEuP.MS"
xlo 35,+1,0,0,"D:ATARI. BAS"
xlo 36,#1,0,0,r'D: DosEX. BAS"
xro 253,*1,0,0, "Dt:"
enkele dichtheid

x.i.:

nieurc

xro 254,*1,0,0,"Dt: "
veralote dichtheid

Gebruik de eenheid_n.an nooit tweera.l als u een be8tand
naaE

geeft. thts specificeer nooit

e€n

'iD:OLD,D:NEl{.

volBt een nini ms-programa raarsee u vanuit BASIC bererkingen oP
w diskette-bestandeo kunt uitvoeren' Voor het herbeoo€oen' lrissen,
vergrendelen of oPheffen van eeo vetarendeling vatr een bestsDd ooet u
noroaal aesprok€n e€rst BAsIC verlaten en osar het DOS__menu 43.n,
caardoor hea BASIc-prograrNr i het aeheugen neestsl aer.ist sordt '
Door gebruik te maken v.n h.t \l()-.omoando kun! u deze functies uitrceren zooder dat hel tro.dzrk.tiik is ecrst naar DOS te atan.
Nu
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l0 tut xIrI ms-procrrurA tooi AArx)EpEI
tEt vlr ms-n rcrrBs Ytmlr uSIc
Dr rrf ({0),rrlc2f (20)
40 III EAII. DISI DIIICTOII OP
20
30

50 crlPErcs 0
50 rltr 100:OPaX +l,6,0,'D:r.rr
70 rc8 I-r l0 64

80 rrPlT ,l,P rl
90 ? rullrrlrr I
100

ll0

crrsE lt
? rml.? u:

(l)

Elr

:? i(2) EEi !l8r

aESTlxD ElBtEioBuExx

XD nSSEX':? :? r(3)
l3x t8sl xD vtlGIaIDELBt'
130 ? :? .(4) wtcltrDtl,llc vlx Ett lasTlxD
OPEIFFEXT: ? :? ,(5) STOPPEXi
( l-5)'; : Iifln x
140 ? : ? 'cEJ, Irr
r50 Il r<l 0. t>5 ttBl
'iluz!r40
150 oI r cosol 200,300,400,500,t7o:com 50

120

I

170 ExD

t9t rEr

tto0arlE v00r EtrlB;oEtEt

st

r GEIiOII rr0 32
200 ? x cElt rE trJzrGE[ atsTAxDsml}{
DEZE mlll: D:IESTIXD8X llt.8lr'
210 rllur PIItt
22O I 'Aix? IIEUE llAtl VOOI' x;FU.!$;i Ir
U)na: BASrltrDgXllX.tlIt'
23{' IXPI t IlX!29
199

DEZE

PulS(Er(rII.Bg)+r)-.,'
rILl$(IJr(rIIJt )+I )-xArc2$
24t) IrO 32,r1,0,0,rllrs
235
237

250 rBn rr
298 rllr suBrct arr8 wor 5lsSrx
299 X&( CElrIT UO 33

300 ? :t ncltt rl 5r8sEf ttsTAxDslltllt
B VOIII: D:IISTIXDSI ll.lrfr

DE

3ro rrPm Fut$
320

1

11

"

330 IIPIII

lDEr 'r;PILA$;r CEIIsT rcmExt (J/x)'.;

XAlrE2$
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a

340

t5o

rr ux!29(1,r)<> rJr rTrI
rro 33,t1,o,o,rrrt

360 raTorr
39t IET V TCTEXDEx,

400

tr

DEZE

GEEF

VOnt:

410 rnHlr

T

tIO

TET

350

35

rB vElcrErDEItr rrgrArDsx

D: IISTAXDSXAAX.

rur$

llt.

lIl

{20 XrO 35,rr,0,0,Frrt9

430 rEflnx
496 ttl VIImIIDELIIG OpEltttx tar llo 36
500 ? . ctlt ttsralDslllIt 9@a op rE rErlBt

Il
tll.lf

YBlGllrDlLItC
510 IrPm

DEZE

toll! Dll8sllmslllll.trF

520 UO 35,rr,o,o,FIrg
530 rETIrrr

Tagrlg fol b€schadlg.b

bestandon

Een beatond krn op tEe eaoieren beschadigd r.teo. De vemeldiuS io
{te disk di.ectory (beEtandsoaaE, dilectory pointer, en her aantrl
.ectoreo in het bestand) kan beschadigd !!ken, of her besrand relf.
(ueer iofoEetie ove! toeaaDa rot en reparatie vao beschadigde bestanden vidt u in appendi:r L, onder DISKFIx.co .)
..

Als de veloeldinr in de diek directory beschadiSd is, is het be6t.nd
niet cer toea.ntelijk. Als die verelding abusieverijr rerd 8eri.r,
ve.schijut de foutueldins ERROR l70 (bestand niet aevonden) 6p het
lchen. Als de disk directory een kleiner !!nr.l sectoreo aanSeeft
&n de eerkelijke lengte die her beEtand op de di.kette heeft, dao
v€r8chijnt ERROR 154 (verkeerd bestandsnunEr) op her scher. In der
l.atBte geval is her soos nogelijk dat deel vlo het besrand op ae
haler dat is op8eslaaen op de sectoren die in de disk direcrory zijn
.lrgeaeven. Dit doet u net het onderstaande Cet Byte ptogra@a. File
I is het beschldiAd€ bestand en File 2 het dieu,e bestaod.
l0

OP!f,

al,4,o,iD:rlr,E.lr

20 OPaf, t2,t,0,'D:FILa.2r
25 1XAP 50
30 GEr tr,A

40 Prrr

,2,l

45 GOm 30
50 flrs! ,l
50 clrsB ,2

-19-

ll.!.:

U kunt al1€eo die sectorer lezeo die Y66r de

beschadi8de

3ectoren staao. De sectoren die os de beschadiging kooen, bliiveo
ontoeSankelijk. Het i5 daarc.! r!.dzarr de goede bestaoder op de beschadigde diskette Et coPY naar een nieuue diskette te kopiEren'
Dit oD problesen in de toekonst te" vernijden.

Als het bestand zelf is beschediSd, kunt u de Get Byte
gebruiken oo de onbeschadiSde sectoren over te bren8en naar
be s t

Procedure
een nieuu

aod.

Hel AUTORUN.SYSb$tand

Als op de diskette in drive I eer AITToRUN. SYS-be stsfld staat, d'tn
oordt dst beBtand bij het opstdlten van het systeeo autmatisch io
her RA}l geladen en uitSevoerd. Dit Proces vordt in zijn geheel doo!lopen voordat de systeeDbesturins aan u sordt over8edragen' Een
AUioRUN. sYs-be s t and kan data bevatteni osat ook object code die .lleen irordt 8el.den, of object code die sordt Seleden en eteen dearna
eutoratisch uitgevoerd.

In het volgeode voorbeeld tordt AmORull. sYs gebruikt od bij het oPsterten rechtstreeks naar mS over ie 8aao, ook als een nodule gepl.atst is of inSebouvde MsIc aaot,e.ig is. Na uitvoerina kee"t

SYS noroael Sesprokeo telug naar de mS inilirliseringsroutine. cebeurt dit in u, aeval niet, of heeft u <RESEI> gebruikt' d.n
met de vollediSe ioiiialieerinSsprocedure eorden afaeserkt voordat u
verder Lunt ga.r. Dit Lunt u doen door de inhoud van t$ee her.deciiale adressen van hei opeiatioS systeer te eijziSen: COLDST oP ad.es
244 (hex) eo BOOI op adres 9 (hex). U zet COLDST op 00 en mOT oP 01.
AIIIORUN.

In het voorbeeldprograma ,orden eerst deze tsee geheugeoplaat8en
de iuiste ,aarde aezet. Daalna volSt een indirecte sprodg nrar
alert-vecto! voo! DOS.

oP

de

Als u niet beEchitt over eeo Asseobler Editor oodule, tuni u hetzelfde bestand aannaken oet behulp vsn SASIC ProKE-staterents , saarna u
onder mS het binair b€stand opslert. ?ik het ondersttrode ProAra@a
in en geef de RlJN-opdracht.
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l0 ror J-0 m l0
20 IEAD @D8
30 POI! 15000+J,coDE
40 IIEII J
50 IATA162,0, 142,58,2,232, 174,9
60 rlarAtot,l0,0

Ldat het proSrer. is uitgevoerd, 8.at u over nrer
llet bestaod op Et behulp van opti. X, Birary Save.

DOS

en sl.at

u

Voorb..ld:

rIIJ,

sAvE-eIvE

gTAtr,EXD(

,

IXII,nUI)

at roRlrx. SYs , 3A98 , 3AA2 , 3A98

tr.B.: Er $ordt geer raarde voor de INlT-paraneter ingeSeveo. rt13 u
de cmputer uitschakelt, eo daarns seer ioschalelt, ro€t u bij het
opstarten rechtstreeLr io DOS korea. 0o traar BASIC over te Saan'
gebruikt u d.o de functie RUN CARTRDGE of drukt u op <RBSET>.
Bieronder vol8t hetzelfde progrsm! in asseDbleerteel:
Ber code

Aaat blcert.rl
;Autorun Progrsm.

i

;Run mS zoDde! gebruik van rodule

;
COLDAT

8om

-

msvEc

00
02
E8
86 09
6C 0A 00

a2
8E

98

44

fA

*

=

$244

S09

-

$0A

= 3A98
msco LDx+o
SrX

COLDST

INX

STX BO0r

JUP (mSVEC)

*'S2Eo

;ruo address at
.taoRD

2E0

msco

.EIID

:
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AppendixA
Alfabollscho liisl van ln BASIC gorloerY€erde wootdon

Dit is eetr rijst vao in BASIC Sereserveerde soordeo er hun afkortioSer, plu. een korte be.chrijviaa vaD hun eerkiuS.
De punt na de belleffende alkortiog Eaakt de€l uii van
i.!.:
het co@ando en D.t dus eorden in8.tikt.
CLOSE

cL.

I/O-co@etrdo v!.r!ee een bestatrd,
na een aantal r/o-operaties, ,ordt

geslot€n,

fDS

m.

Dit c@aodo laet het ms-8enu verschijnea. liet Gnu bevat !I1e DOSutilities. De besturitrs eoldt overSedtsaeo van eer uodule aan mS.

stopt de progr.E -uitvoerinS' sluit

bestlnden en zet het geluid af.
Progra@a kan opnieur torden

ge3tert net CONr. (1.!.: El{D llag
reer dan eers in een progr:rma
eordeo Sebruitt, )
lNTER

I/O-co@endo voor het ophalen van
een vi. LIST op8e31.aen Progr.Ima

ia untok.oized (tetet-) vor..
EtfiER een proartms of prograusreSels vordeo opaeslaSen, tervijr er oog een progts@! in het RA
aanoezig is, dan eordeo de tree programa's na het Seve[ van het EiIERcomlndo s€Gngevoegd. Dit kunt u
Als via

voorkocn door voordat u €ell proSraee net ENTER in het RAX Ladt,
eerst NEf in t€ tikken.
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CET

[selt bij disr-operaties Ean bYte
varuit een opSegeven eenheid en
plaatst de raarde ven die byte in
een opSeSeveo veri.bele.

GE.

Dit cooando vrargt

Segeveoa oP van

een te.pecificeerde eenheid. De
systeeo8ekoten eenheid iB E: (Screen
Ediror ) .

Dit cm.ndo stuurt de uotolenized

LIST

LOAD

rrersie varl een PtoSraru naar
ae.Pecif iceetde eerheid.

e€o

I/O-comando voor het laden vsr een
Et SAVE opSesleten tokenized pro8r.-e unuit een ae6pecificeerde

tn.

eeDheid.

TOTE

'

Slaat het absolute disk sectornumer
en het huidiae byte-trur@r van de

file pointer op in tr€e

daaraoe

eanSerezen Setrlvrriabelen.

opent een gespeciliceeld bestand

o.

voor in- of uitvoer-operaties.
Separlt Yelke operaEies op een

bedtand Eoae. uorden uitaevoerd.

wordt gebruikt oa de fite pointer op
een gespecif iceerde geheugenplaats
(aector en byie) op de diskette te
ze t ten.
PR.

of ?

I/O-comando, iraamee de cornputer

d.ta in record-fomat verstuurt

Daar

de aespecif icee.de uitvoer-eenheid.
PU.

Hieroee t ordt 6an data-byte
(bijv. een karakter) naar de
seapec

if iceelde uitvoer-eenheid

Sestuurd.
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L..dt de op8.8€veo lilcspac eo etart
de uitvocrin8 d.rrv.n.
I/O-coEa[do voor het opslaao va[
e€n t*,aairad versi.e ven een
progrca in cen g.rpccif ic..rd

best&d in .€o geEpecifice.rd.
cenhGid.

sl.

loept de Btatur-roulina aln voor

de

gespecif iceerde eeoheid.

L.at bij een fout de uitvoeri!8
doorS!.n bij .en opgegevetr re8e1nuq)r. Daardoor behoudt u ondaakg
die fou! de controle over tet pEograre.n Lunt u de fout her.teller.
Alseo.en l/O-comrndo voor het n keu
vs[ keuz.5 in het ms-.anu eo voor
aesp€cif iceerde I/O-coErtrdo rs.

Appendix B
Bii DOS 25 gEhr|ia.fib
SYSTEU

mlelbrilD

RESET Druk op de toets

nETURII

llrul op de toets

cn teflnlnologlo

<BESET>.

<RETURII),

vierLante harljes ou.sluiten optiooele

t I

parareterB.

Puntjes. Als er puntje. volSen op een paracter tussen vierLant. haakjes, dao betekent
{tit dat u de optie eetr silleteurig ..otrl keren
kunt herhtlerl, Ea.r deertoe niet verplicht bent.

a

A.colade.. Als p.r.leters doot .ccolades lrordeo
@tloten' dad betekent dit d.t u in dit ccE ndo
of 6taterent een keute kun! Elken uit 6ao vao
die prr.@ters.

{ }

IOOFDLETIERS tloofdletler6 (EeeBtal ver afSedtukt) vorden

.

gebruikt voor het ..oteven vaD c !ndo'!,
stateentB en aadere fuocties die exact zoal3 te
cordeo sfSebeeld, Eoeten torden io8etikt.

,,1titt

hestek€ns. Deze teestekeo. rooeter votden

(rdtro

coooandonu@r.Cebruiktioxlo-corEaodo's.

el.p

Expressie. In d€re haodleidins kooeo drie
sooraen erpressies voor: rekenlundiae' loSische
eo strins-express ie

ioSetilt zosl. sfaebeeld in het fotrst van het
coEDrndo of stateoent. Iik echter geen hllkjeu
bf &corrdes io.
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'

[.estal bestaaode ui!
functie, cooatante of trree

Rekenkundige expressie.

een variabele,

r€leokundige erpressies, Sescheiden door
rekenkundige operator (aop).
aexPl

Rekenkundiae erpressie

l.

Deze

een

retenku iae

o.pressie vertegeneoordiSl de eerste extra
I/o-conlro1-byte bij sebruik in cooando's

als

OPEN.

aexP2

Rekenkundige expressie 2. Dere rekenkundige
expressie vertegenrroordiat de tseede extra
I/o-control-byte bij sebruik in cmandor6
als OPEN. Hordt E€estal op O 8ezet.

fi lespec

rile

Epecif icatioo ofrel bestandsspecificatie.
Doorgaans een strina-expressi. die verviist naar
een bestand en de eenheid eaar dat bestand is
ondergebrachr. Voorbeeld: "Dl:IYPROC.BAS" voor
een be8tand in dlive l.

Ioput/Output Control Alock. Een rekenkundiSc
€xpressie die leidt tot ee$ getal van 0 t/E 7.
Uel IoCB eordt gebruikt o! naar een bestaod of

eenheid te verwijzen. IOCB 0 is in BASIC gereserve€rd voor de Screer Editor er rrs llleen
eorden beout al8.le Screen Editor niet rordt

gebruikt.

Line nuDber ofsel reSelnu@!. Een constante
bepaalde proSre-.regel yordt

geidentificeerd in een Mslc-prosr6@a.
AIt re8eltru@r ksr elk Seheel getal tusren
O

ea 32767 rrorden gebruikl. De reg€lnuEEl8

bepslen de volgorde vao programa-uitvoering.

Variabele.

Een

sillekeurige vlliabele. In

deze

handleidin8 rrordt een ooderscbeid 8eraakt tussen

getalvariabelen (avar), natrix-variabelen (tovar)
en strins-variaberen (svar).
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tl7rr

ecttlvariabalc. Ba! grhaogaE?laata eirr aan
irEriaL ra.rda brdt opaarlagrn. gco vafi!_
hale-o.a r.g I tot l2O .lf.ru-riGL t !.tter!
hag rija, rr.. D.C b€tirr.a rt ecn !i.t in
qg.te€lda video Eer8.8ay.o toofdl.tte..

ava!

Striat-varl6e16. Een gchau8aoDlaats yaari! .en
t r.tt.r-.trir8 tra soidcr 6pg:rlteu.

:
.
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Appendix C
FoutmokfiEsr en hoe d.za lorrtan lo h€rst ll€n

- t.t.: De foutEl.lingen 2 tla 2l @gen .lleen optredeu bij
. programare .
[uiEl

laar

footcoda fout

2

oorraal an oplo.ri[g

Onvoldoerde Er is orvoldoende

teheugetrclpaciteit

BASIC-

Mlt-8eheugeo ove! voor

het opals& v{n het state.ent of voor
het diEnsiotreren van een nieuwe stringvariabele. lris ongebruikte variabelen ren of breid het Aeh.ugen uit. (zie
de BASIC Reference Uenual voor rips
voor geheugeobeeparing. )

3

Larde
incorrect

4

Te

veel
variabel€r

llegatief Setal ioaetikt terrijl

alteen

positief is toeSeste.n of .le rasrde vi€l
aiet bioneo het roeSesraue bereit.
f,et oa:iouD van 128 verschill€nde varirbele-naEo serd ovelschreden. Wi. de

die riet Eer rordeo 8ebruikr.
(zie de aASIC Reference Xanual.)

oaDen

5

Foutieve
U probee.de een stlin8 io re lereo of
striog-leogte seg t. schrijveo die te 1an8 ras voor de
opgeSeven rtrinS-Ieoate van de betreffende Eeheugenpl.ats of u heeft oul als
referert ie-ioder gebruikt. voer grotere
saarde in bij DIu. Cebruik nul ni.t a1s
een inde..

6

seinig
d.t.

Te

Bet READ-sratement vrsegt Dee! det€iteos dro iu de DATA-reSeIs voorloaen.
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ECI

oorraal at oploari!8

l!a!

footcodc foot

8

Iovoerfout

U heeft Seprobeerd eeo oiet-nuDrieke
ia.r.le itr te voereo bij een mmriek€
variebele. Cotrtroleer het type variabele ea/of de idSetilt. dat!.

9

DIU-fout bij
a$ay of

string

De Dlu-sarrde overEchreed 5460 voo!
nu@rieLe .rray! of 32767 voor s!rio8s.
Een atray of slriog eerd trree raal 8ediE nsioneerd, of u heeft
eer ooSedilensioneerde !rr!y of strirS.

Drijvende

U

l1

.koma-get.I

te groot of
te klei[
diet

t2

Regel

l3

EOR-steteuent

l4

ReSel

I5

COSUB-

le

1an8

of

FOR-regel

Ser.ist

heeft geprobe.rd te delen door 0, of
ververer oaar een getrl et een ab.olute
saarde, 8rote. dsa 18+98 of tleiner dan
lE-99,

Bij @SUB, Gom of THE rerd venezen
naar eeo oiet-begtarnde p.oSramaregel.
In het progrlm! k@l eeo llEl(T voor die
niet voorefgeSeln eordt door een FOR.
De .egel is te kna ou iLoor de regelbuffer v.n BASIC te sorden verrerkr.

Het programa i. eeo RBmRN- of NEXI-

staterent

tegeDSekoDen,

behoreode

GOSUB

nist.

of

FoR

rereijl de bij-

eerder rerd ge-

in ul, progtlEE.

r6

lETUml-fout

Er ontbreekt een

t7

Synta!-fout

De coDputer is een regel tetengekomen
ct eeo fout in de sFtax. }t.ak deze
r€8el in ord€.

l8

On8el.li8

De

19

I.oAD-proararEa Onvoldoeirde geheugen olE

strinS-

GOSUB

.tiing itr het VAl-stlreEnt is

nuE€rieke strinS.

te laoa
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geen

het prograldm te

oorr!.1 .! oplorriE8

foutcod. fout

20

U

eenh€id-

een

nunmer

2I

heeft een eenheid Sespecificeetd uet
getal dei kleiner t,as dan I of
arotet dan 7.

Foutief

I'AD

Fi IE

heeft geprobeerd een r'ron-loadrl
bestand te laden dus aeeo tokenired
AASIc-fi le. Tokenized files laakt
u uet het SAVE-co@ndo ae.
U

De ou volgende fouten zijn IrPm/OmpUT (I/O) fouten die
kurnen optreden bij het gebruik ven dist drives, prirt€.! of rn-

X.l.

dere raadepparatuur. Raadpl€€8 de hendleidiuS bij her berreffen-

128 Onderbroken Tijdeos een l/o-bererkins yerd op de
door EREAK toet! <BR.EAX> gedrukt, raaldoor de programa-uitvoering ie geetopt.
129

IoCB*

open

reeds

130 Niet-bestasnde
e€oheid

8en OPEt|-staterent binnen een programa-

1us, of een IOCB tordt s1 gebruikt voo!
.en aoder be.tand of eenheid.

heeft geprobeeial een eenheid aan te
die niel ir de Device E odlertabel voortodt, o.a.e. de eenheid yerd
niet Sedefinieerd. Deze fNt k!tr optleden bij het aanroepen var eeo rechtU

roepen

Etreeks aan te.luiten ATARI-roden ronder het IT: r'-eenheid AUTORUN. SYs-b€stand
uit te voeren. E€n andere veel voorko-

ende oorzesk ven dez€ fout ir het specificeren ven een bestandsnaaE zorder de
eenheid, bijv.

plaats

van

"D:UYFILE'|, controleer of in het door u
seaeven I/O-comando de juiste eenheid
voorkout. Laad en initiaiiseer dalrna de

jui6te h€ndler.

l3l

IOCB alleen
schrijven

heeft 8eprobeerd te lezeo in een bestand det llleen voor schrijven oerd
geopend. Open het be8tand voor alleer
rezen of ijzis hei, voor tezeo eo

U

schrijven.
*IOCB

staat voor Input/Output Control Block.
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oorr[L .r oPloi.int
132

Ongeldig
co@lndo

Dit is eer Clo-foutcode.

D€ inaeseveD
co@andoco.le voor de Device nandler is
ongeldia. flet co@aodo is dnder dso of

gelijk am 2, of is ee[ sp€ci€.I c@an-

do aan eeo Device Eandler saarvoor geetr
speciale comando rs eerden telEplenenteerd. Controleer of us XIO- of IOCBcoEb.ndoco.le

133

Bestand

of eenheid rerd niet

ief

l, heeft

een verkeerd IOCB-nu@r opSe-

IOCB-numer

8even.

Eenheid of

niet
li4

juist is.

Fout

open

geopend.

Controlee. of us OPEN-stlte@nt of file
I/O-stateEent Aeeu foutieve fileEpec

Bij MSIC heeft u de keuze uit de
nur@rs l-7, oEdat in BASIC het Sebruik
van IoC! 0 niet is to€8est!.n. Bij de
As8enbler Editor rodule Eoet het IOCBnurdrer een veelvoud van 16 rijn en klei-

ner dan I28.

135 IocB .lleen

te schrijven in eeo
of bestard daa atleen voor lezer
rerd geopeod. Opeu het bestond voor !1leen schrijven of tijziS het, voor lezeo
U

heeft

eenheid

I36

De

Beprobeerd

cmputer heefr alle dara uir het be-

stand Selezen.

137 AfSekpt

D€ze

fout treedt op a1s het Seleren re-

cord Sroter is datr de oaxinlt[ recordleogte die is gespecificeerd in de
"clllI naar CIO. (Bij BAstc is de oa:(iosle recordlenate 255 byres.) Cebruik
v.n eelr comardo dat bij INPm (recordgeorienteerd) hoort, oet een bestsrd
&t via PUT (byte-Seoria'nteerd) oerd
aanSensakt kan de oolzaak

foutmeldinS.
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zijo v.n

deze

Eurar

n ai
foutcoda fout

f36 Eenheid
ti$eout

oorraal cn otlo.rin!
Op het co@lndo dat via de seriEle bu.
rrerd ver.tuurd, heefr de eeoheid ri.t
binnen de rijd Sereageerd die door het

oPerltin8 lystee! voor dar c@.ndo
rcrdt gehrnreerd. Dir ksn de volgende

ooraken hebben: h€r eenheid-nu@r is
foirt, u heeft de verleerde eenheid 8especificeerd, de eenheid kau oie! binnen de 8eltelde rijd rea8eretr of de ..nheid is niet .arSesloteu. Als de Sesp€-

cif iceerde eenheid een protre.-recorder is, t n het zijo dat de tand brud

rare verk.erd i! Seoeren, of dlr de ct'-

sette verLeeld geplaatsr is.

Controleer of.r

geen aatrsluiringen Io.
zitten en controleer of de di6k drive
is inSesch.teld en of het juist€ orDEr is inge6reld. Ca na of u in ur c@undo het juiste drive- t!@r hebt tebruikt. Ceef het cmlndo opnieurr. Als
dez€ foirt blijfr optredeo, lslr dln ue
disk drive conrroleren.

139 Eeih.id NAx

nier reaaeren .13 aevolg
van .lechte paraEters (bijv, een on-

De eeoheid kaa

toeg.nkerijle sector). Eet kso ook
zijn drt de eenheid een v€mirkt of

a

onSeldig co@ando heeft ootv.oaetr, of
drt de codputer orjuiste gegevens h.eft
overgestuurd, Controleer ulJ l/O-comsodo
op onAeldiae p€raDeters en geef het ccEDando op6ieue. Controleer tevens de I/O-

verbindingskabels. Deze fout heeft be-

lrekkins op d€ aangeroepen eenheid,
raadpleea daar@ de hatrdleidinS bij die

eenh. id

-

oosraal cE oEloariat
footcoda tout

140

Pou.

seriEle

bus

Bit 7 v6o SRSTAI in de mxEY-chip .t.dt
op l. Dit betekert dat d€ transris.ie
van de eenheid [!ar de coEputer verstoord rordt. Dit i. een reldzaE en
fatale fout. A16 de fout o€erDaal8 optreedt, 1..t dan de eenheid of de cdFrter controleren. u kunt ook de rendapp.raten dan voor 66tr losl(oppel.n
.o zo het probleeo te isoleren.

volg voo! cassette! de herstelprocedure,
beschreven

l4r

Curlor buiter
toeSeataao
8ebied

147 overloop
oeriele

bus

bij

ERROR

138.

cursor bevindt zich voor de SekozeE
grafische Ede buiten het toe8e.t.re
gebied. Verander de paraGters voor de
De

Bit 7 van SKSIAT ir de POKEY_chip staat
op I. De cooputer heeft niet snel 8enoeg gereageerd op een seriele bu8
input interrupt, of de PoxEY-chip heeft
via de.eriEle bus een teeede 8-bit

r.oord ortvlo8en voordat het voorSaande
rroord door de cooputer kotr eorden ver-

serkt. Dit is e.o reldzam fout, Blijft
deze fout optr.den, laat dan ul, c@puler
t43

ChecksoD-

fout

trrn.risrie via de seriele bus ir
De checkson die door de
eenheid uerd verstuurd, k@t niet overeen E€t de saarde die voor de door de
De

verstoord.

coEputer ontvanSen bitreeks oerd berek.od. Voor deze fout best6at Seen
staodaard her8telprocedure, oDdat h€t
een herdrare- of eeo softeare-fout kao

rija.
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a

foutcod. fort

144 Disl.tte-fout

oorarat aE oploaaing
De eenheid taa eer geldia cmando niet
uitvoereo. U heeft geprobeerd naar een
teten overschrijven be.chemde disket te

of eenheid te schrijven, of de disk
drive tso de aevr.aSde.ector niet
leten of b.schiijven. vereijder het
praklertje dat de diskette te8er overschrijveo b€schemt. Dez. fout treedr
ook op sl! u eeo in ver8rote dichtheid
geforDatteerde diskette in eer 810 drive
probeert te lezen. Ook krn hij optreden
al8 de Etorstrelheid var de drive varieert. Laat io alat geval de drive conrroleren. RasdpleeS de hsndleidioS bij de

b€treffen.te eeubeid.

145

OnaeldiSe
schere-rode

U

h.eft

Seprobeerd de Screeo Editor

eer ooSeldiS

et

eea 8rrfische
@de te opener. Cortroleer ut, grafische
0ode co|mondo of de aux2 byte io het
IOCB.

146 trunclie uiet
geiuple$efl-

De Device Handler kent de betreffeode
functie niet. U iilde bijv. in eea PtT-

opdracht eeu byte oaar het toel.etrbord

sturen, y.t uiteraard niet Eoaelijk i..

Controleer of uy I/o-opdracht het juiste
comando en d€ juiste eenheid bevat.

147

Orvoliloende
RAI{

160 Foutief

driee-Dt,@r

E! is oiet

genoeS 8Alr-geheugen

voor

gekozen Srefi6che rode, Blei.t het

de

RA}l

uit of tebruik een grafische rode rastvoor oiet !o veel Seheusen is vereist.
Eet door u

opgeSeveo drive-nu@r rrs
niet l-8, u heeft Seen buffer lan de
drive toe8erezeo, of de drive vas ni€t
inaeschakeld bij het op.t.rteo vrn de
corputer. RladpleeS Deel I etr 2 vatr deze
handleiding. Controlee! uI' filespec of
byte 1802 o9 het arntal toegeeezetr

drive-buffers.

oorr..L cr oplo..iE8

foutcoda fort

16l re veel
a.OPEfd.
baatandetr

Er is 8.eD sectorbuffe. @t vtijc sectoren berchikbalr voor eeo nieus be!ted. Cont.olee. byte l80l op h.t t.II-

t.1

toegeeereD s.ctorbuffet.. Controleet
of er aeeo bestlnd.n oPetr zijD

levens

die riet 8!op€!d rosen tijo.
162

Diskettc vol

vrijc sectoten b..chikbaar. Gebruik
aen.ndere dislette saarop l,el .ectoren

ceen

vrij.ijn.
153

Orherst.l-

I/o fout

Dere fout betek.nt dat de trile lllneaer
een fout bev.t, Oot k tr het ms_progr.ur! op de diEkette beschldiAd zijn.
C.bruik een aodere vereie van mS.

D. structuur v.! het bestend i. besch!-

164

di8d, of de POIIIT-t,aardcn zija verLeerd.
Een van de file-lioks rrij6t n.ar een
..ctor die aaD eeo aoder bestead is to;:
gesezer. Schetel het systeed uit en probeer het progr.u. opnieuy uit te voe-

ren. llocht dit niet beten, d.n i. het
beatsod niet rer te r.dden. Xopieer de
nog ao€de best.rdeo op de diskelte n.er
een a&le.e diskette en forEatteer de
diskette rct het beschadigde be.tand
t55

Foutieve

POINT

data-

lengte fout

167

Bettand

vergrendeld

ie bev€t orgeldige
lilrakters. Controleer de filespec op
on8eldi8e liraltere en corriSeer deze.
Dc beEtend8specificat

In het POIIIT-3t8teo€ot lerden neer
125

dan

byres (edkel. dichtheid) geteld.

Cortroleer de plraoeters io ut,

POUT-

u heeft aeprobeerd to€8anr te verkrijgen
tot eed verSrendeld bestand, voor andere

doeleinden dan alleen lezen. Cebruik
optie G uit het ms-"senu on.te vergrendeling op te heffeo en Seef het coDDando
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lrar
nan
fortcod. foot
f68 OuSeldig
corEaido

oorr.al an ogloarin!
beeft cen oogeldi8 c@erdo geSeven
!a! de lofttare-irtcrface voor ee[ bap..ld€ €.nheid. Cootrole.r ite h!rdl.iditrg bij die e. eid eu Seef het
U

comlndo oPnieue.

f59 Directory
lol
170 Eest.ld triet
Sevo[d.r

l7f

llle rui.te voor d. direcrory (64 be6t.odsn -o) is in gebruir.
U heeft 8.probeerd .en be.t.nd op te
roepeo drr triet in de directoty van atc
disk rt. voortort. c€bruit oDtie A v.o
tret lDs-rretu 6 tc controleren of de belr!trdsnr.E goed nerd gespeld €n cootroIeer of u dc juirte diskerrc gebruitt.

ODAeldia.
PO f

heeft Dt BOII|T veEy€zen o.rr een byte
in eeu be.t.ad drt ni.t voor e.a OpDAfE
{erd 8€op.od.

172 Ooaeldige
IPPEID

t hceft @t mS 2.5 geEobeerd eeo mS I
bertard te op€rer voor een lppend-oper.ti.. Daarvoor Det hcr DOS I best.rd

U

eer8t rcrdeo gekopieerd oaar cen mS 2,5

dillert.. Cebruif dr.rvoor de Copy-funcrie var U)S 2.5.
173 Slechte sec- Dc disk drive heeft tijders het fom.ttoreo ootdekt ter.o slechte sectoren ootdckt, Gebruik
tijdea. het een addere distettei diskerrcr Et
forr.ltereE
llcchte lectoreo tuuDen ua-lijt riet
rDlden SeforD.tte€rd. Als de four bij
E.rdere di3kerres optreedt, laar dan de
disk drive .ontrolered.
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Appendix D
DOS

25 Momory Mip GehougonlndallngD voor 6lK RAii syst€em

AdBs
Ilscimaal Hexrd€clmaal
65535

lnhoud

FEFF

49152
49T51 BTFF
of

Operaring 3y6te€D
c000
BFFT

of

l6K, 8K of

cEf,N

Screen displ€y gebied

or.^r ta -!-i...t

Arootte varieert

ItItlEX*

cebied voor gebruikersproSrsma

Erootte varieert

Sector-bufler 3
Sector-buffer 2
Sector-buffer I

6781

CEEN MODULE

l9CC

gebied
gereserveerd
voor mS 2.5

.

Drive I (RAXDISK) buf fer
Drive 2 buffer

Drive I buffer

.

File osnaaeent gubsyst. (mS.SYS)
Grootte vrrieert, vaak gebruikt

bij talen (ATARI BASIC [aakr
sebrui.k v.n S680 - S5FF).

geen

operatinS systeeD

(0et ca.sette-buffe!

*
*
*

Uangt

af van de gebruikte Srafilche

)

node.

Yalieert net het a.ntal sereserveelde drive-

en

Eectorbuf fer6

Bij somiee talen zijn sedeelten van

PAGE

0 (900-SFr)

beschikbaar, Het operatinS systeeru haakt .alleen gebruik
van $00-$7r.
Voor bepaalde drive-buffer- en 6ectorbuffeltoeeijzins
kan LOUEM sorden vastSesteld door Et PEEK !e kijkeo in de hexadreEsen 2E7 (LO!l) en 288 (nlclt), selijk aan 743 (Lox) en 744
(ltICB) deciEa6l.

OF. l:

OF. 2: oD vast ie stel.len hoeveel geheugeo voo! het gebruikersproglaooa (dus hoeveer HIIIEX) beschikbaar is, kunt
FRE-co@ndo van EASIC aebruiken, of oet PEEK kijken iu
adressen 2Ei (LOrr) en 2E6 (HIcH), Serijk eso 741 (LOtl) en 142
(BIGn) deciDaal.
- l0r -

a

a

a

AppendbrE
T-al

loadr.rtb lrl Lrddnda.r rr&ctn-o
Vie! AEI cijf.r.

Ef
00

32

b

r
2
5
4
5
5
1
t
9
l
B
c
D
E
r

EBX DEC
00
I
256
2
512
3
?68
4 t024
5 l2t0
5 1535
7 t792
8 2048
9 2304
A 2550
I
2816
c 3072
D 3328
2 35E/
F 3840

EC
4096
6192

t228E
163t4
204t0
2h576

2t612
3276A

36864
40950
45056
49152
53248
57141
61440

Gcbruit d.ta t.bel
tatt.[.

HEX

DEC

00
I
16
232
348
464
8r'
5
595
7 tt2
8 t28
9 144
a t50
8 t76
c 192
D 208
E 221
P 240

eer h.r-8.t.1 vrn ur.

f,tf,

I

00
ll
22
t3
44
55
65

DEC

,,
t8

99
al0
B tt
c12
D 13
Bl4
Pl5
vicr cijfcr. - t.

Voorbceld: U converte.rt hct her-get.l 1234 n ar een d.ci..rl
8tt.l d,oot d. d.ci.ale tet.llen uit clt vrn de vi:r tolan uit
&
IIn t.b€l bij elle.r op te t€lle.. Bij h.r 1234 o.€ t u eoor d.

rola 4, &n voor de "2" Loloo 3, .
1234

.

hex.= 4096
+ 512
+48
+4
4650 d.c.

/lod.r.

voorbe€ldeo:
EEDD

hex.=

51y4

+ 3584
+ 20t
+ 13

51149 dec.
aB

hei.-

160

+ ll
----I7T

aec.
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Appendix F
Hoo u de dataor.rdraatrl naar de dlsk ddu.
snelbr kunl lalon YolloFn

mS 2.5 beschikt over de Dgelijkheid ord dere trea re schrijven,
die de.rna eteen i.orden gecontroleerd (Hrite @t Read vetify).
Dit is eeo veiliaheidsvoorzienins die gebruikt @et rordeo als
de betrourbaarheid van de d!ta-trln.Dissie belsogrijker i. dro
de snelheid r.aamee de deta oaar diskette yordeo veSgeschreven.
Deze veiliSheidsvoorzieoing ia doo! ATARI 8eactiveerd op u, mS
2.5 rrster-diskette. U kunt de daia-trsnsrissie sDeller lsteo

verlopetr door deze veiligheidsvoorriening uit te schskelen.
hforuatie vordt dan ronder eetr Read Verify nssr de diskette
oegseschreveD. Ceheugenplaats r9r3 (deciDaal) bevar de dar! rraa!@e eordt bepaald of het File [sraSeoent subsysteer trite Et
Xesd Verify (50 hei, 87 deciDlal) gebruikt of lrite zonder Read
verify (50 hex, 80 d€cidaal). schlijven zonder Read verify gaer
urtuurlijk srelle., aaar kar oinder betrou{ba.! zijo. O! varuit
BASIC ur. mS 2.5 versie aan re passeu aeeft u de opdracht:
POIE t9t3,80

Verify xordr dan uit8eschakeld.
io @t de opdracht:
Reed

U schakelt Read

Verify reer

POrE t913,87

te zorSeo dat uo aangepaste versie van mS aftijd sordt opaestart, tikt u IDg in, Sevolgd doo! optie E van het ms-lenu
(taRITE mS FII,ES) oD de oieuve ms-versie v.nuit het RA}{ op u'
di8kette op te 61aao.
(In appedix L vordt onder SET.COX uireen8ezet hoe u hetzelfde
do€t via de optie 'rchanSe Systeo CoofiSurarioni.)
Oo

L€t op: cebruik bij het POKErl naar adres 1913 nooit aodere
saerden dao 80 of 87. Ardere ,aarden veroo.zaken verlie6 vsn
irata, beschadiSeo de diskette en hebben hooaBteaarschijnlijk €en
8eblokkeerd systeeri tot aevolB.
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Appendix G
DOS m€dod€hn hoereel dfYas

word.n grbuikf

trieronder vordt uiteeagezet hoe u de inhoud vau hel RAlt-adre.
l8O2 lunt vijziSetr @ e.n te Seven hoeveel di.k drivee op ur
ATAII-systeen ,ijD !.n8esloteo. (Zie ook ePPendi: L onder
SEI.@H.) Als u .eer d.r tg€e drives sebruikt (h€t .vtte€rsetozeo oaxiorn), Det u ret mKE io xAu-adres 1802 (decirerl) eeo
code voor het aantal drives zetter. De ond.r.t.ande tab.l Seeft

de juiste siard.o voo! ATARI 810 of 1050 disl drives. Bij D3S
2.5 kurt u o.riu.l 4 drives Sebruiker, d,.!t de sch*ela.rs op
elke drive ir vier ver.chillende 6t.trdeo kunneo rord.n getet.

Ierk op dat itr de biolire drive-code elke "1" 6an bePllldc
driv. vert e SenroordiSt .
@DES VOOR MNTAL MNGESLOIEN OBK DRIVES

Ioatat!r.n
d!lr.r
I
2
3
4
I +2
Drivcli2+3
Drivcl+2+3+4

Drivc
Drive
Drive
Drive
Drive

Dcci!.lc
drive-cod.

rinrirc
driv.-codr

0l

00000001

02

000000r0

04
08

00000t 00

03

00001000
00000011

O7

000001 I

15

0000u

(defeult)

I

u

Voorbeeld: U geeft aan dlt u oet drie dist drive8 lrerkt, door
opdrscht POKE 1802,7 te 8even.

de

h te zorSeo d.t ur .an8epaste veraie van x)S lftijd vordt oPSeetart, tiit u lDs in, gevolgd door optie I vao het ms-r.enu
(rnlrE rcs rIEs) oo de oieuee ms-versie v.nuit het RAU op uI,
diskette op te slaao.

a
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OFattint voor voor d. gebruit r. rir d. A 8'I l30lt: Vergeet
niet dat rls DOS 2.5 de 64tr extra Seheugen van de l30XE als een
RluDisk aebruilt, de XrDisk rltijd .ls drive 8 (D*:) rordt
aln8eduid. Zie appndir x en de gebruikershaodreidiog bij de
t30xE voor verdere bijzorderhedeo.

T€afinas.fi. oplllertlng3n

In theorie kunren zovel Ips 2.0S als mS 2.5 Et oer. 8 disk
drives en Eet 8 geopende bestlnden serken. In de praktijk is dit
EAxiEus aant.l beperlt: (l) de Eeste proS!.@s's Doeten teminste IOCB-ou@r 0 reeerver€n voor het toetseobrd en het beeldscherD (de eeoheid l:); (2) ATAII iaikt geen disk drive vaerop
eefl drlve-ou@r groter dao 4 Lso rorden ingesteld; (3) o$det
WP.SYS ooder mS 2.0S op een bepaalde plaats in het cooputer8eheu8etr sordt Seladen en o!&t mS 2.5 ten behoeve van de coDPsop dezelfde plaats ir het geheuaeu onder.eetr beperlte hoeveelheid buffer-ruirte beBchikbaar als DIP.SYS lctief is.
tibiliteit

IXTP.SYS

brenSt, is er oaar

In de praktijk betekert dit d.t u naxinaal vijf dist drive8 kunt
tebruiken (Gt iobegrip ven de RalDist als u oet een ATA&I l30xE
r.erlt) en levea selijttijdig 8eopeude beetandetr bii 8ebruil v.n
BASIC eo andere talen en pro8rama's die verker oet de dtlteer
lrMEx-pointer (op adres $02E7). tfilt u echter gebruik Eaken van
het ms-reou, dan kunt u uaxiEasl 4 drives Sebruiken (ook hier
ct inbegrip v5n de R.6DisL). Oud,.t het ms{enu nooit cer dao
tuee best.nden tegelijk 8ebruikt, eeten 6teeds oinioaat tnee
bestandefl teSelijkertijd geopend zijn, Dser u kunt desseseDst
ook Eet reer beEtanden Uerken.

het llotal drives eo buffer8 ie dat
v€el proSral[.grs uit8.!a van €en bePaalde %arde voor rc EU (de
inhoud van adree 90E27) eo vln eetr conliSuratie die oiniola1
bestaat uit toee drives en drie SerijktijdiS geopende bestanden.
ordat de eaarde van I,}IEH afhenkelijk is van het aaotal doo! u
Sekozen buffers, viDdt u io de volSende veraelijkinSstabel inforDAtie over de buffertoeeijzioa voor zosel ms 2.0s als ms 2.5.
Eea aodele bepcrkitr8 voor

-

r08

-

a
L

St.rt vsr buffers
Byte3 pcr drive-buffer
lyl.! per file-buffer
LOIIEX-varrde
2 drives, 3 bestanden
l0xEx-taarde
3 dfives, 3 bestanden
L0la}I-uelrde
4 drives, 2 bestetrdeD
ondergren. ean IXIP. SYS

'

ms

2.0s

$lA?C
S80 (r28)
$80 (r28)
glcrc

ms 2.5
$l9CC

990 (r44)
990 (r44)
glC5C

9ID7C

$lCrC

$tD7C

$lDoc

9fD7C

$lI)7C

ZolI. uit boveo.tsaade tabel l:! uord.o .fgeleid, i. $ICFC h.t
bep.l.rd. .dres. mS 2.0S A.bruikt dit adres voor IrttEIl y.otreet
IDS voor tree drives en drie best.udeo is gecoofigur.crd. mS
2.5 aebruikt dltzelfde .dre! bij drie drives eo drie be3t.lde!
([dtt hij oot rekeoirS @et houd.n Dt .eD ATIRI c.Eputer-coofi8ur!tie, beBtaaDde uit eeo I3OXE @t tree disk drives, r..rbij
de R.uDirk rordt Sebrui&t, Oudat ook de RaoDisk een drive-buffcr
nodig heeft, met dsarllee reke[ing eorden gehouder bij h.t b.pelen van de IEa8ischet orarde voor l0xEx.
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App€rdix H
Gebruik ver DOS 2.5 lnot e.n ATAR| Sl0 dlsk ddy€

ol m€t DOS 2Gi best'td€.|

Al3 uI, cooputersysteem een ATARI 810 disk drive orvat of als u
rrrkt @t ouder mS 2.0S legeuaakte eo op8eslaSen diskettcbestanden, Eoet u bij het rerkelr @t rrOS 2.5 op verschillende
Gsbrult

a

Yan oen 810

dbk ddE

Een 810 di.t drive kan Been diBkettes lezeo die in vergrote
dichtheid onder mS 2.5 itr eer lO50 disk drive yerdetr Seforurtteerd. c€ef op het diskette-etitet duidelijk eeo in selte ilichiheid d€ diskette ,erd geforo.tteerd oD dit problee'l te verEij-

oaster-disk.tte in verSrot. dichtheid is aeforDatteerd, kunt u dere triet gebruiken voor het ladeo ven mS 2.5
ct een 810 dist drive. Dit is ook niet Dogelijk et kopieen
van de oaster-diskette die in vertrote dichtheid eerden 8efomatteerd. !l13 u mS 2.5 vanuit ur 810 diek drive yilt lrden, Doet
u oet behulp vsn mS eerEt een diskette in enLele dichtheia'
fomatteren. vervolaetrs gebruikt u optie I van het ms_nenu
(raITE mS EIIxs) o$ mS.SYS en rcs. DIIP van de mS 2.5 D.6terdisketre o!!r de nieue€ diskette te kopieren. Des8ercn.t kunt u
OEdai ul, IDS 2.5

oplie C (COPY FIl!) de bestandeo RAXDISX. Coll, SEIUP.COI{J
en DISKFIx.CO Lopi€ren naar uv enkele dichtheid
verrie v.n ms (zie appendi' x en L).

Et

@PY32.COt{

U kuot geeo diskette in dubbele dichtheid vanuit een 1050 disk
drive kopiEren osar een 810 drive. Dat is iel mgerijk (en het
.r8ekeerde eveoeens) r.t diskettes in enkele dichtheid. Al3 ul,
sy6teer zoeel een 1050 als een 810 diak d!ive onvat, is het
aigachien raadzaao de De6te distettes in enkele dichtheid tE
foroatteren zodat u ze in beide drives kunt aebruiken.
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Gesoonlijk kuot u opiie C vsu het ms-oenu (COPY FILE) gebruik.n
.n e€n dislettc ir ver8rote dichtheid vanuit e€n 1050 drive te

kopigren naar een diekette io enkele dichtheid in een

drive. Dearbij 8eldea echter eniSe bepertitraen:
- u kurt natuurlijt oiet reer infomatie naar de diskette
kopiEren dan op een in enkele dichtheid geforltteerde
diskette kln l,orden opaesllgen. Deze laatste heeft een
kleine.e opslaacepaciteit.
-

O

lutrt

Seen bestaod kopiEreo

810

dat rer dan 707 sectoreo

- flet kar

voorkoeen dat het niet eo8elijk is bestenden te kopiereo die rEt bepealde d.t.-E nipul et icprograoa i e eerden aargersakt, Dal kunnen Eailina lists zijn, file E nagers, err.
Sors kunner de.Selijke b€staodeo .lleeo eorder aetopieerd
alror d€ 8eh.1e diskette te kopidren. In b€psslde gevalleo
Luot u een bestand sel kopiEren; het kan dan evetrsel voorkoren dst het geLopieerde be.t.trd lriet serkt @t de file
danlger van dat progllma. Controleer in de handleiding vao
het betreffende proar!@. of dit ook voor ul, bestenden aeldr.

Hol gobrulk van DOS 20S diskeites

Diskettes die onder DOS 2.0S rerden gefomsttee?d eo gebruikt,
rijn vorrediS uitrisselbaar @t mS 2.5 distette6 di. iD .*.le
dichth.id rerden geforDatteerd. Or kort te gaan, tussen mS
2.0s diEkettes en iu eokele dichtheid geforDatteerde mS 2.5

distettes bestaen er

aeen verschillen in fomst, directory-srluctuur, data-opslaScrprciteit, bestaoilsstructuur, enr.

De corpatibiliteit

tusBen IDS 2.5 etr mS 2,0S kao dua in {6o
situatie probleEer opleveren: als mS 2,0S eer mS 2.5 diskette
probeert te lezeo die in verSrote dichtheid irerd aeforDalteerd.
Aij de hierooder beschreven probleoen 8!an rre er vao uit dar u
mS 2.0S Det eeo 1050 disk drive heeft geladetr en dsr u de 1050
gebruikt voor het rerketr Gt bestandetr op een disketre die @t
mS 2.5 in vergrote dichtheid eerd geforatteerd. In dat geval
bcsta{t de nogelijtheid oo rt mS 2.0S, Et etrkele restricties,
inforEatie te lezen van en te schrijveo ossr een in verarore

dichrheid Sefoturtteelde diskerre.

o rcS 2.0S herkent niet de sectornu@rs 720 eo daarboven.
vandaer dat ms 2.0S deze extra opslaacap.cireit van een ia
vergrote dichtheid 8eforoatteerde diskette niet kan benurten.
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o

dezelfde redeo rijo onder mS 2.5 opgeslagen besranden die
sectoren 720 en ho8.r in besleg n€ eq, .'oEzichtbaar', voor mS
Z.OS. Onder mS 2.0S lunt u niet Et dere bestlndeo serLetr.
OE

ze verschijD.n ook

niet in de dirk dilectory.

Een ooder mS

2.5 opseroepen direcrory ziet er bijvoorbeeid.r"

rlDs

rurP
rILEI
rILE2
<!IL83
<!II.E4
236

'IAE

sYs 042

DA' 204
DAT

II9

DAt>350

mr>022

sIcmrs

Al3 u . nu d€zelfde directory oo.ter mS 2.OS zou
ver8chijrt de vol8eude directory op het .chero:

*ms
rIrP
rII.E

I

""r!l "ii,

sYs 037

oproepen, den

sYs 037
SYS 042
DAX 204
DAT II9

PIIE2
o00 lxxE sacmis

De bestendeo die de secroren 720 en hoSer in bestar neDen, door
mS 2.5 saoSeSeven oet ikleiner daa" en ,,grote! dan., tekens,

$orden door mS 2.0S nier herkend. l{erk t€;ns op dat mS 2.Oi
eetrgeeft dat er geeo vrije secroren op de diskeate over zijr,
rtit vanwege her feit dat de vrije s;ctoren boven eector i2O
liggeo. flet u€gaellen vrn FILE3.DAT, dat roeet sectoreD onder en
bovetr sector 720 sebruitt, r€skr noa iets duidelijk: ar! 66n
aector van een b€tand secror 720 of da€lbosen in beslaS neeDr,
ia het 8ehele besrand onrichtba.r voor mS 2.OS.

di€ echter vel doo! mS 2.OS herkend rorden, kunnen
sorden Sebruikt: u kunt ze onder DoS 2.OS lezen, ve!-

D€ bestanden

vrijelijk

Sretrdelen, die verrrendelins opheffeo, €oz. En als u d.amee
klaar bent, &n kunt u dezelfde disketre vrijerijk sebruiken
onder mS 2.5, die de voor DOS 2.0S onzichtbare bestanden i.el

Lt

op: cebruik nooit her DiskFix-programa ven ms 2.Os bij
die onder mS 2.5 in verarote dichtheid Berd Sefor:
n,atteerd. Dat pro8ra@a beschourrt ',onzichtbare,' bestanden at!
beschadigd etr zal proberen die be€randen te ,issen. Eet p!o8raoo, verrijdert ook de inforDatie op de di3kette ljlatuee-mi 2.5
een itr vergrote dichtheid geforarteerde diskette helkent.
een diskette
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o Ond.t mS 2.5 bestudetr die de sectoren 720 en da.rboven itr
bc!1.9 ae!, oiet d,oor mS 2.0S yorden herkeod ea oiet in de
dir.ctory v.n ltCS 2.08 vorrten op8enolrn, best..t de oo8clijtheid dat u ond.. mS 2.0S een bestrnd i€Sschrijft naar een itr
v.rarot€ dichtheid gefor.atteerde diskett. die !I een onzichtba.r b..t.nd .et deretfde raa! b€var. A1. u bijvoorbeeld
tou r.rken iet de dirk.tte die in de voorS..rd..liaerr! lls
voolbeeld rerd 8en@.n, &o rou u PILEI.IT T kunnea virs.r en
<learvoor in rle plaala een nieur bestand r,illen op6laao onder
de o.& FILE3.DAT. lo.pt s vervolgens ooder mS 2.5 de director, op var derellde diskette, dsn roudes dalrin trce be!t!n&o rt de n..n FU^E3,D T voorko.en. mS 2.5 biedt echter een
@gelijkheid oo €€n van die tree bestandeu eeu nieune aaan
tc lcven (zie optie E, RErIAXE FILE iD Deel 3).
Te.finb.rr€ opnerkinFn
lloesel eeu in eakele dichlheid geforaatteerde diskerre 720 gefor-

D.tteerde sectorer bev.t, aebruileo zoyll mS 2.0S ak DOS 2.5
.lecht! 719 sectoren, (Dir oodrt rcS sector nut, die niet in
1050 en 810 disk drives voorkort, als onderdeel van de bootaector.n beachourrt.

Er be3trtr progrrma'a die ervaD uit8..r dsr mS secror 720
ri.t 8.bruikt. VeaL schrijven &t sooEt progrrEE .s dan .peciale inforEatie (va.k beveiliSioa.voorzieningen tegcn het iliegaal
topigren vao het proSr.n ) rechtBrreek. oa.r secror 720.
Bij een dubbele dichtheid disk.rre rerkt mS 2.5 Et de sectoren
I t/o 1023. mS 2,5 verEijdt evenrel het 8ebruik van secror 720
en blrkeert dere ,1 bij het foruatteren vsn e€n nieuve diskerti
{rs zij_ade beret. Zo yordt cdparibilireit vertr€8en Eet pro8raoDa's die sector 720 voor proarses-specifieke doeleinden baourEetr dubb€le dichtheid

disketre besra,t uir 40 sporen van elt 26
.ectoren, in tot.al [(N0 sectorea. mS gebruikt daarvan echter
alleen de secroreo I rh 1023. (mS Sebruikr een lo-bit sectoredles; het hoo8ste 8et.l dat @t l0 birs k n eorden aanSeSeven

is

1023.
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Dg 2.5 rcctor lO24 toor & r.Et.od.d folE
Lll. ot Contant.n (ool Gl bat !d .1. da ivolir. directort").
D..t-a houdt D8 2.5 d. sporcr bij di. oorichCb..r rij! voor
u)S 2.08. DS r..lt v!!d.s echtcr op F.! .nl61a !.nicr 8.bsuil
tan da re€torao 1025 ao d.ariovtn, .odrt data l6aan Erdan
labEoitt op €.o t lijt .rdit. .eicr .b t.ctor 72O til IIrS
D..rn ..t !.brrilt

2.0s.

a

a
L

a

Appendxl
Strrc{urvlr

trramrtg

d.r hhdt bcttrd

S.Dsgast€lde ba.t.ld.rtEui[uur door lsbruit v!o. optie c,

PUI Et App.rd

Itrt D.atr.l
rt.
.r.
I
255
2
255
,
0
48050
5
3l
.69)50

a.r
!t.
L.cirijri.s
?9 Idcatific.ri.-code (PAI! l)
Pr
00 st!rt-!dr.r (P tT l)
lP Eiud-rdrc. (PAf,r r)

: : : u'i,[f"'

.

38

39
@
41
42

255

255
12
80
r43

': i

FT

Eaa

.dta.

95000

9501r

Ideot i f ic.t ic-code (PART 2)

rF

20 st.rt-.dr.! (PAiT 2)
50
8F Eiod-ldre6 (PAII 2)

':

ill"lr*"'
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$5020
$508F

qrPY

SfrErgt

bld.ffittctir&c

BDaanYa

VE

nll Amdld

4lt. D.cL.al
rt.
!t.
|
255
255
2
0
3
4aJ50
5
3l
580r0
36
39
40
4l

32
80
t43
80

g-n*rll

Ear
Lactrijvi!3
!r.
t? Idulific.tic-code
trF
0O st.rt-.dr.. (?Atr l)
lr Bind-.drcr (PAm l)
.
,TA (PAM T)
. 32 btt..
20 slrrt-sdr.s (Prlx 2)
50
8F Eiod-.dr.! (PAiT 2)
50
. DAIA (Pfi]T 2)
. ll2 brte.

oplL

K

IE
.dt .
S5O0O

$50rr

95020

$508r

AppendixJ
Vsrldrsde Ioordanl{st

Ailr..:

Een Seheuteopl!.ts in he! colpur.rgeheuSen, ree.r!1

aespecificeerd d,oor een her.deci@.l of d.ci.aal 8et.l v.n rsee
bytes. (tlaxiEur bereik ir o-FFFA herrdeci.[arr,)

Alf.nDai.t: D,e letter. A-2, de cijfers 0-9 en/of coobiDsties
van letteis en cijf.rs. lliet llfaruoeriek zijo arafilche .yEbolen, leesttlke en .ndere sp€cille tlrakaers.
A.t.r: Eed l- of 2-dicdsionele eet vlo elcrenren. ltet behulp
van de erray-veriabelens.! Et eer of tsEe iddices kan n.ar de
irdividuele eleDenten rrar ook oa.r de cdpletc lijst vorden ierrezen. Zo versijst !(t0) n..r hcr tieade elerenr in een arr.y
Et de naa. B. In EASIC turoeo Seeo .trina-arr.ys ,orden 8ebruikt, !.sar elk eleoent in een striog kar yordeo opeeroep€n,
bijvoorbeeld AS(10,10). Arays Deteo voor 8ebruit rorden aediEnsioneerd. Een natrii is een rv.e-diDeo3ionele array.
AIISCII: Een coderinamethode yaarEee tekatSeteveoa ro.den
op8e31a8en.. Io ATISCII (eeo ..trgepaste ver.ie v!tr ASCII - herican Code for Infon.t ion Interchetrge) $ordt elk karrkter, grer
fisch sFbool en besturingstoets vertegeouoordiAd doo! eeo
getlI. Dit is een code vs. I of reee bytes (deciulll 0-255). (Db
ATASCII tabel vin.lt u itr de ATARI BASIC Reference cuide.
ADtOXl.lf,.SI8: Be6tandlnaao
is Sere.erveerd.

die voor het Disk Opersting

Syste€s

l.ctuD: Een topie van eeo proaraEa, bestaod, of diskette. Eet
i3 rradraaE een backup t€ naken van b€lsngrijke proSre@a's,
Setevensbestlnden, of diskettes. rbcht de origircle verrie
eor.ten beschadigd, dan zijn die prograum'e of gegevens oiet
onherroepe I ij t verloren.
t ud Lt.:

Tradsoissiesnelheid in bits per seconde.

l..t.nd.n ..: Zie Filenane.
Bio.ir: Ook bekend als Aro'rdral 2. Een talstelsel dat .l1een
8ebruik Daatt van de uirr(lctr 0 P lti.rry Lo.d: Het lidcn vrn eeo binsire o.chin€t!€l object-file
in het geheuSen val (le.orp(t+r.
ti..ry

Srt.: Het ,ess.hrijv.n vln e.n mschinet!.1 object-file

oaat een disk drive dt p.o*r.@irecorder.

lit: Afkorting voor "altrnry diaiTir. De kleiNte eeoheid
inforDltie, die de v{i.tl. 0 ol I kao aannemeo.
- l19 -

van

loot, Dit is het initialiserioS.pro8.su. rr..ruee de coaputer
rordt optest.rt als hij eordt ingeechakeld. Al3 het Boot-Progr.uoa ia uitgevoera, k.n de c@puter grogtama'o tadeD en uitvoeren
die in een "hogere" prograeert..l zijo Seschreven.
!re.l: voor hel onderbreken vaa de uitvoerinS v.n een ProgrtD'
Ea. Door het indrukken van de toets <BXIAK> stopt u de Program!uitvoerint.
tuff.r: Een tijdelijle op6taaruiDte in het Rlll uarin 8egeveos
tijdelijk ,orden oodergebracht voor verserkinS, invoer_ en
uitvoer-bererkingefl , enz.
!yt.: Acht bits. Edn byte vertegeosoordigt een karakter.
Bytes hebben een beleik van 0 t/r! 255 (decinaal).

a

CIO: Ceotraal Irput/Output subsystee!. Het deel van het oPerstina eysteer dat de in- en uitvoer regelt.
CU)S!: Dit cormando gebruikt u on de toe8ang tot een bestand

re begindiSen. Als u daarna veer toegang tot bet bestatrd uilt
verkrijgen, met u het bettend eelst eeer operen. zie oPEN.

DAIA. Iedere soort ioforEatie, oeestal een
Dcbug:

tlet

opEporen

reek bytes.

en vereijderen van fouten uit een Plograll:

D!ci..rl: Ook rel bekend ale 8roodtal lO. Eeo talstel.el dat
ale ,a.!den 0 t/o 9 gebruikt. Decioale getallen roldeo volSenE
het Binlry Coded Deciral (BCD) fonat in de cooputer opgesllaen.
D.f.ult: Ook rel syEteeoaekozen r.srde genoeod. Een conditie
of vaarde die best.at of die de coDputer zelf hant€e.t tot heo
rcrdt opaedraSen iets anders te doen. Yoorbeeld: io BASIC kie8t
de corputer autonatisch GMPITICS 0 tot de Sebruiker eeo aodete
grefigche oode kiest.
E.grerrirA.t.te!: Een ksrakter dat het begin of het einde var
een dats-iteD oarkeett, Eaar dat zelf aeen onderdeel is van die
.Lata. In BAsrc aorden bijvoorbeeld aanhalin8stekens (") aebruikt
m het begin eo het eind van een etrira.en te 8even.
trttlnd: zie File.
Da.tia.tio!! B€steooin8. Uet apparaat of adreB dat data ootvsnSt tijd€ns iofomtt ie-overdrecht . (uet nane bij 1/O-beverkingen, ) zie 6ource.
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Dictthaid! De hoeveelheid ioforEatie pe! oppervl.kte-eenheid
op een opslrgsediuD, r,a,t.. het ..nt.l sectoren per spoor, Zol'el
bij etrkele als bij verSrote dichtheid sorden 128 bytes per sector va3t8ele8d.
Direct. toct rt: (Raodoo A.cess) Een nethode oE d.t. uit een
bestaod te lezen, zonder de noodu.ak dat bestlnd vansf h.t begin
heleEaal door te lezen tot de sector bereikt ,ordt re.! de 8ezochte data-bytes rijn opsesraSen.
Dit.ctorr: Een overricht vln de bestandeo op eeo diskette, tEt
de bestaod3oaren en de 8rootte v.n de best.nden.
Dillett.r Vaak ool disk, fleribele Echijf of floppy disk gerloe[(l. Een oFlagEediuo a1s eetr c.ssette-beod, osar dln io de
rroro vetr eeo platte schijf in een bescherEeode hoes. D,e toetruSstijd is bij eeo diskette veel Lorter dan bij een casrette.
m8: Een afkortiog voor Disk opersting Syste!. De eofteare of
pro8rsmlrs die het gebruik van een disk drive systeeo ro8elijk
m$.StS: Een bestaodsrrar die voo! het Disk Operating Sysre€.
ic gereeerveerd.
Drivc-ouDr: Een getel (t-8) raarnee u sso8eeft velke drive

uoet eorden Sebruikt.

Drive-rpccificrtic of llrive.Eec: Dat deel vrn de fil.rpec dst
aargeeft telle dist drive met $ordeo beoaderd. Als de driveEpec
$oidt segSelateo, tie.t de ccmputer drive l.
lnd of lil.:
een bestsnd

E€tr intero label dat aangeeft dat het eitrde
of van een diskette is bereitt.

van

tntry point: aet adres dat aanSeeft eaar de uitvoering ver een
orchiDete.lprogrs@! of -routine ooet beginnen. Ook ,el ingensspunt etr lransfer-rdres genoeed.
lrten.i.: Uar. drie klralters, volgend op eeo puot (verplicht
aI3 de ertersie rordt aebruikt) nr de bestardsDaaE. Voorbeeld:
in de bestandsaaar TELEFLST.BAS vorDen de letter. "BASI de exten-
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In h.t [ederlrnd!: belt.nd. Eer verzelinS bij el]aar

b.horende g.g.veo.. Eeo bestrnd i. de Srootste i omatic_eerh.id i...ree doo. opg:ve vlr .e! a..s 8€rertt ltn cordetr. Voorbeeld: een BASIC-prograr. kra op di6lette eordeD oPge.I!8en.in
de vorr v.a een bipaald belttnd en k r dao o.t. eorden S.bruilt
vi! de cd.ndo's LolD er RUx.

lil.rE:
In het led.rl.trds: best.nd.uaan. Ib rlftnuo€rieke
tarakters die eet bestatrd kcmerl(en. Beo besttndso!.u oag o.:'
uit .cht cijfers enlof letters bestlan en k.n de.Selren8t ,orden
tevol8d door .en punt eo ceo ertengie vln Eax. drie terlLters.
Pilc toint.ra Eeo eijzer die nr.r een bepsalde Seh.ugenPleatB
ir €e! bestrnd versijst. EIL bestand heeft eeo eiSen Poioter.
lilcrEac: AflortinS voor file sP€cificatioo, ofsel b.!t.od.specific.tie. Beo reels Lrlkters eaatio eeo bePaaldc eenheid en
bGE!.odsn!ar rrordt gerpecificeerd.

Potr.t: D. rtaaschiktina en .tructuur vaa de
conn ndo, strterent, of op een di.kctte.

SeSevens

in

een

lor! tt.r.ar Beo nieurre of o.8netisch SeYlste diskette oPnieu,
indelen ilr Eporen eo sectoreo. Bii het fomattete! in eokele
dichtheid bevar eeo diskette 40 sporetr vsn elk l8 sectoren. Bij
verSrote dichtheid bevat de di.I.tte 40 sporen van elk 25 .ecto_
reo, h .lke sector kunnen 128 brte. rordeo oder8ebrlcht.
Lr.d ci...l ol h.r: oL s€1 bckerd .13 Sroodttl 16. Ber t.lsrsteen d.t t6 .lf.truErieLe llr*tels
Sebruitt: 0, l,2, 3,4,5,
6, ?, 8, 9, A, B, C, D, E, P.
I/Or Zie Input
Gairdataaid adtcaaerenl Zie Directe toegang.

IXPUI: Eeo

BASIC_comrndo

voor bet opvr!8en van ouoerieke of

sariuS-data vatruit een Sespecif iceerde eenheid.

Invoer. Eet overbrengeo v.o 8eSevens v.ouit een erterne
eedheid (bijv. een distette-be.t.od) trlrr het RAlt van de corPuter. llet tegerSe6telde rordt oulPut (uitvoer) aeaoe6d. Deze ttee
l.oordelr eordcn vsal ssEn Sebruikt voor het beschrijv€.r vlo data-

IrFt:

overdr.cht: Inglt/output, of$el I/O. ldert op dat .ttijd

van{it

de coDputer tordt uitaeSaan. OutPut betekent: vanuit de cocPuter
n er buiten; Input b€tekent: vanlf buiteo tr ar de cornputer.

-
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IOC!: IDPltt/Output Cotrtrol B1ock. E.n Sedeelte vln het [.A]1,
Sere.erveerd voor het arnoijzer vao e.o i!- of uitvoer-eeohcid
€n yoor het veroerlen vsn o[tv.og.o &t!! of voor h.t larsijrer
van ccn uitvoer-eenheid en hr:t verrturen van d!ta.
iocb: Eed rckertundige expressie die leidt tot eetr l,!.rde tu!3ed I en 7. Eetr iocb rordt aebruitt oo te v.reijzeD ussr !.r
be.t.ad of eenheid.
tiloDrt. of Ir 1024 bytes. 16 N LAx beteletrt eigeolijL:
16 r 1024 otull 15.384 bytc..
L.rt .iarific.rt
brt.: Uinst sigrific.lte byle. I]. byte et
de ecst rechtse of l..gste posirie io e.n aetsl of mord.
xlchinat.al: De iustructie.et voor een bepaalde licroproce.sorchip die in de c@putei ir ingebourrd.
llo.t rignific.nt btt.: ueest sitiific.nte byte. De byte Eet d.
Eest linlse of hooS.te po.itie iD cen g.tal of soord.
Lt-.tsi[8:
Eed string zonder larakters. Voorbeeld: AS-r'r'
s1a!t d€ oul-ltrirg op io .t. vari.bele A9.
Obj.ct cod.: De ir rschinctaal vertaalde veroic vao het (Ee.!al in asseobleertall opgestelde) ".ource code" plogred.t
Oct.l: Ook sel belend als grondtal 8. Een tllstel8el d,st de
s...d.n 0 t/a 7 Sebruikt. Aalre.seo eir byteE vordeo !d. in octale vorr reergeSeven.
OPBI: Dit comaodo sordt gebruitt .tu een b€stlad toet.alelijl
te n.Len door, sa.€n Et de filespec, op t€ gev.n of een irputof output-op.rstie gaat pla.tsviod.n.
Output: Zie loput.

Ptrot.r:

vlriabel.o in

Lad.pp.r..t:

eeo cooEando-functie.

Een l/O-eenheid.

SoIlI: Een .pecial. I/o-chip die de comunicrlie op d€ seridle bus verzorSt eo geluiden genereert via de Tv-luidsprek.r.
Lcord: Een bl6k d.t., ter,rkeerd door eetr 8OL (Ed-of-lioe,
98 f,EX).

a
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Schrijfbcachar.irS: Eeo oethode @ te eoorkou€a dat de disk
drive gegevens lreer een diskette kan Echrijven. De reeste dislet_
tee kuot u tegen overachrijven besche.E.n doo! de inkeping ir de
rsod vatr de dislette rt

ecn

pl.Lkertje te

bedekLen,

kan
8.ctor: Een sector iE het &leioste dateblor dat Setezeo
rretrke$o.detr uit en Se.chreven kln eorder naar een be3!sod. EIke
le dichtheidr'-sector kao 128 data-bytes ooderbrenSen.
s.qu.rtiil. to.8.!8: Bij deze uethode eordt elke byte in ee!
be.tsnd echtereenvolgens 8elesed, begianend bij de eerste byte
v.n het bestaod.

Sourcc: Dc eeoheid of het edrea Eet de dsla die naer een destiD.tioo (besteEins) gestuuld idoet mrden. Zie destiuation.

Soutcc cod.3 8en reeks inatructies, 8e.chreyen in eeo sodele
taal dan nachinetlal, di. veltlrld roeten ,otden oo te kunnen
eordeD uitgevoerd.

Spoor: Een cirLel op de diskette voor i.gtretische opslag vtn
&ta. Elk spoor heeft 18 sectoren in enkele dichtheid en 26 in
vergrote dichtheid, Elke sector l(an 128 bytes onderbrengen. Alke
di3kette bevat 40 spor€o.

StriESt Eeo reeks letters e[/of kaiakter. die @e.tal f,et
asnhalinastekeos (rr) eordt aeEarkeerd.

8y.le.idi.tctte3

Een eeo-op-een Lopi€ vsr de oorspronkelijke
toester-diBkette, die io plaals van het oriaineel Dordt Sebruikt.
Gebruik sltijd eelr beckup var de Drster-diskette, ir plaate van

raater-distette zelf, lre.t .ltijd
d.ta- er programadiske ttes .
d,e

een bsckup var bellngrijke

fot rit.: tlet procea saarbii tekst io de voro van EASIC soulce
code rordt geinlerpreteerd en rordt oogezet io het interne
forDst dat door de BAslc-interpreter sordt gebruikt.

V.tiib.I.: Een veriebele kan uorden vooraesteld als een
searin een r.arde kan vorden opaeslageo. Doolgsans best.an
eaarden uit get.llen eo striogs.

-l2L-

t

doos
deze

a

Appendix K
DOS25€n

&

ATARI lE! XE Rsmolsk

De ATAAI l30xf couputer beachikt over 131.072 byter (128X) Xr!n,
tvee oaal zoveel Eeheugen al3 de 54tr raarDee de vroeser€ rodellen van ATARI rijo uitgerust. Dere ertr.64r ilx ken voo! velerlei doeleinden sorden gebruikt: soel afuisselea van scherobeel-

den voor aniEsties, extrr geheugencapaciteit voor Srote

a

data

U Lunt dere extr! Rlll van de l30XE ook gebruikeu ale een uiterEate snelle "virtuele" di8k drive. Inge!teld al. eetr Raollisk
(door ms 2.5 iI. dlive 8 vao ur sy6leeE beschoued) ksu dit
e:xtla xAll het equivalent vrn 499 diskette-sectoren onderbrengen.
Dit is on8eve€! de helft vrn de c€paciteit van een diEkette die

in verarote dichtheid is Sefonnatteeld.
Natuurlijk is de eeheugencapaciteit van de R.roDiek een Ivluchti8r' Beheugen. Dat eiI zeSaeo dat de inforaatie die .lrlrin ig
opge.la8en, verloren 8.at sls de corputer eordt uitaeEchsLeld.
Schlkel de corputer du€ nooit uit ronder belanSrijke SeSevens io
de R&Disk eerat naar een diskette ueg te schrijvetr.
kan echte! bijzonder nuttig zijn. Zo kunt u bijvoo!in eeo ooasent overschakelen van BASIC (of i.dere sodere
proSra@ertaal) traar mS en reer teru8. U kunt ook oet beatauden r.erken die in drive 8 zijn "op8es1!8enr" lt€t bijzonder van
pst kao koEen bij de overdrecht van arote hoeveelheden 8e8even3
tusseo tyee progra@'s die als een kettinr seloppeld ziju
(d,s.z. uaarbij het ene plograEna het ardere RUNt).
D,e RaoDiBk

b€e1d

Acllv€r€n van de RamDlsk
Us mS 2.5 @ster-disketle bevat een bestand net de naaE MXDISK
.COtl yaamee autoMtisch de 54K RAll van de r30XE als eeo RaoDisk

ro?dt

aeact

iveerd.
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(Als u de RaEDisk in ul, l30xx niet wilt activeren, tledpleeS daD
de ondeistr.nd. p.r.8rs!f "Al. u de R.DDisL niet vilt aebrui-

Al! u uy l30XE syrtelr op.t.rt Et .cn mS 2.5 u.te.- of 8yst.eDdiskette at h.t R xDlsf,@I-best.rd, dla doet IDS het vol8.nde:

o E. verschijDt

een

Eldi!8 &t de RoDist sordt aeinitirli-

extr. geheuSenc.paciteit van 54f yordt ro&ni8 in8e.teld
dat deze zich s1. e€o di.k drive ga.t gedr.Betr; dere drive
krii8t het nu@" 8.

o

D€

o

De bestardetr DIP.SYS eo XEII.SAV

(ri. DeeI 3) r.ordeo in d.

RarDi.k op8esla8.n. A15 deze bestaud.n ooeten eorden 8ebruikt, Licat Dos de v€r.ies op de R.EDisL.tr niat die op
de

r.ster- of systeeodi.Iett..

Als u de effectief bruikbsre opsl.a8cspaciteit vrn ur RaoDi.k
gilt opvoeteo, kuot u de Seheuseoruiote die Dt P.SYS eo lGu.SAV
in besls8 ne[en, seer benutten door:
o de iohoud v!tr .dre6 5439 ($r53F) te yijrigen io AT SCII l,
via PoKE 5439,Asc(t'|r) ;
o de bestaodeo IXTP.SYS er llEu,SAv v.r de ,'di.lette,, io drive 8
te viseen, r.arer vao d. lsDDisL te venijd.ren. Cebruik
optie D, DELETE FILE(S) vao hei ms-meru en tik D8:*.r in,
.la .otroord op de prdpc DELETE FIIISPEC.
X.l.: A1! u een diskette opst6rr vsatop het DUP.SYs-bestlnd
niet voorkontr dan 2.1 R IIDIS(.COU l,el de RrEDisk initialiseren,
olar oi.t de bestandeo DUP.SIS etr XEI.SAV o.er de B!.Disk overbrengen,

Gobrulk Yan DOS mcl do

RrnDbk

c.psciteit v.! de RaoDiBt, oag u niet optie
J, DmLICATE DISX, vaa het ms-renu gebruil.n oa een in enkele
of verSrote dichtheid aefonEtteerde diskerte naar de RaEDisk re
LopiEren. In plaat! d.arv.d loet u individuele bestaodeo oalr
de BrDDist overbrenSen, raarbij u &n Doe! opletter dat u de
oP8la8cepaciteit vsn RsoDisk niet overschrijdt.
Vlnse8e de beperkte
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Lel luot 'r DOS vr.gen ile irhoud ver de R.DDi.t o.rr een diskctrc
io eeu van de drive. te kopiEreu. At6 u dlt doer, dad hceft mS
op die dirtett. toeglo8 tot 499 .ector.o yoor iLt.-op!I.8. gilt
u de vollcdige cap.cileit v.tr d. dirkette reer beoutt.o, &n
Lurt u de iuhoud r€er r.ar de BrDi6t overbreo8er .n de dislette
eer voor .rdere doeleiaden 8ebruik.r.
All3u(b Rin Xd( nlotdli gctn lken

Als u de LrDilt van uy ATATI l30XE nict rilt lctivereo, Lunt u
hct l XDIgX.C0lGb.st&d op ur mS 2.5 otster- of .yrteeoalisk.tte
sisse! of dat beltaod een nieure oaa! 8even, U lunt be! ertr!
nlx vrl de l30fB illa yoor .ndere doeleinder 8cbruilcn.
Als u oet to€pe.sinSeo ,ilt 8!.n l€rlen ,.rrbij u de RarDilt
riet vilt 8ebruileo, dro verdieat het lanbcveling tet n$lDISf,.
@I-bc.t.od op de u.acr-diskett. iot.ct t€ l.tent U kunt bij]oorbeeld een .ysteerdiskette eanDaken et het IAI{I}ISX.@Xbest&d .o eer .oder. rord€r d.t best.nd. Of u ge.ft h€t llXDIStr
.@I-bcst.nd op de lrsteerdiskette riopelrreS een oieut,e n6.4,
gilt u d. feDisk re€r ga.n gebruiker, d..o uoent u het best&d
r€et xlllDlsr. cOl.

-
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Appendix L
DOS

25 Disk Ulllities

IIr' mS 2.5 oaBter-distette bevat drie oieuve utility-progtma'a
naast de standasrd disk utiliti€s die door het DUP.SYs-bestard
$orden verrorgd. Deze drie programars verschijneD io de disk
directory Et de ertensie .@{ en hebben de volSende functie..

kopieert be.tsrdeo die eerden Seforoatteerd en opSeslaSen oader ATARI mS 3 naqr DoS 2.5 diEkette., saarbij de
bestandeo dan van mS 3 n ar mS 2.5 .orden aefometteerd.
mPY32.GOll

DIS(r .@X Sebruikt u bij het oplossen vao bepa.lde problerer
die bij bestrnden op DOS 2.0S eo mS 2.5 diskettes kuonen optreden. Io bepaalde gevallen kunt u deze utility ook gebruiken oE
geeilte bestanden teer terug te helen.
rtet SETUP. COlt kunt u bepaalile ms-9ar!rters veranderen. Deze
utility sebiuikt u ook @ het AUIORUIT. SYs-bestand aan te rnaken,
saardoor bij het opstarten van de cooputer autmatisch eeo EASICFoSraEa rordt geladeo er uitgevoerd.
tr.8.: Het protrarEA RAUDIS(. COlt is Seen disk utility. aet
sordt alleen Sebruikt oo de RanDisk bij de ATARI l30xE coDputer
te activeren. zie appendir K voor veldere bijtonderheden.
Klozon on hdsn Yan een ullllly

zijo binsire bestanden die rordeo gelade[ en
LOAD van het mS 2.5
Enu. silt u bijvoolbeeld gebruik [akeo vrn het COPY32. cotl- proarema, dan tikt ir L in en drukt u op <8.ETUR >; velvolSens
tikt u de naaD van het te laden bestand in (io dit Seval coPY32.
Ox) en u drukt seer op <XETUR}|>,
D,e

drie utilities

uitSevoerd oet behulp van optie L, BMAf,Y

De efzooderlijke instructies voor het Sebruik van elk ven
ut ilities ,orden hiern€ beschreven.
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coPY32COM
f,et 8.bruik v.o dere fuactie lijtt veel op die van coPt Frl,E va!
het ms-,Eru. lhdet u het COPY32'C0H-pro8rr-a h.bt 8el.deo,
rordt u 8evr..gd op te Sever ia Glte drive ur mS 3 (source)
disL.tt. lich bevirdt, ea in rrlke drive de ms 2.5 (destination) di.letle is 8eldetr. Als u let 6an drive eerkt, tikt u
als ralsoord op b.id. pr@pts I io. Ir d.t gevll ooet u tij(brs het topier.n de ms 3 er de IDs 2.5 diElett. .frisselend
ia d. drive pk.trer. Alt u ov.r rer d.o een driv. beschitt,
kutrt u a€n drivc sp.cificeren voor de ms 3 disketle en .er
sndcr. voor de IDS 2.5 di.Lette. Hie.ooder volgt eeo voorbeeld:
COPr

3 to 2.r

f11.. fr . lDs 3 di.t !o
. DOg 2.5 (or mg 2.08) di.l.
(f,it <llfinD for drlrGt to $tit.)
Or rnid drive (!{) ir ID8 3 di.t? I
on rhich drlrr (f-4) ir IDB 2.r rtittt I
Copt

Phc. th. u)8 3 ditl ir drir. I
ClUrIOl: Ios Yill bc .r.fpi[t

di.t .

Prt ! rritC protact t.b
oo JDur ID8 3 di.tl
Pu.h

<StltD

rrh.D

s..dr.

AI3 et €€n drive serkt, yordt u vanlf dit purt gevra.gd de
mS 3 diskette io drive I te pl.atser. Yoorrie ur DOS 3 dirkette
voor rlle reLrrheid vrD eetr schrijfbeachcminAspl.kkertje zodet
er Seen teteveo. verloren 8.an .l! u een fout oaakt bij het versisseleo van d. diskette!.
Sp€cificeerde u teee uerschillende drives, d.o sordt u op dit

Frrt Sevr.ead de mS 3 cn de mS 2,5 di.tette te pk.tseo.

a

-
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u de distette(s) heeft aeplaatst, drult u op <STARI>. get
leest de directory v.o de mS 3 diskette en
hat lelkens zestieo be.taDden op het scherE zien, eIL voorzien
v.n eeo nuEr. Druk op <REnlX> o. de volgeade zeotien bestanden te lalen verschijneo. Als slle bestandeo op de diskette zijo
getoond, kurt u oprieuy beainnen (ReBtart), naar DOS terugteren
of de bestenden nogr.al3 bekijken.
A16

@PY32.COX-progr€me

Voo! het converteren vslr een beatand, tikt u het nl@r ven het
betreffeode bestmd in. U sordt den Sevrretd ur keure te b€ve.ti8.o door op <STAm> te drutken.

Als u op <SIAIT> dEULt, beSirt het pro8ram! ret de coovcrsie
door het 8ckoren blstand v.n de mS 3 diskette te leren. l{adat
COPYS2.CO}I het Sehele b.st.trd heeft ingetezen (of de hoeveelheid
d.ta die ir de geheugeobuffe. kan rordeo oiderSeb.acht), sordt u
gevraa8d de mS 2.5 diskette te plaltsen rls u voor mS 3 eo mS
2.5 derelfde drive heeft aerpecificeerd. Bij Srote bestlodeo kan
het zijn dst u de diskettes E.rdere keren Doet verrisselen.
Ccbruikt u tree drives, dln lopieert eo cooverteert het proSrarDs het bestaod in 6an keer.
llldat het best.nd is gekopieerd en geconverteerd, drukt !r op
<SIART> ou teruS te keren naar de listiua van de bestsndeo op de
mS 3 diskette. U kunt dan het volgende bestlnd laten corverAls tijden. het kopidreo eetr fout optreedt, laat COPYI2.COI{ eeo
foutcldina ver.chijnen (zie rpp€odir c) eo rordt u gevraagd op
<START> te drutken oo opni.uu te be8itr[en, of op <SELECT> oo
terug te Leren naar het mS 2.5 enu.
Als u rct €6r disk drive $erkt, kunt u Seer best.trden
converleren die aroler zijn drn r24,700 bytes (3O0 bytes ninde.
&n de Da.liElle beit.ndsSlootte die onder ms 2.5 oogelijt ia).

t.t.:

DSKFlxCOM
Dit programa beSirt ct het tooen van het huidi8e rtrivc-ourer.
Dit i. altijd I a1s het proaram! net is gelsdeo. Velder ziet u
€eo oenu @t vijf opties:
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l. Ch&8e DriYe I
2. Urer.se File
3. verify Disr
4.

Retr

E File by *

5. Quit to

Dos

Tik bet numer in vln de functie die u vilt gebruiken, rea. druk
oiet op <rEmRN>,
U

a.bruilt de verschilleade DISx.FIX-opties als volSt:

Clrang8

l}lv3

,

Ilet dese optie Liert !t de drive saarop de DISXIIx-optie.2, 3 en
4 zullen iorden uittevoerd. Als u dere optie kiest, yordt u
8evra.8d yetLe diek drive u reD3t. Tik eea cijfer vrn t-8 in
(endere toetser rrorden oiet geaccepteerd).
Unoraao Fllo

In bepaalde tev.llen kunt u Eet Unerlse File een besrand teruSh.Ien d.t serd 8esist. AIr u een bestrod r.ist, rordr het triet
echt van ile dirkette aesiEt. mS riat sll.en de be.trnd.naaE uit
de directory, s.ardoor het bestand liet @er toegaakelijl is en
de ruiutc die hea in be!1a8 ne€ot, vrij k€[t voor opslat van
oieuse be.tenden.

llet lrnerls€ File kunt u tevens bestanden herstellen die voor
output rrerden geogend (bijvoorbeeld @! her comando OPEN
,1,8,0,.D:UYrILB.r,Al"), tl5rr die or een of atrder€ reden nier
Erdeo gellote! (bijvoorbeeld oodat u op <RTSET> drukre voordar
het be.tand \rerd Se.loten). In een deraelijk Seval is zoin be.tand niet cer toealokelijl eo neert dus auttelooe ruiDte op de
diskette i! besl!8. llet Uoerrse file Lunt u dere fout opheffen,
rr..rne u veer ooroa.l toegan8 heeft tot dat bestaod.
OFrtln8 voo! gavordarda proSralEura: Bestanden die voo.
ootput rerdeo teopeod kuaoen elleea r.ordeo hersreld als her
be.t.nd geen slechte sectorverbindiogen bev.t.
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De kan6 on Eet Unersse File een gevigt of geopeod bestsDd re
redden, i$ het grootst als op de diskerre @t dat bestard .inds

het qissen of openen verder geen schrijfoperatils serden uit8e\oerd. Is dit rel Sebeurd, dan ken het rijn dat het bestlnd
Seheel of sedeeltelijk serd overschreven.
Nadat u 2 heeft inSetikt os Unereae File te kiezen, plaatst u de
diskette oet het per onaeluk geuiste besiand in de disk drive en
drukt u op <sTARl>. Het proglama Laat een lijst ried Eet de
eel8te 32 besteodeoaren op de diekette, aenumrd vao 0 t/E 31.
Voor elke naaE 3t..t eeo code die ungeeft or l,at voor type
bestand het gsat. Een spatie betekent drt her bestand itr 8ebruik
en io orde is. Een ltr' betek€nt dat het bestand in aebruik iB,
o.ar nos open voor ourput. Een'iDi berekeot dat her besraod serd
Setist. Lege directoly-iteos verschijnen ars 'r(un'rsed)rr. Druk op
<RETURI> voor de rest van de best.ndetr die op de diskette voorlonen, de volSende 32 mrden dan Setoond, genuDDerd vrD 32 t/E
53.

Tik het tru@r in van het bestand dar rordt voorefSegaan door
eeo lJ of D. (Als u op <RlTURrl> drukt of een hoger ru@r dao 53
iolikt, velschijnt de oelding tou didn't choo.. rnrthingl - u
heeft niets Sekozen! AIE u een onSebruikt directory-ites kie6t,
verschijnt de oelding lt.t fil. ir ului.d - dat bertand ,ordt
ni€t gebruikt . )
413 het door u opgeSev€n bestaod niet is gerist, rordt dit op
het .chero oee8edeeld. Druk dan op <START> oo verde! te gaan. In
het andere aeval verschijnt een nunerieke code voor dat bestand,
de be6tandsnaao, de lenate van het bestsnd, en het nr@er van de
ee!ste s€ctor, uitgedrukt in he,(adecioale en deciEale notetie.
Code 80 betekeot dat het bestard serd Sesistj code 43 betekent
&t het nog open i3 voor output. llet prograoDa vreaSi u teven!
ul, keuze te bevestiaetr doo. op Y te drukken. Tik I itr oD het
bestand te herstel len.
voordat een besraod uordt "serepareerd", controleert het proSraD.
D. eerst alle bestanden op de diskette (zie de volSende optie
voor verdere bijzonderhedeo hieroler). Tenzij er problercn optleden, r,ordt ook het te herstetlen bestand aecontroleerdi de directory-s€ctor Ee! hel beainpunt van het best€nd soldt dan 35Een
lEt een Aeldiae type-.ode naar de <lisk€rre terugae.chreven.

Iadat het laatste bes!an.l is aecontroleerd, eordt de Volule
Table of Contents (vToC - volulll(.-inhoudstabel) naar de diskette
Aeschreveo en ro.dl u aevraagd on op <START> te drukken oo teruS
te ker€n naar het 0lSXt'lX.C(ttl-meou.
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Verily Usk

Deze functie controleelt of alle bestaodeo op een diskette io

orde zijn. Al3 u deze optie vao het DISKFIX.Colt-renu kiest,
,ordt u gevrsaSd de te cortroleren di.kette in de drive ie plaatsen en op <STARI) te drutken. V€lify Disk test de vsliditeit van
elke be€t.nd en Eaat alle sectoren na. Tenslotte eordt eeo oieu!,e vol'e Tsble of Conteots (zie hieronder) teruS olsr de disketHoe Vorlty Dbk ln dln weft gaat

mS 2.5 8ebruikt een klein deel van elke diskette (de

zogenaaDde

Volue Tsble of Contents ofeel Volure-inhoualst.bel) voor het bijhouden van het resterende a.ntsl vrije sectoren, r.arop nieure
be8tandeD kunoen ,ordetr reageschreveo. Steeds v.rneer eea beetand vo!d! rSeosakt, gewiet, vergroot of verkleind, eordt de
ItIOc bii8eserkt. Eij dit controleren eordt de inforoltie io de
Disk Dilectory vergeleter ra de sertelijLe b€st.ndstoesijrinS
op de diskette, r.aarffi, indien noodzskelijk, l.ijzirinsen eordeo

aangebracht (of fourDeldioaeo op het schem verochijnen). oaarna
lDrdt de bijgeverkte VTOC naar de di.kett€ Seschreeen. Itr dit
proces rordt niet alleeo de SeldiSheid vau de bestsnden Secontroleerd, Daar sorden ook sectoren vrijSeDaakt die voorheen on een
of andere ledeo oiet beschikbaar oaren. ODdat n! elke controle
vao de disk€tte de woc opnieur. tordt aangeEaakr, kuor u de fuDctie verify Disk Sebruiken voor het he.stellen ven een diEkette

eaarop de

VTOC

onibreekt.

Tijdens het controleren eorden de bestaoder die no8 geopetrd zijtr
voor outprrt (in de Uoelased trile Direciory sraat dan de code fl
voor de b€st.ndsnson) gewist, t lardoor de code Y veretrdert io
code D. Dit rordt op het scherD zichtbaar. Als de be6taodalen8te
nu1 is, zoals bij een bestand Uearvan ate start.ector overeenkort

@i de Btlrtsecto
besrand dat latar serd opSeslaaeE,
dan kunt u d.t be8taod niet irissen. In plaars dalrv.n verschijot
de @1dius Btd filc - d.l.ti!8 (Slecht bestand - yordr gel.isi). In de sndere gevatleo ooet u op zijD rinst een deel vaD
het bestand kuoneo "reddeor'. Bij elke sector v.o iede! besrand
op de diskette rordt gecontroleerd of deze rel bij een geldi8
bestand hoort. AIE de cooputer slechte verbindinsen tesenkorr io
een bestand dat aIE lgoedr' besrand in de directory eerd opgenoEn, dan ver6chijnt de @lding Brd file - truocrtio8 (slecht
bestand - vordt aftekapt). Dit beteken. da! Glechts eefl deel van
het bestard k:n ,orden hersteld. Treedr rijdens het lezer van of
echrijven naar de diskette een I/O-fout op, dan verschijnt her
bijbeborende foutnu@er op het scher.!; io appendix c gordt uiteeogezet rat d€ oogelijk€ oorraak van de fout is en hoe u deze

-
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Rendno Flleby

r

Deze functie ktut van pes als er op ee6 diskerte ryle besrmd.o
@t dezelfd. aarD voorkoreo. ltet Reosoe file by + kunt u de na.ri
vatr het tyecde bes!.nd oijriaen, oodar het besr.dd niet op
ven de n €D, Dalr op Srood vsn her uulEr eeo nieu; trood
uaau
krijSt. Bij dere functie is het van ge.n bet.ug of her bestadd
al d.o oiet vergreodeld is, t{itr u het eersre be;rrud eeo andere
natD seven, aebruiL dan de opti. E, RENAIiE FrLE vln het mS-

lledat u de functie

Reoaoe File by t hebt Sekozen, plaatst u de
diskette Eet de teee identiele _bestanrtgnicu
in ae arivc ea
drukt u op <srllT>, Op het schero verschijnt de alirectoly Eet de
Serur@rde besrandlueEo (deze eerd beschreven bij Uner.s€ File)
erl rordl u Bevr.eAd d€ nieute best.o.tsoaao in te tikk n: X.r
file !a. Til de uieure naao in, volaeos het oorDale Dos-foroat, dus lalioaal acht karalters, eveotueel Sevolgd door eeo
Frut en een extensie vafl naxiEaal drie tarakte!3. Druk op
<sETUtX>,

Nldat het b€stlnd een endere naao heefr gekreSen, eordt u ge\'rrag.l op <START> te drukken oo teruS te leretr nler her DISNtrIX.

O(X-r.nu.

OUITTO DOS
lfa het kieren vao deze optie eord! u gevraaAd of u nair ms $ilt
terusieren: l€tsn to UIS 2.5 (l/i). Druk op I oo nlar mS
2.5 over te gaaE of op X, od terua te 8!€n o.er h€t DISKrIX.

@ -oenu.

SEruP.COM
Al. u de otility

sETlrP.COn

laadt, verschijnt her

SETUP

lhir progr.r iitl rc.t rith .d
.ff.ct tt€ dist.tt. ilrlcrr.d in
itriv. ltlb.r I uole.. rou u.c
option I io the Dr', b.lorl

-
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onderEtaande

e o?tio!!
l. Chalao crrtalt &ira rorb€t
2. Cl.orr .y.t.. confitsr.t i6
3. lct ltP o llrlol0l foi Dl
ch(b.a

0. Quit - l6ttrrn to u)a
t6t choic. (0, l, 2' of

3)?

I glbruitt u voor trbui.hogd€lijt. l.te!".- D€
oDlie; 2 er I tii! d. b.lloatiit te fuocticr ven dct. uitlitr.
urur op ae cijt.f;o.t. dic oieraeolout Et d. fuociie die u tilt
t.bruik.n.
De oplies O en

ClIlgDcu allr.nutbr
Dc opti.! 2 en 3 vtn hcl SBIrP-*ou hrle! Dt de ScSevcra e!
b..t&den i! d. huidiSe dtiye. Dit ie altijd drive l, tlosij u
d.! vir oEti. I ve..odart. LrLt u Et 6as di.l driv.' ilan
hrat u h.t drivc-ocr o.luurlijL ri.t v.r$derao. Bij ty8t4r
ct Derdere disk driver, kurt u tiezea voot d. drivc! l, 2' 3
ot 4, .thsnh.lijl var tet .srt.l driv.. in uY syste€r.

a

Clr.rg. ayahm confisrltrlbn

Als u derc furctie v.! b.t stllrP'*nu tirst, vcrschijrt
older! ta.nda Enu:

ar.tr Colfiturat ion
Gorrart 8r.t- Coif turlt 1o[ !
lctira iltit t: I 2
[D to 3 fila. oD.o .itrlt@oorlr.
Dl.t rrit.a occot tith v.rit.
Do ,oo ralt to chr!8! alt P.tt of
tt t corciSor.tlo (Y/r)t
Ct.o8a

-
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Als u op Y drukt, kunt u elk vao de opties vijzigeo.
tudet ooder DOS 2.5 elte ,tactieve', d.ive 144 byre.

sebruikt en ell 8elij&rijdi8

aeheugen

seopend besrrod een lr8-byt; buffer
aebruikt, turt ', Der behutp van deze optie sori gehe;genruiEre
beeparen; dit door het aant€l io gebruik
a.ire"
U""t.n"i3oa. d,at u"i een prodeu te verandereo. ADderzijds kla het voorLooen
,,noruale,,
Srama heeft dat Deer dan rle
tl.ee drives en .trie best.oden gebruikt. Door de capaciteit var mS re vertroten, bepertt u de SeheuSetrc.paci.teit eriSsrins, eaar &.r stlrt tegeoover det de disk-capsciteit eooro roeoeert. ID lppendix c r;rdt

nreroP verder rn8e8tsn.

AtB u bij een AIARI l30XX @t RadDisk oet vier ,,actieve,, rtrivee
eerkt, of lls u &iest voor stechts een "op.n file buffer',, .tao
Det u er r€kening @e houden det de ondersraande functies van
het ms-oenu niet turnen rorden aebruikr:

C
D
O

t

COPY TILE
DELETE FII,E

N'PLICATE FII.E

Al3 mS 2.5 inforlrrtie oaar e€o distette reSschrijfr, leesr hij
elLe geschrevetr sector oot eeoa aa (de verify-functie). Xilt ;
nu de output nasr de di.kette sneller laten verlopeo, d,.n lunt u
@t behulp vao dere optie de verify-functie uitschatelen. De
betrourrbaarheid var het schrijfproces neent in det Seval eaiSszins !f. In appendi! F ,ordt hierop verder ingegaan.
Wlziglngen pemaont mrken
Nedet u wijzigi.nSea in ur 6ysteelconfigurltie hebr aatr8ebr.cht,
verschijot eea rcheE Dt de nieute coofiaur.rie:

L, Sy.t.r ConfiSu..tiou
Currert Syrtr. Colf itur.tior:

Activ. driv..:
Op

to 3 fil..

I
oEGr

ri.nrlt.naourly,
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Di.t eritG. occor Yith v.rifr.
&. ,ou .llr. thi. coEfitu..tion
i. *.t ,ou ,.[t (i/t)?
currcot ryatc. confituratio! haa
bac! chartad. Do you rant to

..t tt..G ch.rt . to thG di.l
cuu.rtly i. driv. I (Y/r)t
De eerst. proopt, rilre you sure thi! confiSuratioo is dr.t you
vant (l/n)?", vraagt u ur, teure te brvestiSen. l,l.t behulp vln de
daaropvol8etrde proEpt kunt u dere eijrigingen op de dirkette opsllan, Et aodere roo.den, pematrent lakeni Ale u Y rotroordt,
.chrijft SETIIP. COl,( deze vijzigingeo io de coofiSuratie ee8 near
het IDS,SYS-bested op de diskette ir de getozen drive. Tikt u
een r in, dsn bfijven deze rijzi8in$n beperkt tot de msvelsie in het rrerkgeheugen vln de coDpute!.
X.l.:

Order bepaalde o[3tandiaheden kunt u 8een petuanent€
veranderingen aanbreogen op de ms-systeeo- of oe.ter-diskette.

Dit is het gevrl alo mS.SYS aiet op de di.kette st!!t die io
gekozeo dlive is 8.lrdeo, als mS.SYS ver8readeld i. en .lB
diskette in de Sekoren drive tegen overschrijven bescherrd is.
solrpanAUTORU

de
de

ioT Boot

AIB u ut, Bysteeo op6tsrt ct

mS 2,5, rroldt €ersr her mS.St6bestend in het 8eheu8en geladen etr daaroa uit8evoerd. Alvorens
DUP.SYS te hden of de berturing ower te draSeo arn a SrC of.ar
een rodule, Btelt mS vast of er een bestand ser de oaar AUIORUN

.SYS op de diskette voorkost. Is dat het 8eval, dan iordr dit
bestlnd Deteen in het 8eheugeo geladen. AIs iu dat bestand ook
een RuN-vector voorkont, dan sordt het ook autooeti8ch uitge-

loerd. (Zie de opties K,
ms{eru in Deel 3. )

EINARI SAVE eo

L,

BII{ARY I,OAD, van her

kunt rt behutp v.n opti€ 3 vsn het SETUP-aenu een AUTORUN.SYSbe.tsod op de diskette in drive I .anDaken, l,a.rEee een van de
tree onderstrande functiee (of beide) vorden uitSevoe.d.
U

o

De Bs232-handler rcrdt vaouit een ATAR t 850 Interface tlodule
Seladen (vooropgeBteld det de lodute is lanaesloren en inSeschrLeld bij het opstartetr van hct systeen), enlof

o het BASIC-progrrMa op de diskette raamee het
opgestart, Yordt geladeo en uit8evoerd.

-

138

-

systeeD

,ordt

'
'

.
.

,

ll.

u oEti. 3 v.n hct

sEtop-ln li.at, v.r.chijot ht

votS.odc:

br. a llrllNtr.8tt F..r- fiL
faE tt dLf oriartlt ir arira
dar I ia qt bot.a. *rt
.
& F. ,.nt to tapta!?
f . th f81a2ot ) r&lr.r. fcr tt
$O lrt sl-. btlc c.
^lfal
taaaad ea .aaa actln.
2. raSIG tEoar- rill datlcrlur
lo.a ra U.
,. lorl stla. (1. df 2. ao".)
rill cacrr.
0. I6a - qait to rh 16.
td clDlc. (0, f, A, fl' i)t
Irrul op da cijf.rto.t. di. orEcao l-t Et d. foactic(r) dic o
rioor h.t Al}f0f0f.5l9-h..tod rilt lrtor u:itrooren,
Iic.t u o?tia I, d.! rordt i.t AImnOi. S!S-b..taod rutclti.ch
n .r de dirl.tt. io driva I ta.chrcvrn. Ii..t u 2 of 3, &r
var.ebijlc op h.t rchcr.:
.nt.r tha .D ot th LSIC
Itlar- tt t lroo ri.L to t ra
.ota.tlc.lly IDI t o !ti. dl.t

Plaaaa

la nast toot.d.

Do

Pf aitar tta ilrt. .Fcifiar
(i..., & Dt Er. D!, Dl:, .tc.)
t t D traa tta !tropat .[taoalor
(..t., .Ia. .84Y, .tc.) if ,ou
t Vld it ritl a Gt-rrio.r.
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IEIEtr: ll! U8IG tEotro tl.t tos
tlrt to r0lultr i! tti. r.t
IESA b. t fd or tL. .di.t
*lct r.ccin. ttt. llr!ol[.8la
?to8a- filat
la a[tar ,8 llSlC EtotEE'r ra

i...

>>

X.t scb.r. h.rim.rt u .r ..o d.t hct lAglc-progr@. vi. SAVE
Et rijn oDaarl.8cn op darcud. dirtett. Earop h.t IEIOIIX.SIS-.
bcst.nd l. ond€r8abr.cht. Ir dit Ei.t b.t 8.val, itea trijSt u
!.r folrtrldira .l! u hct dr!8uf,.9l8-b.!t&d nr.r de di.tette
prob.crt G8 to .chrijv.r. Eat sEluFpro8r.r. .telt u d.o rel
ir.t..t
door te 8..! of t. rtopDcn (.bort).
bcstao.klas io va! uy lA8lc-progrirr, ava[tueel -t
uteaBi., re.r 1.!t dr a.oh.id-tpccificrtie Eg. Ilrul il.ilrrr
<IBn ?.X>. Dln Erdt het AItI0IIrr.SiS-b..ted.ut.-rti.ch
op
dilt.ttc ir driv. I op8.!legeo.

Gaef de

Als h.t BASIC-proar.ae bij hct op.tarreo liet op de

de
op

de

AUrOIDIi. SyS-

di.t tta .t.at (mg.8t8 et o6L op de di.t tte .tr.r), of .Is
hrt riet -t SAV! Erd op8e.1.8en, .Ln ttijat u e.o font rtdina.

:
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Appendix M
Techl$sc$e gogovens ATAR l05{l db* dllyc

turinss I o8ica
Soort disketres
B€s

op6lagcspaciteit

llf@tinSeD:

BooSte
Ere.dte
l€ngte
GeYicht
voe.li.nrspannins
OpgeDo.er verEogeo:

Standby
In eerkina
Bij inschekelen
. Tertterperltuur
OFlegtenper.tuur
Rel.tieve

6507

oicroplocessor

5. inch, duar den.ity, .iryle .idcd
l27K

889 m
r0E0 E
3048 m

2,72 kg,
8,52 v Ac 1l2t e 60

t5

+3Bz

W

30 I
50 X
24"C-54'c
-6"C-74"C

vochtiSheids8raad:

Io c€.kin8
Bij oparag
IoeSestane hoogt€

2OZ

-

52

951
3000

0-

-

8OZ

r

Yer8rot. EiL.l.
.tichthei.t dictth.id
40
18
72O

n.v.t.
r.v.t.

719
12

5lr

lU

499

128

128

128

I

3

Aantll sporen:

40
spoor: 26
Tota.l a.ntil sectoren:
1040
AsrtaI 3€ctoren
be8chitbsar voor mS:
1023
mS overhead, in sectoren: 13
AaDtal sectoren per

aentel sectoren voor
op31e8 ven

Aant.l

be€tanden:

bytes

p€r fFieke sector:
Aantel overhead-bytes
plr loaische sector:
Aantal bytes voor dat aopslsS per drive

lol0

l2t.?50

88.175

Codeerethode
xt lt
tll
Overdrachtssnelheid 250.Ol)Obl,r l:15.000bps
Access-tijd
I.ack to track (maximun) 40 ms 10 N"s
Opstlrten aotor
l(l(10 $s lO00 n!

- l4l -

a

B.rDilt
512

12

3

62,375

!NTIEX

I

A

Lo..t n l,rn e.o 5y.t.a.dirbtte, 14-16
Lnlluitc! r.rd.!. di.l driv.a, 3
&.oluut di.t ..ctor [lr!r, 70
Adr..,4r,46,49
A.rpl,

57
67

&rD2,

hthor&u, l2-ll
L..rbl..rt..l, 34, 1?-49, 5r, 58, 6l
L...bl.r Editor, $, 36, 47' {8, 50, 53
ArlScrr,
AI}T1)

Av.r,

63

rr.SY8-be.l.rd, 80.81
5E

B

uarc, ,-8, 29, 34, 56, 5t
iracbourd€, 8, 34
MSIC-b..t.!de!,36
tIAIC-c .[l|oi., 23, 63

tASlc-fo.tt..1dir8.o, (.Dp.!dir l) t3
IASlc-a.r€.arvtard. horden, (.ppcndit A) t3-85
taachanen tagar ovarachrijva!

e.n best.a&r, 40, 4l

v.n di.trtt.., 16-lr, {5
Beltrnd.o, 19,30,3f

l.ctup, 26, 35
Lrt.n&o.Do, 19, 20-21, 27, 30, 33,39-40,
Bimire,36,47,5r-58
Iopiare! v.o, 24-26
saog..t.Id.,35,4E,50
gis.co,27

!cv..titil8.pro9t, 3E
BrxAtY t aD, t2, 50, 54
rrx rr 8Av8, 12, 17, 49, 50-53
loot, 8, 9, E0
etrorr, 8, 9
Buffer., 35, tts, 65,
Boot

'rt
c

,

7O, 72, 74

cto, 57,

ctosE,58
CllDllO,77

?6

16

59-60

Coottol bloct., 66:67
copr p[r, rr, 16, 24, 25-26, 35-tt, 50,
@PY32.Cot,

cll.r3

(rpD.ldir t)

TGU.SAV,

55

133-135

12, 55-5E

D

D.ci.!.I, 48, (.pE ndir B) lO3
D.f.ult., 13, 20, 32
ELEtt tux(s), lt, 24, 27, 36-t9
D..tia.tion-di*.tte, 14, 15, 45, 59
Da.ti!.tio!-nrirc, 20, 35
Diract. to.a.na, 7(Fr2
Dr8( DrrtcmlY, to, tt, 22, 30, 42
Di* drir.t
l[rll tl0, 9, lr' 35,43, 44' 45, 46, (eppeadir E) lll-ll2
lrArl t050, l-2, 7, 17, 35, 45, 45, 51, (.pp.adir I) 147
' Di.t OD.r.tiE8 gr.acu, ?, 22
. Dittrct..
!.h.!dalins v.r, 4
Btil.tt.r voor, 5
lorr.ttrrcn v.E, 17-18
topiet.[ v.o, 14-15
DI8[!II.OQ|,. (.p0cndtr L) 135-t39
D8-t .t&dc., 14
Ds-<or.rulo rr, lO-12, 16,71
m8-ou, 10,29-30,77
Dg 2.08, 3r, 12, lt, 1r, (rEpcrdtr f,) ttt-ll'

.

.
.

D8 3, 33, (.pr.Ddir L) 129-t3l
88.318, 14, 24,.32
D!ivc-cod.., 3, I
Driv€-fiEr., 4, 35
E?LICrra Drsf,, u, l4-t6, 44-47,
lD?Lrc,a18 FILE, 12, 2a-25, 55, 59
I!?.SIS, 14, A, 54, 55-55, 51-59

55

E

'

E.rh!id-cod., 19,

20

a Fco-rdo, 68
Bd of filc, 48, 67
Ead of lin. (EOL), 70, 75
Enl.l. dicbrheid, 35, 63, 45, (lppendir rl) lll
llltl-c-ldo,
63. 65
ltilctt.! voor dirkett.s, 5, 15
E!.!.i..,
lgt 20-21, 30, 33, 35, 38, t9-60
ErD,59

F

rib lointer., 67, 70
8ilesp.c., 19, 25, 27, 35, 65, 67
ro&{AT DIs(, ll, l7-t9, 4t, 13-14,
SnrcLE, 12, l7-r8, 43, 6t
ForEattarel van e.a distrtta

5l

FOTXAT

l7-t8, 43
in v€r8ror. dichth.id, 17-18, 43
foot-ldin8.o, (.pFndir c) 9l-99
iD eotele dichth.id,

G

GET-co-.[do, 74-75
CEr/BYI8-pro8r.m.,

79-E0

H

f,.:ed.ci.!sl, 47, 54, (.pp€ndir E) 103
I

Ullt-.dr..,4r,50,53
IIPlll-cdaddo, 6E-59, 75
In.teller Y.o hct drivc-ruDr,
roc8, 49, 65-67,

*iocb,

4

70

67

K

vln 6er di.k.tt.
E! aatr diil drive, 45-45
-t eer&r. dirl drivc., 45,

IoEiEraE

L

Lls?-corardo, 35, 63,
I,AD DC biE.ire
lrlD-comando

55

bc.t.nd.[,

57-59

BASrC, 23, 53, 54, 66

ms, 21,

50

t c( PrrJ, ll,
T

40, 4t

lLchiact.al, (rie A..crblccrterl)
x..te!-di slett., 7, 9, f3, f4-17

47

lLarA.r. di.t d.irGr,

lbory r.p,

3

(appcndir D) tol
r!Ir.6AV, 34, 45, 16, 54-55, 57-5A

trOl?-cor.ldo, ?G-rl,72

o
O?ll-c

.!do, 67. 68
r.n ilc dl.t dir.ctory,
op.t.tteo, t,9,80
OlEocp€lr

32-33

P

P.r.Dt!!r, 29, {, 32, 35, 39,
mlr?-c@.ndo, 70, t2-73
Ptlit-caindo, 5E, 59-70, 15
Prqt., lO, 12-13,29
Pf-corrorlo,

47-"49, 6,

74-75

R

IlI (rrarior Acc... lt.orr), 15, 34, 46, 4r,
t6Dl.t, (.pp€Edir l) r29-l3r
rfiDltr.co , (.pp.ndit r) 129-t3l
Lcord I/O, 70
Ilfrlc nLB, rl, 39-{0
Irl-.dr6., .49-51 , 53
rux AT lDDtI88, 12, a8, 53, 54, 5E
D' ClAttrDCE, tO, 22-23, y, 5A
Irl-cor.ndo , 66

52-57,64, 65,

80

3
SAVI-co6.odo

tasrc,23,361 53, 64-65
m8, 23
8.ctor, 14, 17, 30-31, t5, 11, 11, 70,
Scqrrntigle toea.ra, ro
8G?IIP,6lr (r9p6 ttr L) l!9-146
8c[tc.-driY., 20
Soorce-{i.t tte, 14, r5, 25, 45, 59
8!oot, 17
g?An 8-corndo, 75
Strlna,59, ?0
Structurfi

.ertcrtald binrir

be.tand,

19

t0, (.pp.adi! I) llr-lf8

8v.r,68
8t !...dlalctt., 9, 14-16
8rat...a.tor.o n rd.n, 13, 20,

32

T

[! lol b6.cb.ititda b..t.ndcn,
lllP-rt.tGnt, ,4-?5
Toat

lol.ri.Gd filer, !6, 53, 6,

79-t0

U

tn

cx

,[a, ll, a2
fil.., 36, 53, 65

lrlcoteiit.d
Y

vrri.bcl.,63
V..tror. dichrh.id, 9, ll, f7, f6, 43, 46, 72,
vciify, (.ppcrdit F) 105
Ycrtl.rGoal. ioord.nlijlt,

(.Dp.!dir J) l2l

w
tild c.rd., 21,26, 2r,30, 35, 3t, 39+0,
nI?E Ur8 rrlr8, ll, 16, 42-{3
x
ll(Fcor.odo,

76.19

59

(eppcadix E)

lll

FOt,I

@DE
2
3
4
5
6
7
8
9
ll
12
l3
14
15
16
17
18
19
20
2l
128
129
130
l3l
132
133
134
135
136
137
138
f39
140
l4l
142
143
t44
145
116
117
160
t6l
152
163
t54
155
156
16?
168
169
170
l7l
ll2
173

rIoCB

N

FOUTHELDING
Onvoldocnde Scheutencrp.cireit

ga.rde ircorrecr

fe veel v.ri!b.l.o

Foutievc strinS-1.!8t.

fe yEini8 d.t!

f,e8rlaumer grot€r dra 32767
Invoe.fout
DIX-fout bij rrr., of lt"itr8

Drijvend. k6n -actal te 8roo! of rc Llein
Begcl

oiet

Sevordeu

F0l-st.teo.ar outbrBelt
tretel te 1.D8
COSUB-

of

FOB-re8el

R€turE-four

8cl.ilt

syntu-fout

OrgcldiS stritrg-t rltier

lr D-pro8u-. te l.ot
routief e.nheidrrrer (<
r,oAD Pil. fout

O

of > 7)

Ooderbroken door Bf,EAN
IOCB r.Gds op€r
ni.t-b€rterode eenheid

IOCD .lleen schrijveu
Oaa.ldia cdlando
Eerh.id of bcstrtrd riet op€!
Pout ief IocB-duer
IOCB allee! le,.n

End

of fire

AfSet pt lecord

Eeoheid tireout
Eetrh.id tUX (oor aclnosledged)
Poot seriEle but
Cursor buiten toeSeeta.n 8.bi.d
Overloop seriEl. bu!
CheeLs@-fout

Distett.-fout(ougeldig:.'done"-byte)

Or8.ldige scherc-{ode
Furctie oiet Seirpleienteerd

oovoldoeode 8tX

Fouticf drive-numer
fG veel teoDcnd. b.staodea

Diskette vol (geen vrije eectoren)

ODhetrtclbrr€sy!re..I/O-fout
Verk.erd telteod.nu@r
Foutieee bestudlna.r
POItm d.t!-leEgre fout
8e6tud vertretrd€ld
Orgeldig cm.ndo

Directory vol (64 b.st.nden)
Ee.clud uier 8evord.o
Or8eldi8.
Oo8eldi8.

POIXT
ApPSID

Slcchle ..ctoren ootdekt rijden6 her forr.tteren
.tast yoor Input/Output CorrroMocl

BETANGRIJK
Zoals alte elektrische apparatuu! oordt ook in deze ATARI 1050
disk drive radioflequentie-etrer8ie Sebruikt en oPaetekt. ganneer
de spparatuur oiet volSens de voorschriften in dete hsndleidinS
eordt seinstalleerd en Sebruikt, dao ken dit storin8en veroorlskea io de ontvatrgst v5o radio en TV.

Als u verEoedt dat det€ apPeratuu! storinS veroorlaatt in ul,
radio- of Tv-ontvangst, schakel d€o ul. app€latuur uit . Is de
storinS verdsenen' dan is uv coEPuteraPP.ratuur vaerschijtrlijk
rie ooizaak v.n die storin8. U kunt Probelen de storinS op te
heffen door us lpparatuur geer io te schatelen en 66n of reer
van de volSende haodelin8en uit te voerer:
Verander de Etand van uw radio- of Tv-anteone.
Verander de opstellinS van us cooPuter-aPFratuu!
opzichte van ue radio of Tv.

o
o
o
o

Stel ul, cooputer-app.tatuur eldels oP.
Sluit uv cooputer-apPatatuur aan op een andele taodcontactdoos, zodat uu conptrter en ur lsdio of TV oP ver3chi llende
sroepen zijn aaose6loten.

R!.dplee8 iodien dodiS ue ATARI-dearer of een Bekr.lificeerde
radio/Tlr-technicus voor v€rdere suSSeBries.

!

WAARSCHUWING
Deze apparatuur voldoet aan de criteria voor klasse B conputer_
ove;eeokoft!ti8 het FCC-r.Aleoent ' Paraaraaf J, deel
.pparatuur
'
ti. oeze tegele
beogen een .edelijke beschernina te bieden tegen
seen Aarantie dat er
enkafe storing in rsdio- of TY-otrtvaoast zsl oPtreden' oP

detgelijke stoti"g.n. Dit vorot echter

Seen

deze

randapP.ratuur (inPut/outPut-aPparaten,

spParatuur *l

"tt"".enz.) ,orden dirsesloten die voldoet
t.i"i"rr", printets,
criteria voor klasse I cosPuterxPParrtuur,

aan de

Aansluiting vao randapparslutr. Ji. triet €an deze ciiteria vo1l l srorinten in radio- en T1rdoel, leidt in veel gev.ll"
ATARI, ATARI BASIC, Ataril{riret.

1100' 800,810, 1050,

800XL,

l2ooxL, 65xE eo 130x!: zijn lritr.t.lsr.rken or aeregistreerde

hlndelsserken van Atari CorP.

Aan deze hrndleiding ue.d ,ll Sr.orst tr!'aclijke zorS besteed'
Uitersaral rordt de compute. hrr,lvrre .tr *oftvure van At'ri Corp'
voo!tdurend verbeterd en .. a.v(l(1. Atf,ri (1.!rp. tan daaror onmon3 de datuo van
Selijk de nauekeurisheid vrtr .1,'2. hitr.ll.i(tina
r.osPrakelijkheid af
f,:ttlcati. garanderen errri ist ddtr o.k elt?iout.d
of $egtatingen
ioot
sevoleen vr ri izirqinseo,

in

"r.nt"ir.
deze
hsndleidins,

Niets uit deze uitaave oaa uor,letr ve.veelvoudiad en/of oPenbaar
Seraakt ,onder vooiargaande schrittel ijke toestemina van Atari
Corp.,

Sunnyval€

'

CA

94086, vs.

ATARP
o

1985

Atari Corp. Alle rechren

voorbehouden.
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