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Zoals in alle elektrische apparatuur worden ook in de ATARI
MEGA File 20 Hard Disk Drive eleklrische signalen opgewekt
die sloring op radio- en Tv-apparatuur kunnen verooziken als
de apparatuur niel volgens de voorschrilten wordt aangesloten.
Als u vermoedt dat de apparatuur storing veroozaakt op radio
of TV, schakel dan uw computer-apparatuur uit. ls de storing
verdwenen, dan is uw computer waarschiinli,k de oorzaak van
die sloring. U kunl proberen de storing op te hefren door een of
meer van de volgende handelingen uit le voeren:

.
.
.
.

Verander de stand van uw radio- oI W-antenne.
Verander de opslelling van uw computer-apparatuur ten
opzichle van uw radio ol TV.
ShJit uw compuler-apparaluur aan op een andere wandcontacldoos, zodat uw computer en uw radio ol TV op
verschillende groepen zijn aangeslolen.
Raadpleeg indien nodig uw ATARI-dealer ol een gekwaliliceerde radio- ol TV-lechnicus voor verdere suggesties.

LET OP: Deze apparatuur voldoet aan de criteria voor klasse B
computer-apparatuur, overeenkomstig het FCC-regelement,
paragraal J, deel 15. Deze regels beogen een redelijke
bescherming te bieden tegen dergeli,ke storingen. Dit vormt
echler geen garantie dat geen enkele storing in de radio- oI TVontvangst zal optreden. Op deze computer mag alleen randapparatuur (inpuuoutpul-apparaten, terminals, printers, enz.)
worden aangeslolen die voldo€t aan de criteria voor klasse B
computer-apparatuur. Aansluiting van randapparatuur die niet
aan deze crileria voldoel, leidt veelal tot storingen ih de radioen Tv-ontvangsl.
Om sloring te voorkomen, is dil apparaat voozien van een
speciale afgeschermde kabel. Gebruik van deze eenheid
zonder deze speciale kabel oI equivalent is niet toegestaan.
Vervangingskabels zijn verkriigbaar bij uw ATARI-dealer.

N.B.: Aan deze handleiding werd de grootst mogeliike zorg
besleed. Uiteraard wordt de computer hardware en soltware
van Alari Corp. voortdurend verbelerd en uitgebreid. Atari
Corp. kan daarom onmogelUk de iuistheid van de informatie in

deze hardleuing na de datum van publicatie garanderen en
wiist dan ook iedere aansprakeliikheid al voor eventuele
gevolgen van wijzigingen, Ioulen of weglalingen in deze handleidirE.
ATARI, het ATARI-logo, MEGA, MEGA FILE 20, ST en TOS
ziin handelsmerken ol geregislreerde handelsmerken van Atari
Cop. GEM, GEM-Desktop, en GEMDOS ziin handelsme*en
of geregistreerde handelsmerken van Digital Research, lnc.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoud(;d eryol openbaar gemaakt zonder vooralgaande schrilteliike toestemming
van Alari Corporation
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Kennismaking

r€t

de Atarl hard dlsk drive

De ATARI MEGA File 20 hard disk drive bestaat uit e6n hard
disk, conlroller, DMA-poort en voeding, ondergebracht in 66n
behuizing en kan worden aangesblen op de hard disk poort
van een I,EGA- o, STomputer. Dankzii een irEebouwd highspeed DMA-kanaal (Dhect Memory Access) levert deze hard
disk drive zeer hoge prestaties.

N.B.: Om de MEGA File 20 hard disk driye te kunnen
gebruiken, hebt u een TOS in ROM nodig, die u kunt
verkrijgen via uw Alari dealer.

Het gebruik van deze handleading
Het werken met de hard disk drive is betrekkelijk eenvoudig,
vooral als u hem vanal het begin conect leert gebruiken, Deze
handleiding helpt daarbii zowel de beginnende conputer
gebruiker als de doorgewinterde professional.
De informatie in deze handleiling loopt van het installeren van
en werken md de drive tot het oplossen van problemen en
preventief orderhoud. Door d6 handleiding gondig door te
nemen kunt u len volle proliteren van de vele rnogeliikheden
van uw hard disk.

Alvorens u met de had disk gaal werken, dienl u een backup
van de originele opstartdiskette te maken om verlies of
beschadiling van het programma te voorkomen. Bewaar het
orQineel op een voilige plaats en gebruik de baclop als werkdisk. (Het maken van een backup wordt besproken in hoofdstuk 1 .)
Deze handleiding is als volgt ingedeeld:

Hooldstuk 1 , Aan de slag, zel uiteen hoe do hard disk drive
moet worden uitgepakt en aangesloten en hoe u uw sysleem
bedriifsklaar rnaakt.

Hooldsluk 2, Werken met de Hard Disk Drive, bespreekt de
ing en de eigenschappen van hel HDX-programma vmr
hei opstarten van de hard disk drive. Ook beschrijfl dit hooldstuk de ardere hard disk programma's waaronder
HINSTALL.PRG, het programma dat er voor zorgt dal dutomatisch vanaf de hard disk kan worden opgestart. Dit hoofdsluk besluil met enkele belangriike opme*irEen over hel
maken van een backup van hel opstartprogramma en het
gebruik van de hard disk met GEMaDesktop .

we

Appendix A, Oplossen van problemen en pre\rentiet onderhoud, geert aan welke problemen kunnen optreden en hoe
deze kunnen worden opgelost. Tevens bevat deze appendix
nuttige tips voor het onderhoud van uw hard disk drive.

Appendix B, Over2ichl commando's Disk Drive Controller,
verschatt inlormatie over commandoslructuren, operation
codes, slatusstructuur en slatus loutcodes. Deze inlormatie is
bedoeld voor ervaren gebruikers die zelf toepassingen voor de
hard disk drive willen ontwikkelen.
Appendix C, lndeling in logische drives, bevat intormatie
over het indelen van de hard disk in logische drives.

Appendix D, Technische gegevens, verschaft de technische
gegevens van de hard disk drive.
Met behulp van de lndex kunl u de in deze handleiding
gebruikte begrippen en procedures snel opzoeken.

Klanlenservice geetl aan waar u meer inlormalie kunt
opvragen over uw hard disk drive en andere Atari produkten.
ln deze handleiding beginnen sommige alinea's met Let op of
N.8.. Bii Let op wodt ge\ ezen op mogeliike poblemen en
hoe deze kunnen worden voorkomen. Bii N.B. worden lips en
informalie over hel belretlende onderwerp gegeven.

I

HOOFDSTUK 1: AAN DE SLAG
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Het is van belang dat u uw hard disk drive, evenals uw Atari
computer systeem, op een geschikte plaats opstelt. Kies een
plaals waar geen exlreme temperaturen voorkomen en waar
het niet te vochtig is. Vermijd stoflige en vette ruimten. Zorg
ervoor dat uw apparaten voldoende koeling hebben.
Pak de hard disk voozichtig uit en plaats hem op een vlak
oppervlak. Hel verdient de aanbeveling het veMaiderde
verpakkingsmateriaal le bewaren. Dit kan laler van pas komen
als u de apparaluur wilt opbergen of vervoeren.

Aansluiten van de drive op de compulel
Als u in het bezit bent van een Alari MEGA+omputer kunt u de
hard disk drive boven op de computer plaatsen. Hierop kunt u
dan weer de nbnitor plaatsen. Hebl u een ST-compuler, dan
kunt u de rnonitor op de hard disk drive plaatsen en deze
achter de compuler zetlen.
U sluit de hard disk drive als volgt aan:

1.

Controleer of de drive en de computer ziin uilgeschakeld.

Sluit een uiteinde van de interface-kabel aan op de poort
mel het opschrift 'Hard Disk" aan de achteeille van de
ST-Computer. Sluit het andere uileinde van de kabel aan
op de poort mel het opschritt "l-lard Disk ln" aan de
achtezilde van de drive. Conlroleer ol de connecloren
stevig ziin aarEesloten.
Sluit een uiteinde van de voedingskabel aan op de
connector aan de achterz iide van de drive en sluil het
andere uileinde van de voedingskabel aan op hel lichtnet.

MEGA-computer
hard disk

poort

intsrtacskabe

I

Hard Disk ln
O

uit

voodings- I
schakslaar

aan

Hard Disk Out

Lel op: De ventilatieopeningen aan de onderkant van de kast
dienen voor de koeling van de drive. Leg nooit papier of ander
materiaal onder de drive, wanl daardoor zouden deze
openirEen kunnen worden afgeslolen.

Aansluiten van twee disk drives
U kunt maximaallwee MEGA File 20 hard disk drives op uw
systeem aansluiten. Hiervoor rnoet de sland van de Dlpschakelaars in de tweede hard disk drive worden gewipigd.
Laat dit doen door een erkende Alari-dealer.

Let op: Open nooit zell de hard disk om de schakelaars om te
zelten. Mocht u dit wel doen dan is Atari niet aansprakeliik voor
eventueel daaruit voortvloeiende schade en vervalt de garantie
van Alari Corp. op de hard disk drive en onderdelen daarvan.
U sluit de tweede hard disk drive aan door de interlace-kabel
aan te sluiten op de poorl met hel opschrirt .Hard Disk ln" aan
de achterkant van de tweede drive. Sluil het andere uiteinde
van de kabel aan op de poorl met het opschrift "Hard Disk Out,'
aan de achterkanl van de eersle drive (die rechtstreeks op de
compuler is aangesloten). Sluit daama een uiteinde van de
voedingskabel aan op de voedingsconnector aan de achterkant
van de tweede drive en hel andere uiteinde op het lichtnet. Als
beide drives ziin aangeslolen, kunt u ze boven op elkaar

zetlen.

Meer informatie vindt u in Appendix E.
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De opstartdiskette
Wat staat er op de opstartdiskette
Deze diskette bevat programma's en andere gegwens voor de
communi€tie tussen de compuler en de hard disk drive.
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Een opstartdiskette wordt gebruikt om het systeem op le
starlen (het Engelse woord voor opstanen is "boot) en toegang
te kiigen tot de hard disk (zie lopslarten vanaf diskette' verder
in dit hooldstuk). Hieronder volgt een korte bespreking van de
files op de diskette (Zie Hooldsluk 2 vmr \rolledige inlormatie).

\AUTO\
De lolder \AUTO\ bevat de lile AHDI.PRG, de interlace device
driver voor ds MEGA File 20 hard disk drive. Bii het opslarten
wordt deze driver automatisch geladen vanal de opstartdiskette.
HDX.PRG
Hel HDx-programma wordt gebruikl voor het formaleren,
indelen in logische drives, op nul slellen ol matkeren van
slechte sectoren op de hard disk. Zorg dat u van belangrijke
tiles altiid een backup hebt, voordat u deze utility gebruikt.
HDX.RSC
HDX.RSC is een GEM resource lile die door het HDXprogramma wordt gebruikt. Als u HDX.PRG wilt gebruiken'
moet HDX.BSC op dezellde disketle $aan.

WINCAP
WINCAP is een tekst-file die door HDX.PRG wordt gebruikt.
Als u HDX.PRG will gebruiken, moet WTNCAP op dezellde
diskette staan.
HINSTALL.PBG
HINSTALL.PRG is een hard disk driver programma waarmee u
vanal de hard disk kunt opstarlen in plaats van vanal een
diskette in drive A kunt opstarlen.
HINSTALL,RSC
HINSTALL.RSC is een GEM resource lile die wordt gebruikd
door HINSTALL.PRG. Als u HDX.PRG wilt gebruiken, rnoet
HINSTALL.RSC op dezellde diskette staan.
204BOOT.rMG
204BOOT.|MG is een lile die door HINSTALL.PRG wordl
gebruikt voor het vaststellen van de boot sector image \,oor de
hard disk drive. Als u HINSTALL.PRG wilt gebruiken, moet
204BOOT.lMG op dezelfde disketle staan.
204ROOT.rMG

204ROOT.|MG is een lile die wordt gebruikt door
HINSTALL.PRG om de root sedor image vast te stellen. Als u
HINSTALL.PRG witl gebruiken, moet 204ROOT.lMG op
dezeltde disketle staan.
FOLDRnnn.PRG
FOLDRnnn.PRG maakt het rnogeliik meer dan 40 ,olders te
gebruiken. De term "nnn' slaat voor hel extra aanlal lolders dat
u daaraan nog kunt loevoegen. (Dit programma kunt u vinden
op de opstartdiskette onder de naam FOLDR100.PRG.)
DlRSLEFT.PBG
DIRSLEFT.PRG wordt vanuit een file met TOS-commando's
gebruikt en geelt aan hoeveel lolders u nog kunt aanmaken.

DIRSLEFT.TOS
DIRSLEFT.TOS wordt vanal GEM-Desktop geactiveerd en
geelt aan hoeveel lolders u nog kunt aanmaken.

SHIP.PRG
SHIP.PRG vergrendelt de lees-/schriiftoppen van de hard disk,
zodat zi, tiidens transport ot opslag niet worden beschadigd.

Maken van een kopie van de opstartdiskette
Kopieer de inhoud van de bii de MEGA File 20 Hard Disk Drive
geleverde diskette naar een geformatteerde diskette. Berg de
originele MEGA File 20 opstarldiskette op een veilige plaats op
en gebruk vanal nu alleen de kopie als we*diskette. Mochl
deze onvertroopt beschadigd raken, dan beschikt u nog ahild
over de originele disketle.

Opstarten vanat daskette
Nadat u de programma's HDX en HINSTALL, die besproken
worden in hooldstuk 2, op de hard disk hebt opgeslagen, kunt u
zowel vanaf de diskette als vanaf de hard disk opstarten. Start
nu op vanal de disketle door de volgende stappen uh te
voeren:
1

.

2.

Zorg dat de hard disk drive en de computer uitgeschakeld

zin.
Schakel de hard disk ddve in. (De hard disk drive rnoel
ahiij v66r de computer ingeschakeld worden.) U hoort de
drive motor. Dit duidt erop dat de drive wordt geihitialiseerd
en gecalibreerd. Na ongeveer 15 secrnden is het initialiseien voltooid en dmlt het busy{amfie op de drive.

N.B.: Als de hard disk drive tiidens gebruik plotselirE niet meer

reigeerl, is waarschiinliik een derect opgetreden waardoorde
zekLring is doorgeslagen. Laat in een dergeliik geval uw drive
nakijkei en, indien nodig, de zekering bil een e*ende Alaridealer vervangen.

3.

Plaats de ops{artdiskene in drive A. De hard disk driver
AHDI.PRG ls op de opslartdisketle opgeslagen in de lolder

AUTO.

4.

Schakelde computer in. Als de compder opstart, hoon
u
do motor van drive A. Dil duilr erop'A"r nHbi.FCO
ir,iomatisch wordt geladen. Ats de GEM-Oestfoo verscHini.
ziet u naast de gebruikeliike diskette_itonen'n en S, d;'
hard disk ikoon C.

disk6tte
lkon6n
hard dlsk
lkoon

N.B.: Als de hard disk koon niet op het scherm verschiint,
schakel dan alle componenten van uw computersysleem uit.
Controleer alle kabetuerbindingen. Schakel'het sfteem
vervolgens weer in en hanteer daarbii de hierboven beschreven
aanwiizingen. Als het probleem bliilt optreden, raadpleeg dan
App€ndix A.

HOOFDSTUK 2: WERKEN MET DE HARD
DISK DRIVE
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Dit hooldsluk gaal nader in op de func{ies van de programma's
op de opstartdiskette. Voordal u inlormalie op de hard disk
kunt opolaan, gebruikt u het HDx-programma om de hard disk
te lormatleren en in te delen in logische drives, secloren op nul
te zettsn en sleclio secloren op de disk te markoren, Om
vanal de haid disk te kunnen opslarten, mo€t u
HINSTALL.PRG hten uitvooren. FOLDRnnn.PRG biedt u de
mogelilkheU meer dan 40 bHers te gebru <en. Met behulp van
DIRSLEFT.TOS ol DIRSLEFT.PRG kunt u nagaan hoeveel
exlra iclders u kunt maken. U beschermt de hard disk tiidens
transport ot opslag mel behulp van SHIP.PRG.

Het HDx-programma
HDX is de utility die u voor bepaalde bewe*ingen gebruikt,
zoals het lomatteren van uw hard disk. Voer de volgende
handelingen uit om HDX.PRG te laden:

1.

stan uw systeem op met behulp van de opstartdisketle
zoals wordt beschre\ren in hoofdsluk 1.

2.

Roep het direclory-venster van de opslattdiskette op en
kies HDX.PRG. Op het scherm verschiint de menubalk van
HDX.PRG:

Desk
Het Desk-menu bevat de optie Aborrt HDX en desk-hulpmiddelen in het BAM-geheugen.

Als.u de About HDX optie kiest,
malie op het beeldscherm:

verschii de volgende

Itrri [.rd oti( Utltitr

GoDIrlOt ItE5

nt.ri

lr-ScD-lt15

Com,

Kies OK om het paneel te verlalen.

File
Het File-menu bevat de optie euit.

infor_

Kies Quit om HDX.PRG te vedaten en terug te keren naarde
Desktop. Als een bewerking uit het Disk-menu (zie "DisK) is
vollooid en u kiest daama Quit, dan wordt hel systeem opnieuw
opgeslart. In dit geval verschiinl de Desktop echter niet op het
scherm.

Dlsk
Het Disk-menu b€val de opties Formal, Partition, Zero, en
Maftbad. Als u na het gebruiken van een van deze opties Ouil
kiesl, wordl het systeem opnieuw opgestart.

Format en Partition beinvlo€den de gehele hadware van de
drive. Markbad beihvloedt alleen de gekozen "logische" drives.

Functies van HDX.PRG
Formatteren van de hard disk
Atuorens u de hard disk kunt gebruiken, rno€t u deze
fomatteren. Dil doet u als volgl:

1.

Kies de optie Format in hel Disk'menu' Hierdoor zal het
volgende waarschuwingspaneel op uw beeldscherm

verschiinen:
rmtrx6

forrattln! rour hard diC( xlll
destrog ang lnforiition on tt,

l-o-1

rEiiEil
11

N.B: Bii hel ,ormatleren wordt alle inrormatie op de hard disk
uitgewist. Het is daarom van belang dat u vooraf een backup
maakt van de liles die u wilt bewaren.
Kies OK om verder te gaan.

2.

Kies de drive die u wilt lormalleren. Als u uw eerste ol
en(,e drive gaat lormatteren, klik dan op UNIT O. Als u een
lweede hard disk gaal formateren, klik dan op UNIT 1.
(Alleen de d ves met een vet kader kunnen worden
gelormaneerd). Klik op OK.

srlect ehtslr.l unit for oDCf.tion,

fitmTlnmTTlmm7tntm-it
furir-..lTmfilfi ilriTlf EIIi-7l

T-il

lTmrt

Kies vervolgens het type disk. Klik op het hokje waarin het
lypenummer van uw disk drive staat. Klik op OK.

etct dlsI tC!!:
l-sfl-nTl

t-sIlrl [fFmtl

t-Fl
4.

12
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Het programma vraagt u nogmaals of u de gekozen drive
wilt lormatteren. Klik dan op YES om de drive te
lormatteren.

Llrt

to quit:
x.nt to fofl'rit
llard dist unit ouber 0
and €rase €verthing on it?
rhance

Do Uou REILLY

E@
N.B: Als u werkt met een 2o-megabyte hard disk drive wordt
door het lormatteren de drive automatisch ingedeeld in drie
logische drives van resp. vier, zes en tien Mbyles. Als u
gebruik wilt maken van een andere indeling, kies dan de optie
Partition (zie "lndelen in logische drives').
Let op: Nadal uw hard disk is gelormatteerd en ingedeeld,
moet u voor elke logische drive de optie Markbad laten uitvoeren. Nadere informatie hierover kunt u vinden bij "Ma*eren
van slechle sectoren" verder in dit hootdsluk.

lndelen in logische drives
De hard disk zelt noemen we "{ysieke drive". Deze kan worden
ingedeeld in 66n, twee, drie ot vier "logische drives". Dit doet u
door de optie Partition le kiezen.

Het indelen gaal als volgt:

1.

Kies in het Disk-menu de optie Parlition. Op het scherm
verschijnt dan de volgende waarschuwing:

IM

16

P.rtitionlng lour hrrd did( xill
destro! an! lntorration on it,

TE]

mirdEil

Controleer eerst ol u al een backup hebl gemaakt van alle ,iles
die bewaard moelen bliiven. Klik op OK.

13

Kies de eenheid die u will irdelen (alleen eenheden met
een vet kader kunnen in logische drives worden ingedeeld).
Klik op OK.

Selr(t physic.l unit for oDrr.tion.

tlxli s ]nIIIiTl turfi a tTiiT r l

mlrn

[i,IITTl |{riTa] tuxlTr

f-n-_l
3.

l

rI.x-iET-I

Op het scherm verschiinl het dialoogpaneel "Edit Partition
Parameters'. Daarmee kunt u zel, de indeting bepalen. Met
behulp van de pijltjes op het beeldscherm kunt u de grootte
van de logische drives bepalen. Als een logische drive is
gemerkt mel "Unused" kunt u de grootte ervan veranderen.
Een drive mag nooit groter ziln dan 16 Mbytes. Klik op
Undo om de grootte van de logische drives terug te
brengen tol de systeemgekozen omvang.

Edit p.rtltioo Dlr;eters

[..m-l t o-fo ]

Left:

t--Ri--l t o-fo I
tlfi-la t o-fo 'l
tunused'l t J-T-cl

f

eri

-l

T-fr--l

tcttanul tundtl EifiiEil
U kunt op Menu klikken om over le gaan naar het menu "Pick

Parlition Scheme". Dit menu biedt u een keuze uit voorgeprogrammeerde indelingen. Kies een indeling en klik op Edit om
terug le keren naar het paneel "Edit Parthion Parameters".
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Picl partitio[ scheie:

TlTItlllFID-lt-IBi-lf r-]3--]
I5=MIFIFEITI':F5IIs=FE

T.l--lt=r

l

lTiiEil

Eait-t

Klik op OK nadat u in een van de panelen de indelingsparameters hebt gekozen.

4.

Het programma vraagt u nogmaals oI u de gekozen
eenheid wilt indelen. Klik op Yes.

L.st rhroce to quit I
0o IoU REll,LY x.nt to
!.riition unlt 0 .od
!r.re reerthiog on it?

E titr
N.B: lntormatie over het ved(riigen van loegang tot de logische
drives vanal de GEM-Deshop, kunt u vinden bii "lnstalleren
van logische drives" laler in dil hoofdstuk.
Op nul zetten van logische drives
Het op nul zetten van een logische drive houdt in dal alle liles
en tolders in de bijbehorende directory worden gewist. Door de
oplie "Zero'te kiezen, wordt de totale inhoud van een logische
drive gewisl, zonder dat de hard disk wordt geformaiteerd.
U zet de logische drive als volgl op nul:

1.

Kies in het Disk-menu de optie Zero, waarna de volgende
waarschuwing verschiinl:
15

Zlroin! a loglc.l drivc
.ll iotoriatlon o[ it,

t-F--r

xill

destror

miiTil

Controleer eerst ol u al een backup hebt gemaakt van alle liles
die bewaard rnoelen worden. Klik op OK.

2.

Kies de logische drive die u op nul will zetten. (Alleen de
donker atgebeelde drives kunnen op nul worden gezet.)
Klik op OK.

Slle(t loglcal ulit tor oolration

fJ: lfi-f! -l[E:--]t--E---l
t--r-l---t-fT:--.lt--Jfa' lflr lt--tt-Ta-r--.l
fil--lt--r-I
lTiitEtl
f-BHel programma vraagt u rrcgmaals ol u de gekozen
logische drive op nul wih zetten. Klik op Yes om de drive op
nul le zetten.

Lrst cianrc to quiti
Do

90[

r.nt to r.ro
lrasr elrrgthin!

f,EnLLY

driv! C:
on it?

and

EtE
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Marfteren van slechle sec-torcn
Het ma*eren van slechte sectoren in een logische drive hotrdt
in dat u de secloren die niet gelezen of bescFreven kunnen worden als onbruikbaar markeert. Dit doel u mel behulp van de
oplie Ma*bad. Gebruik deze optie dhekt nadat u de hard disk
drive hebt geformaneerd en in logische drives hebt ingedeeld.
Gebruik deze optie ook als de compuler bii het aanro;pen van
hard disk liles vaak loulmeldingen geeft waarvan u de ooaaak
niet kunt achterhalen.
Bii het markeren van d6 slechle sectoren in een logische disk
drive, gaat u als volgl te werk:

.

Zorg ervoor dat u een backup hebt gemaakt van alle liles
die op de logische drive ziin opgeslagen. Kies de optie
Markbad in het Disk-menu.

2.

Kies in welk deel van de disk slechte sectoren moelen
worden gemarkeerd. (Markbad kan alleen worden gebruikt
voor donker algebeelde logische drives.)

1

Sele[t logic.l unit lor oDration

ft: lt-o:.lt E: ]fr-l
t--i---lf--lt--l---lf .l
f -----r--lf :lr--.-lf

t t lf---. -l

t

or(

l

-r-t

mirffl

Klik op OK.

3.

Hel programma vraagl nogmaals of u de slechte secloren
in de gekozen logische drive wilt markeren. Door op YES te
drukken markeert u alle slechle sectoren in die logische
drive.
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lnstalleren van logische drives
Nadat een drive in logische drives is onderverdeeld, wordt elke
logische drive behandeld als een aparle geheugeneenheid. Om
toegang te kriigen tot een logische drive, moeten de drives
vanaf de GEM-Desktop worden geihstalleerd. Doet u dil niet,
dan hebl u alleen toegang tot de eerste logische drive.

Voor het installeren van een logische drive gaat u als volgt te
werk: kies de ikoon drive C. Ga vervolgens naar het Optionsmenu en kies de optie lnstall Disk Drive. Als het lnstall Disk
Drive paneel verschijnt, verander dan de Driver ldentilier C in
D. Kies Install om logische drive D te installeren. Op de desklop verschiint dan ikoon drive D.
Herhaal deze procedure voor elke logische drive en geel de
drives een kenmerk in de vorm van leflers in alfabetische volgorde: de derde drive wordt drive E; de vierde wordt F. Sla geen
leller over. Als u een tweede hard disk drive op uw sysleem
hebl aangesloten, kunl u deze op dezeltde manier installeren.
Nadat u alle drives hebt geihstalleerd, kiest u de oplie Save
Desktop in het Options-menu om de desktop op te slaan. De
desktop wordt opgeslagen in drive C.

N,B: Niet alle drives hoeven permanent in de desktop
geinstalleerd te ziin. Programma's en gegevens die u niet vaak
gebruih kunt u opslaan in een logische drive die u alleen
installeert als hel nodig is.
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Functies van HINSTALL.pRG
HINSTALL.PRG installeert een hard disk driver. Daarmee kunt
u ook opstarten vanal de hard disk. Hel programma maakt
onder andere de driver lile SH2o4DVR.SYS in de root dkectory
van logische drive C. Als deze driver is geinslalleerd, zal het

systeem drive A overslaan en automatisch opstarlen vanal de
hard disk.
Bii sommige commerciele programma's (soflware en spelleiies
die niel gekopieerd kunnen worden) is het niet nrogelijk vanal
de hard disk op te starten. Als u vaker met dergelijk programma's werkt dan moet u o, HINSTALL.PRG niet installeren
o, het opslarlen vanal de hard disk onmogeliik maken. (Zie
"Opstarten vanal de hard disk na installering van
HINSTALL.PRG" later in dit hoofdsruk.)

N.B: Als u de SH2o4DVR.SYS lile wist ol herbenoemt, is het
niel langer mogeliik op le slarten vanal de hard disk. U kunt de
Iile herbenoemen om het opslarten vanal de hard disk tijdelijk
onrnogelUk le maken en de originele naam herstellen om het
opstarten opnieuw rnogeliik te maken.
Om HINSTALL.PRG te gebruiken gaat u als volgt le werk:

1.

Alvorens u HINSTALL.PRG kunl gebruiken moet u de hard
disk tormatteren en hem indelen met behulp van
HDX.PRG. Er moet ten minste 66n logische drive op uw
hard disk staan. Als u HINSTALL.PRG gebruikt op een
drive die niet is ingedeeld, wordl alle informatie op de hard
disk gewist.

2.

Plaals de opstartdisketle in drive A, roep een disk direclory
op en run HINSTALL.PRG.

3.

De HINSTALL.PRG menubalk verschiint op het beeldscherm. Kies de optie lnstall in hel File-menu.
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4.

Op het scherm verschiint een waarschuwing. Klik op Yes
om de hard disk drive, te installeren.

rou RElLLl x.ot to loJtlu
^ 0oboot!!I.
drivlr on c:?
(D.

IE
Opstarten l.ana, de hard disk
Nadat u HINSTALL.PRG hebt geinstalleerd, kunt u het
systeem vanal de hard disk opstarten. Dit doet u als volgt:

1.

Schakel het sysleem uit. Als u het opstartproces sneller wilt
laten verlopen, slop dan een lege gefrcrmalteerde disk in
drive A.

2.

Schakel de had disk drive in. Schakel de rnonitor en de
corputer in zodra het busy-lampie dooft. Dan verschiint de
desktop.

Opstarien vanat do hatd disk na insiallering van
HINSTALL.PRG
Als u na het inslalleren van HINSTALL.PRG wilt we*en met
soltware waarmee u alleen vanat een diskette kurfl opstarten,
gaat u als vobn te werk:

m

1.

Schakel de mmputer uit en neem de diskette uit drive A.

2.

Schakel de computer in. Houd de [Alt]-toets ingedrukl,
zolang de computer drive A probeert te lezen (het lampie
op die drive brandt). Houd die toets mk irEedruh zotang
het lampie op de hard disk drive brandt.

Wanneer het lampie op de hard disk drive doolt, zal het
lampie op drive A opnieuw oplichten. Op dat moment kunt
u de lAlt]-toets loslalen. Plaats vervolgens de opstartdiskene in de drive.

Functies van FOLDRnnn.PRG
FOLDBnnn.PRG maakt het mogeliik het aantal lolders dat u
mel GEM kunt loevoegen te vergroten. Door in de file-naam
nnn te vewangen door een getal kunt u aan het gebruikeliike
maximum van 40 tolders nog eens maximaal ggg loHers
toevoegen.
N.B.: Voor elke door FOLDRnnn.PRG gespecificeerde extra
folder gebruikt de compuler 132 bytes in het RAM.
U kunt het aantal toe te voegen foHers als
1

.

volg vergrolen:

FOLDRnnn.PRG bevindt z'ch op de opstartdiskette onder
de naam FOLDR100.PRG. Kopieer FOLDBnnn.PRG naar
de AUTO-lolder op de hard disk ol diskette die u voor het
opstarlen gebruikt.

Lel op: Als u vanaf de hard disk opstafl, dan moet de AUTOlolder een van eerste 40 lolders van drive C ziin. Maak daarom
direkt na het lormatteren en het indelen een AuTo-rolder aan
op drive C en laat die lolder permanent op de drive staan,
Kopieer nooit de AUTo-lolder van de opstarldisketle.

2.

Kies de optie Show lnlo om het nummer in de file.naam te
veranderen. Wilt u bijvoorbeeld 50 extra lolders toevoegen,
verander dan FOLDRnnn.PRG in FOLDR50.PBG.

3.

Start het systeem opnieuw op om hel nieuwe maximum
aantal lolders delinitiel te maken.

De programma's DIRSLEFT.TOS en
DIRSLEFT.PRG
De DIRSLEFT programma's gebru <en het aar al loHers dat
door FOLDHnnn.PRG is vaslgesleld om te helpen bepalen
hoeveel tolders u nog kunt toevoegen. Hel is aan te bevelen dit
programnu regelmatig te gebruiken om dit aadal te
control6ren. Overschriijt u nameliik hel aantal gesp€cificeerde
lolders dan kan het gebeuren dat u uw gegevens niet meer
kunt opoepen.
Hel door DIRSLEFT aangegeven gelal kor[ niet exact o\rereen
met het aantal lolderB dal nog kan woden toegevo€gd. Op een
STrorpuler betekenl een aadal van a) ol minder dat u dicht
bij het maxim.rm zit. Op een MEcAsmputer bent u bii een
aanlal van 2 of 3 dicht bii hel maximum.
Als de compuler aangeett dat u dicht bii het maximum zit,
verwiiJer dan een aantal van de beslaande lolders of verhmg
het maximum aantal lolders met behulp van FOLDBnnn.pRG.

Kies DIRSLEFT.TOS in het directory-schsrm om DIRSLEFT
vanal de GEM-Desktop te kunnen gebruiken. De desktop wordt
leegqemaakt en het DlRSLEFToverzicht verschiint op het
beeldscherm. Druk esn willekeudge toets in om terug te keren
naar de desktop. Als u DIRSLEFT.PRG wilt aanroepen vanuit
een lile met Tos-commando's, tik dan op de commandoregel
DIRSLEFT in.

Het programma SHIP.PRG
Via het programma SHIP.PRG veryrendelt u de tees-/schriifkoppen van de hard disk drive, zodat deze lilJens transport ol
opslag niet kunnen worden beschadigd. SHlp.pRG rnoet vana,
een disketle worden opgestarl. Sluit eersl alle hard disk drive
directory-ven$ers en kies vervobens de optie SHlp.pRG in de
diskette-dirBcrory.

N.B: Scfiakel de hard dbk drive(s) uit dhekt nadat u het
programma hebt gebruih.

2.

Backup maken van de hard disk
Om le voorkomen dat dagen werk dmr een menseliike tout ol
een elektroniscfie storing rvordl vemieligd, is hel van belang
dal u tiirig een backup maah van de gegevens op een hard
disk. Kopieer derhalve regelmatig belargriike liles op diskettes
die u vervolgens op een veilige plaats bewaan. Naasl de optie
GEM Copy kunl u ook gebruik maken van de vele handige hard
disk backup-programma's. Deze programma's kunt u verkriigen
via uw Atari dealer.

Beperklngen van de GEM-Desktop
De GEM-Desktop kan binnen alle open directory-vensters een
ovezicht geven van maximaal 400 ,iles. Er kunnen meer liles
op d6 diskette staan, maar deze verschijnen dan niet op het
scherm.
De hootddireclory kan maximaal 256 files bevanen.

lnstallesr niet rneer dan 14 hard disk ikonen op de desktop.

Koploren van inlormstle op de hard disk
Met de disk-to-disk kopiser-utilily van GEM-Desktop is hel niet
mogelijk een logische drive naar een andere te kopieren. Zo
kunl u bilrootbeeld niet drivo C naar drive D kopi€ren
(aarEenomen dat drive C en drive D logische drives binnen
dezeltdo ,ysieke drive ziin). He[ is daarentegen wel mogeliik
files en lolders van eon logische drive naar een ardere te

kopi6rsn.

Opstartdlsk
Op de hard disk ol diskette die u gebruild als opstarldisk
hooven nht alle files van de odginele opstartdiskette te ziin
opgeslagen. Om vanal de hard disk te kunnen opstarten, hebt
u alleen de lile SH204DBV.SYS van logische drive C nodig

a

Om vanal een diskote te kunnsn opstarton, hebt u de AUTOfokbr nodig (gemaakt door HINSTALL) waarin de file
AHDI.PRG sfaa[ opgclagsn.
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APPENDIX A: OPLOSSEN VAN
PROBLEMEN EN PREVENTIEF
ONDERHOUD

trtrtrOtrtr8trtrtrtrtrtrtrtrtr
Oplossen van problemen
Als u liilens het aansluiten of het gebruiken van de MEGA File
20 hard disk drive op problemen stuit, is de kans groot dat het
om een kleine storing gaat die gemakkeliik kan worden
verholpen.
Als de drive biivoorbeeld helemaal niet reageert ol als de hard
disk ikoon niet op hel beeldscherm verschiinl, voer dan de
onderstaande stappen u it:
1

.

2.

Schakel alle onderdelen van uw @mpulersysteem uit en
controleer alle kabelaansluitingen.
Als liidens hel opstanen vanal een diskette problemen
optreden, cofiroleer dan of een goede opstartdiskette in

drive A is geplaatst.

3.

Schakel alle componenien van het systeem in, in de volgorde die bii lopstarten vanal disksne" in hoofdstuk 1 is
beschreven. Schakel de had disk drive in en controleer ol
de ventilator in de drive wekt en het busy-lampje brandt.
Na het inschakelen van de drive, moel u 15 seconden
wachten voordat u de computer inschakelt.

SoftwarFproblemen
Als hel systeem nog steeds niet op de iuiste wiPe opstarl en
bliitt functioneren, zijn wellichl de gegevens op de op6tartdiskette beschad(rd. Als dergeliike problemen optreden tiirens
hel opstarlen vanal de hard disk, maak dan een backup van
alle bruikbare files, zet met HDX.PRG logische drive C op nul
en inslalleer de driver opnieuw mel HINSTALL.PRG.
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"Hii doet hel gewoon niet"
Als u op problemen stuit die u zelf niet kunt oplossen, breng uw
hard disk drive dan naar een erkende Ataridealer.

Preventiel onderhoud
Om zowel uw hard disk drive als uw hele compulersysteem in
topconditie te houden, moet u zich houden aan de volgende
regels:

.

Zoe dal het sysleem op een stevig en vlak oppervlak
staal.

.
.
.
.

Houdt de werkruimte stofurii en vermiid vettige substanties.

Stelde apparatuur niet blool aan exlreme temperaturen,
direkt zonlicht ol een hoge vochtigheidsgraad.
Book niet in de nabijheid van uw computersysteem en
houd dranken en andere vloeislotfen uil de buurt van het
systeem.
Verplaats het systeem alleen wanneer dat strikt nood-

zakeliik is.

.
.
.
.
.
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Schakel de hard disk niel uit als het busy-lampie brandt.

Wacht na het uilschakelen van de hard disk drive minimaal
tien seconden voordat u hem weer inschakelt.
Schakel alle componenten uit voordat u kabels aansluit ol
verwiidert.
Reinig de behuizing met een zachte, iets bevochtigde,
pluis-vrije doek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen, biilende
ol schurende cleaners.

Als u de drive will vervoeren ol verzenden, voer dan het
programma SHIP.PRG uit (zie "Het programma
SHIP.PRG" in tpoldsluk 2). Schakel vervolgens het
systeem uit en verpak de drive in de originele vepakking.

APPENDIX B: OVERZICHT COMMANDO'S
DISK DRIVE CONTROLLER

trtrtrtrtrDtrtrtrtrtrtr!trtrtr

De Atari hard disk controller bestaat uit een Atari hard disk

interface host adapler en een intelligent Small Computer
Systems lnterlace (ANSI X3T9.2 SCSI) ST506/412 hard disk
controller. De buscommunicatie vindt plaats via een door de
host gedelinieerd protocol. Dit bestaal uit een commando-lase,
een data in (lezen) oI data uit (schrijven) fase en een stalus
fase. Data-overdracht verloopt asynchroon, volgens een data
requesVacknowledge handshake protocol, waarbij per handshake 66n data-byle wordt overgebracht.

Commandostructuur
Commando's worden naar de hard disk conlroller overgestuurd
via een command descriptor block van zes bytes, zoals hieronder algebeeld.
N.B: Twee opeenvolgende command descriptor blocks worden
gescheiden door een vertraging om de controller de gelegenheid te geven te reageren.

Byl6

Byts

O0

01

xxxxxxx

x

II II I

I

xxxxxxx

x

rttt

tttl

|I |I

Byte

02

t_----

operation code

conlroller numb€r

'--L

xxxxxxx

btock address high

drive numbsr
x
block addrsss mid

Bylo

03

xxxxxxx

x

L-

blo"k

"ddr"".

lo*
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Byle

04

xxxxxxx

ll

x
block count

xxxxxxxx

Byro 05

ll

conlrol byts

Command operation codes
De Atari hard disk inlerlace commandoset bevat de volgende
hard disk bewerkingen.

N.B: Bii alle niel-gebruikte descriplor block fields wordt ervan
uitgegaan dat ze door de controller op nullen zUn gecontroleerd.
OpCode

Command

0x00
0x03

tsst drivs ready
request sonso
lormal driv€
read (sesk lrnplicit)
wdle (s€6k inpllcil)
sook
mods select

0x04
0x08
Ox0a

0x0b
0x15

0x0O

[fe$

Drive Ready)

Dit commando geelt een nul als de aangeroepen drive
ingeschakeld en bedriifsklaar is. Als de drive niet bedriilsklaar
is, wordt de check condition bit in de crmpletion status byte

gezel.
Byle

00

xxx0000

0

test drivo rsady opcode
controller number
Byts 01

n

tl

drive number

Byro 02

Byts 03
Byto 04
Byte 05

0x03 (Request Sense)
Dit commando leverl een blok van vier bytes, met daarin de
status error code van de laatst uitgevoerde drive-bewerking
(zie "Enor code" en "Stalus-slruciuur" verder in deze

appendix).
Byte

0O

xxx0001

t|r
I I l=_-4

1

----

-

request sense opcodo
conlroller numb€r

I I
Bylo

01

xxx

tt

drivo numb€r

Byts 02
Byle 03
Byle

04

0000010

0

Byts 05

oro4 (Fomd Drlve)
De controller schriitt per index alle lD- 6n datavelden met een
blokgrootte, gespecificeerd in het laatste mode Belect
commando. Als geen mode select crmmando wordl uitgevoerd, wordt de laatst gebruikte blokgrmtte gehanleerd.
bataveHen worden \lolledig geschreven met oxbc tenzii de
data pattem flag wodt gezet. De interleave tactor korrlt over'
een ma na aantal disk-omwentelirEen dat nodig is voor het
sequentieel lezen van 66n spoor.

a

Byte

Byto

Byle

00

01

02

xxx0010

0

I lL_

xxx -xx-

IILL-

xxxxxxx

03

xxxxxxx

04

xxxxxxx

interleave faaor high

x

L
By4o

o"r" r"n"rn

x

I
Byto

data pattem ,lag
driv6 number

x

I
Bylo

lormat drtue opcods
conlroller numbor

,nr"*rr. rrror,o*

05

0rO8 (Read)
Dit commando stuurt het opgegeven aantal blokken naar de
host, beginnend bil het opgegeven logische adres van het
eerste blok.

Byts

0O

xxx0100

I ll
Byte

01

xxxxxxx

I ll
Byto

02

xxxxxxx

0

I
x

I

bbd( adrsss hrsh
drive nurYter

x

I
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road opcodo
conlroller numbgr

otoo,

"oor"*"

,r*o

Byto

03

xxxxxxx

x
blod( addross low

Byre 04

xxxxxxxx

tt

blod( count

Byte 05

mlr(write)
Dit commando veDlaatst het opgegwen

aar al blokken naar

d6 drive, beginnsnd bii het opgogeven logische adres van hot
eerEte blok.
Byte

00

x x x 01 0 1

I
Byle

01

I

L--L-

xxxxxxx

I ll
Byt6 02

Byte 03

Byte

(x

0

wrreopcodo

cor rollsr nunrbor
x

I

bbd( adrsss hish
drive number

xxxxxxxx

lt

blod( address mid

xxxxxxxx

tl

blod( adlross low

xxxxxxxx

ll

Uod( count

Byt6 05

31

0x0b (Seek)
Dit commando laat de gekozen drive zoeken naar het
opgegeven logische adres van het eerste blok.
Byfs

OO

x x x 0 1 01

t|r
| | '

L | .Bytg

01

xxxxxxx

lltt
| |

1

'

seek opcodo
controller numb€r

x

block adress high
drive numb€r

L- I
Byto 02
I

Byr6 03

ll

-

I

bloc'k addrsss mid

blod( addross low

Byl6 04
Byts 05

(x15 (ilode Select)
Dit commando wordt door de disk controller gebruikt voor het
opgeven van de drive lormat paramelers. Dit commando moet
altiil voorafgaan aan het lormat drive commando. De by{e vmr
de vergrendelirEspositie bepaalt op hoeveel cilinders vanal het
eerste ot laatste spoor de lees-/schriilkop wordt vergrerdeld
voor transport. Als het meest signilicante bit wordt gezel, ligt
deze positie hliten het eerste spoor, in hel andere geval buiten
het laatste spoor. De slep pulse code is O voor niet-gebufferde
zoekoperaties van 3 milliseconden, 1 voor gebutferde zoekoperalies van 28 microseconden en 2 voor gebutferde zoekoperalies van 12 microseconden.
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Byte

0O

xxx 101O1

I ll
Byte 0t

lt

I

mods sotect opcodc
conlroller number

drlvo number

Byte 02
Byt€ oit
BytE 04

00010110

tt

byte count (0x16)

Byts 05
Byte 00
Byte 01
Byte 02
Byt€ 03

00001000

Byie 0o
Byto

0l

Byto 02
Byt€ 0g
Byt€ 04
Byte 05

Byto 06

tl

blod( stse hlgh

xxxxxxxx

ll

blod( slze rdd

stt

Byte

07

xxxxxxx

x
blod( siz6 low

Byte 0o

Byle 01

00000001
xxxxxxxx
cyllndor

By,t6 02

Byts 03

xxxxxxxx

lt
xxxxxxxx
lt

cyllndor count low

dala hsad count

xxxxxxx

Byrs 04

L
Bylo 05

x

roducod

Byrs 07

Byto 08

Byro 09

u,

fflle

cylinder hlgh

xxxxxxx

I

Byts 06

cour high

raducsd wrlto cylinder low

xxxxxxxx

tt
xxxxxxxx
lr
xxxxxxxx
lt

write pr€comp cylinder high

wrlto pBcorp cylinder low

landlng zons posltion

xxxxxxxx

lt

-

step pulse co(b

Ststusstructuul
Na de al dan niet su@esvolle uitvoerirp van een commardo
wodt de complelion status byte verstuurd. Als een fout
oplredt, wordt de check position bit gezet. Nadere intormatie

daarove, kan worden verkregen door daarna hel requesl sense
commardo le geven. (De check condition bit wordt nooit
gegeven als gevolg van een request sense commando.)

Byl6

00

------

x-

I

check position

Status error codes
Na een request sense commando volg[ hel onderslaande

stalusblok:
Bylo

00

- xxxxxxx

L--

-L - error code

Byt6 0t
Byts 02
Byle 03

Drivs

Conlroll€r

0x00
0x0l
0x02
0x03
0x04
0x06
0x10
0x11
0r12
0x13
0x14
0xl5

no 6nor
no lnd€x
no seek complole

write ,ault
drivo not r€ady
no lrack zoro
lD occ orror
unconsclable data enor
lD address malk not lound
dala address mark not found
record nol round
ssek enor
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fi18
O(10

data dl€d( h no €cc ,rFde
dda €cc arol

0x1c

ba.r

ord
oeo

oal

w

w1
(M5

38

6.ll

lonnd

t c lalbd

frvalld opeIatlon Codo
lnvalld blod( Sisss

kmfld frnal addrEss
hualid etEurrnt
lnvall, darlce nurter

APPENDIX C: INDELING tN LOGTSCHE
DRIVES
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De hard disk drive van Alari kan in maximaal 4 "logische" hard
disks worden ingedeeld. Seclor 0 van de hard disk bevat
inlormalie die aangeell waar de logische disks op de daadwerkeliik disk ziin ondergebracht.

Seclor 0
Otfs6l

oxlcl

word
byts
byto
word
word
byle
byto
byto
byte

0x1c2

long

0x1c6

byts
3 byl6s

0x 1b6

oxlb8
0x1b9
0x1ba

0xlbc
0x1be
oxl bl
0x1c0

0xlc7
0xlca
0x1ce

Oxld2
0x1d3
0xl d6
0x1da
oxl d€
0x1df
Ox1e2

0x1o6
0x1ea
0x1eb

oxlas
ox112

long
long

hLcc
hl_dhc
(unusod)

hLrwcc
hLwpc

hUz
hLd
hLin

hLspl

hd

size

po_flag
po_id
po_stan
po_slzs

pl_llag
byts
3 byt6s Pl-ld
long pl_statt
p1_slzo
long
p2_lla€
byto
3 bytos p2_ld
p2_sla]t
long
gz_elze
long
byle
P3_llag
3 bylos p3_id
p3_slarl
long
ps_slzs
long
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16 long
0x1la long
0x1ls word
0x

1

bsl_start

bsl

count

(r€seNsd lor chocksum)

Format-anlormatie
hi_cc

is het aantal cilirders van de drive.

hi_spt

is het aantal sectoren per spoor.

hi dhc is het aantal koppen van de driv6.
hi ]Icc speciticeert de reduced write cunent cilinder.
hi_wpc speciliceert de wrile-precompensation cilinder.
hi lz speciliceert de vergrendelingspositie.
hi_rt is de seek rate code.
hl ln is de intedeave lactor.
lntormatle Ioglsche drives
Een disk kan in maximaal 4 logische drives worden opgedeeld,
elk gedelinieerd door een 12-byte slructuur. (ln de onderslaande beschriiving kan "X" de waarde van 0, 1, 2 of 3

hebben):

px_flag (een byle). Moet ongelijk zUn aan nul om aan te
geven dal de logische drive geldig is. De hard disk opslari code
slarl de eersle logische drive op waarbii bii 7 van deze byle is
gezet.
pX_U.

Een veld van 3 bytes dat de logische drive identificeert. Voor GEMDOSil-logische drives moet dil veld de ASCIIkarakters G, E en M bevaflen.

px_start.

Specificeert op welke seclor de logische drive
begint. Dit is de opstartsector van de logische drive.

px_slze. Speciliceert de grootte

van de logische drive,

uitgedrukt in secloren.

hd. .size. Geeft de grootte van de disk aan, uitgedrukt in
tysieke sectoren.
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bsl_coutit. Geeft het aanlal bad sector entries in de lijst aan.
bsl_count nul b ziin er geen bad sedor er ries. Elke bad

Als

sector wodt aangegeven door een lang wmrd, in het 6g000fomaat, dat het seclomummer bevat. De bad sector liist is
opgenomen in een aangrenzende set van bst_counul2g
sectoren, die b€ginl tii sector bsl_stan. De liisl bevindt zich
meestal aan het 6inde van de disk.
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APPENDIX D: TECHNTSCHE GEGEVENS
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BijAtari MEGA File 20 hard disk drives wordt soms gebruik
gemaakl van onderdelen die door verschillende labrikanten ziin
vervaardigd. Hierdoor kunnen de specilicaties voor de alzonderliike hard disk drives varieren. De orderstaande liist geelt
een ovetzichl van de standaard-specilicaties van de MEGA File
20 hard disk drive.

Voeding
Opgenomen

:22OV SoHz

vermogen

:50 W

SpoordichthskJ

600 per inch

Aantal sporen

2448

Sectoren p€r spoor

17 (MFM)

Aantal cilinders

612

Opslagcapaciteit

20 Mbyles (MFM)

Overdrachtssnslhoid

5 megabits per seconds

Mechanisrne kopb€wsging

stapponmotor

Almotingen (hxbxd)

7x34x34cm

Maximale loegestane schok en

rilling:
in werking

10 Gs.

buiten working ol transport

40 Gs

OnEevingstelYporatuur:
in ol builen werking
tijdens opslag
tijdens transpon
Relati€ve lucitvochligheidsgraad
(niel condenserend):
in ol buiten werking
tiidens opslag ol transport

5' - 45'C
-20' - 65'C
-40' - 65'C

20 tol 80Ya
tot 95%
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APPENDIX E: TWEE MEGA FILE' DRIVES
OP EEN SYSTEEM
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lnleiding
U kunt de opslagcapaciteit van uw MEGA- oI ST-computer
verdubbelen door een tweede MEGA File hard disk ol een
MEGA File en een SH204 hard disk drive aan te sluiten.

Deze handleiding beschrijlt hoe u de MEGA File hard disk drive
moet gebruiken en aansluiten als tweede hard disk of als
eerste hard disk in combinatie rnet een SH204. lnlormatie over
het aansluiten van 66n hard disk drive, de volledige instructies
voor het gebruik van de SH opstartdiskene en andere relevanle
inlormalie kunt u vinden in de handleiding die bii de SH hard
disk drive werd geleverd.

Voor het inslalleren van een tweede drive moel u de behuizing
en de alscherming van de drive venriideren, de DIPschakelaars in de juiste stand zetten, de tweede hard disk drive
op de eerste hard disk drive aansluiten en de hard disk
opslarten met het opslarlprogramma HDX.PRG.
ln deze handleiding beginnen sommige alinea's met Le{ op: ol
N.B.:. Bil Let op wordt u gewezen op mogelijke problemen en
hoe u deze kunt voorkomen. Bii N.B. worden tips en inlormatie
over hel betretlende ondenrverp gegeven.

Vereiste apparatuul
Voor het installeren van twee hard disk drives hebt u het
volgende nodig:

.
.
.
.

Een Atari MEGA- of ST-computer
Twee Alari MEGA hard disk drives of een SH204 en een
MEGA File
Een kleine Philips schroevedraaier
Een kleine platbektang

N.B.: Hel is van belang dat u in de hard disk drive a een die
wiizigingen en handelirEen uit\oen die in deze handleiding
worden beschreven. Alle andere wijzigingen hebben tot gevolg
dat Alari Corp. niet langer aansprakelijk is voor schade aan de
drive o, andere componenten van uw systeem.
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Venrijderen van de behuizing en afscherming
Om de stand van de DIP-schakelaars te veranderen moet u de
behuizing en afscherming van de hard disk drive venvijderen.

Let op: Het is van belang dat alle componenten ziin
uitgeschakeld en niet meer ziin aangesloten op de computer en
de wandcontacldoos. Zorg ook dat de ruimle waarin het
systeem staat schoon, stofurii en droog is. stel de apparaluur
nooit bloot aan vochtigheid ol extreme temperaturen.
Venvijder de behuhing en alscherming als volg6:

1.

Draai de drive voozichtig om, met de ondetkant naar
boven. Draai met behulp van een kruiskop-schroeved'aaier
de negen schroelies aan de onderkant van de behuizing
los (zie onderslaande abeelding).

Verwlidet€n Yan de schroeven

u[

de behulzing

2.

Draai de drive voorzichtig om. Houd tijrJens het ondraaien
de bodemplaat goed vast, zodal deze niel verschuitl. Til de
bovenkanl op, venriiler deze en leg hem naast de drive.

Let op: Houd metalen vooMerpen (zoals gereedschap) uit de
buud van de drive, zolang de behuizing geopend is. Raak nooil
de inteme voeding van de drive aan.

3.

Draai de acht melalen lipies waarmee de melalen
alscherming is bevestbd voozichtig rechtsom met de
platbektang, zodat ze evenwiidig staan aan de gleuven.
Venriiler vervolgens voozichtig de alschermirE.

Posltlo van de motalon llpleg
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D|P-schakelaars in de
iuiste stand zetien
U-moet de stand van de Dlp_schakelaars
wijzigen, zodat de
co.mputer de Mede hard disk drive he*ertlb""

,i_-Jiaii"

ple;1ng$laar Ueoaalr her eenheid_aores ,an oe JaL. Er'r.-""
naro.dtsk dive rnoet een apart eenheid-adres
hebben. De

eersle hard disk mod worden ingesleH op eenheid_adres
o tis
al door de fabrikant irEesteld) en Oe t*""i" arir"
adres 1. Deze adressen komen overeen met de nummers
"p
v@r
de lysieke eenheden in de formal- en partitionopties vinlJ HDx-programma op de SH opstartdisiette.

;;;i;:

U zet de D|P-schakelaars voor de tweede drive als volgt in de

iuiste stard:

L

2.

De dri€ DlP-schakelaars (kleine pallelies) bevinden zich op
66n klein blokie bii de vernilator. Naa$ het kleine btokie
staal op de print % 2 1 X". De codes 2, t, en X (N|ET op
het schakelaarblokie zelf) behoren bii de drie Dtpschakelaars.

Zet met behulp van de punt van eEn balpen schakelaar 1 in
de sland OFF. Laat de schakelaars 2 en X in de sland

'ON" staan.
Slrnd yan D|P-ch.kelaar yrn de hx..de hard dlsk drlve
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De onderstaande tab6l toont de eonholladr€rsensn de bil.
behorcnde schakelaaBtarden :

eohrl+*trr
0
1

DlF.oh.t

2lX
oN

ot{

hr

ON OFF

oN
ON

Brerp de afscheming reor aan. Crontdeer histii dd do
fpies in de gleifos valen. Draai <b fficheming va6t d@r
de liie6 met b€tuh van do platbekang ofi kanshg
linksom te draaien.
4.

/t6

Breng de borenkant van de bsluizing w66r aan 6n zet
deze vast md de negen ichrceven in de bodemphar.

Aansluiten van een lweede MEGA File hard disk
drive
Gebruik de interlace-kabels om de twee hard disk drives
onderling op elkaar en op de compuler aan te sluiten.
Sluit de twee drives als volgrt op de
1

.

comMer aan:

Controleer o, de eerste hard disk drive op de computer is
aangeslolen. Hebt u dit nog niet gedaan, sluit dan een uiteinde van de inlerlac+kabel aan op de hard disk poort van
de computer, en hel andere uiteinde op de poorl met het
opschrift "Hard Disk ln" op de achterkant van de eerste
MEGA File (eenheid 0).

2.

Sluil een uiteiMe van de tweede interface-kabel aan op de
poort "Hard Disk Otit" van de eerste drive en het andere
uiteinde op de poort met het opschrift "Hard Disk ln" van de
tweede drive (eenheid 1).

3.

Sluit bii elke drive een voedingskabel aan op de connector
met het opschrilt "Powe/'. Sluit vervolgens de kabel aan op
een wandconlactdoos met randaarde.

Aanslullen van tweo MEGA Rlo Hard Dlsk Drlves
voodingskabsl I
oersts onve

I
Hard Disk ln

,"rr"""*ru.I-

naar compuror

Hard Olsk ln

47

Aansluiten van een MEGA File en een SH204
hard disk drive
ln plaats van twee MEGA File disk drives kunt u ook 66n
MEGA File en 66n SH204 hard disk drive op uw computer
.aansluiten. Sluit hiertoe de MEGA File als eerste drive aan
(eenheid 0) en de SH204 als tweede drive (eenheirJ i ). Als de
tweede drive via de eerste drive op de compuler wordt
aangesloten, dan rnoet de SH204 altiid eenheid 1 zin. Zel de
DIP-schakelaars van de MEGA File in de stand voor eenheid 0
en de schakelaars van de SH204 in de sland voor eenheid 1.
ln de gebruikershandleiding van de Atari SH Hard Disk Drive
kunt u lezen hoe de D|P-schakelaars van de SH204 in de stand
vmr eenheid 1 gezet rnoeten worden.

Opstarten en indelen van de tweede drive
Starl na het aansluiten van beide hard disk drives het sysleem
op. Na korte liid verschiint op de desktop de ikoon voor hard
disk C.
Gebruik voor het lormatteren en indelen in logische drives de
oplies Formal en Parlition zoals wordt beschreven in de gebruikershandleiding van de SH Hard Disk Drive. Geel de tvyeede
hard disk drive eenheidnummer 1.
lnslalleer logische drives zoals u dat hebt gedaan bij de eerste
drive. Na hel inslalleren van de tweede hard disk, kunt u in
totaal acht logische drives hebben (logische drive C tot en met
J).

Gebruik na het installeren van alle logische drives de optie
Markbad van het HDX.PRG-programma om de slechte
secloren in de logische drives van de tweede hard disk te
markeren.

Klantenservice
Mocht u vragen hebben o/er Atari produlden, dan kur[ u altiid
contact opnomen m6l Alari Benebx

Schriif naar:
ATARI (Benelux) B.V.
Po6tbus 70
4't30 EB Vianen
Schriit het onderwerp van uw briel aan de achtezipe op de
envelop.
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