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Belangriike inlormatie
Zoals. in, alle .eleklrische apparatuur worden ook in de Atari MEGASTE computer
elektrische signalen opgewekt die storing op radio- en W-aooaraluur kunnen
veroorzaken als de apparatuur niet volgeis de voorschriften wdrdt aangesloten.
Als u vermoe.dt.dat de apparatuur storing verooeaakt, schakel dan de computer_
apparatuur uit. ls de storing verdwenen, dan werd die waarschiinliik verooizaakl
door de compuler. U kunt proberen de storing op te heflen d6or'een ol meer
van de volgende maatregelen le nemen:
o Als u. voor radio- of Tv-onvangsl een binnenantenne gebruikt, verander dan de

stand van die antenne.. Verander de opstelling van uw computersysteem ten opzichte van de radio of
TV. Sluit uw computerapparatuur aan op een andere wandcontact-doos, zodat de
computer en uw radio oI ry op verschillende groepen zijn aangesloten.

Baadpleeg indien.nodig uw ATARI-dealer of een gekwalificeerde radio_ of TV-
Iechnrcus voor verdere suooesties
LET OP: Deze apparatuur-v6ldoet aan de criteria voor klasse B computerapparaluur.
9]9l?glkgT"!iS het Fcc-regtement, paragraat J. deet 15. Deze rejelJGogen een
re-OelrJke bescherming te bieden legen dergeli,ke storingen Dit vo-rmt echt6r geen
9fl11tr9.-dgt- geen. enkete storing op radio oJ W zat oprreden. De computer-mag
aleen worden verbonden met apparatuur die voldoet aan de normen vbor fAss6
:,c_91p-,]!9gppar9trur. Aanstuiting van apparatuur die niet aan deze criteria votdoet,
reror veelat tol stonngen in radio- en ry-ontvangsl. Voor de l/O-\€rbrndinoen moeten
argescnermde kabets worden gebruikt, daar andersde normen voor khs& B kunnen
:?1q"e,l-.9y9|':chr9qen: Pgzg iijn .verkrijgbaar bij uw Arari_deater. Wtzisingen ofmooficalres dre niet uitdrukkelijk door Atari Corporation zijn goedgekeiJrd, k"unnen
uw rechten als gebruiker teniet d@n.
N B.:Aan deze,handteiding is de groolsl mogetijke zorg besteed
urreraaro. wordl de computer hardware en soltware \.an Atari CorO voortdurend
verbelerd en uitgebreid Atan Corp kan daarom onmogeliik de iuistheid van de
InTormatre rn deze handleidrng na de dalum yan publikatia garanderen en wijst
oan ook redere aansprakelijkheid af voor eventuele jevolgen va-n wijzigingen,Iout6n
of weglatingen.

Niets uil deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar oemaakt zonder
vooratgaande schrifteli,ke toestemming van Ataritorp.
ATABI, hetATARl togo MEGAFTLE STE. TOS, SMt24, SC1224, SF3t4,
SF354, PCF554. SLM804, CDAR504 en Atari SFP-OO4 ziin handetsmerken of
geregistreerde handelsmerken van Atari Corp. GEM en GEM Desktop zijn ha;-
delsmerken of geregistreerde handetsmerken van Diqilal Research, ln;. MS-DOS
is een geregistreerd handelsmerk van Microsott Corforation. Epson is een gere-
gistreerd handelsmerk van Seiko-Epson Corporalion.

Copyright (c) 1990, Atan Corporation
Sunnyvale, CA 94089-1302
Alle rechten voorbehouden.
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H00FDSTUK 1: AAil DE SLAG

lnleiding
Uw Atari MEGA STE computer paart de nieuwste computertechnologie aan
een gebruiksvriendelijke werkomgeving en wordt standaard geleverd met
de volgende voorzieningen:

. 68000 16-MHz processor

. Kleurenpalet met 4096 kleuren en drie verschillende video-modes

. Schermregels van 80 tekens

. 2 ol 4 Mb RAM, alhankelijk van het model

. Optionele 68881/2 numerieke coprocessor voor snellere gegevensver-
werking

. lngebouwde double-sided lloppy disk drive waarop tot 726.016 bytes
inlormatie kan worden opgeslagen

. lngebouwde hard disk drive

. Poorten voor de aansluiting van een e)dra floppy disk drive, ACSF (DMA-)
apparaten, parallelle en seridle randapparatuur, MlDl-instrumenten en
stereo luidsprekers.

. lnterface voor een Local Area Network (LAN)

. VMEbus voor snelle asynchrone parallelle gegevensoverdracht

. Optioneel CPU cache-geheugen voor snellere gegevensverwerking. Per-
manent opgeslagen besturingssysteem TOS, mel onder meer GEM, de
krachtige Graphics Environmenl Manager. Deze grafische gebruikers-
interface vereenvoudigt het werken met de computer.

o Desk-accessoire Control Panel op de ingebouwde hard disk en op de
Language-opstartdiskette.

. Diskette met een uitgebreide set Atari Hard Disk Utilities.
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Gebruik van deze handleiding

De bediening van de MEGA STE is bijzonder eenvoudig en wordt rn
deze handleiding uitvoerig beschreven in heldere en niet- technische taal,
die zowel voor nieuwe computergebruikers als voor doorgewinterde pro-
grammeurs begrijpelijk is. Nadat u vertrouwd bent geraakt met uw computer,
kunt u deze handleiding gebruiken als naslagwerk voor afzonderlijke
procedures en specifi eke informatie.

Hieronder vindt u een beknopte beschrijving van de inhoud van deze
handlejding:

ln hoofdstuk 1, "Aan de slag", leert u de verschillende onderdelen van
uw.MEGA STE computer kennen. Dit hoordstuk bespreekt het uitpakken
en installeren van hel systeem en geeft een overzicht van de belangrijkste
eigenschappen en mogelijkheden van de computer.

Hooldstuk 2, "Bediening van de computer", gaat verder in oo de basis-
concepten van de MEGA STE en beschrijft hoe u de computer in- en
uitschakelt. Tevens komt de GEM Desktop aan de orde.

Hoofdstuk 3, "Basisbewerkingen", bespreekt hoe u met behulp van de GEM
Desktop informatie op het scherm en op disks beheert. U leert omgaan
mel de cursor en met vensters. Verder wordt het kopieren en wissen van
ikonen, folders en bestanden uitgelegd en ook hoe u een diskette formatteert.

Hoofdstuk 4, "Geavanceerde desktop-functies", gaat verder in op de
onderwerpen van het vorige hooldstuk en beschrijft desktop-bewerkihgen
als het bijwerken van een directory. het invoeren van gegevens in 6en
dialoogpaneel en het kiezen van oplies uit de menu,s ln-de menubalk.

ln hoofdstuk 5, "Directories, folders en bestanden", leert u alles over
bestanden, bestandsnamen, ,olders en directory-structuren. ln dit hoofdstuk
wordt ook uitgelegd hoe u bestanden en directories (folders) het beste
kunt indelen om een overzichtelijke werkomgeving of te zetten en te
behouden.

Hoofdstuk 6, "Desk-accessoires", beschrijft hoe u desk-accessoires instal-
leert en gebruikt. Tevens wordt nader ingelaan op het Control panel.

I
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ln appendix A, "Poorten" vindt u albeeldingen van connectors op de MEGA
STE computer.

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

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

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

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

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

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

"Klanlenservice" geeft aan hoe u meer informatie over de MEGA STE

computer en andere ATABI-produkten kunt opvragen.

lvlet behulp van de "lndex" kunt u de in deze handleiding gebruikte termen
en procedures snel opzoeken.

I

I
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Notatieregels
Letters.tussen vierkante haakjes ([ ]) verwijzen naar de toetsen op het
toetsenbord. Sommige Iuncties vereisen het gelijktijdig indrukken van twee
ol drie toetse.n. Een voorbeetd: [Control] [X]betakeht:houd lcontrol] ingedrukt
en druk op [X].

ln deze handleiding beginnen sommige alinea,s met N.B. of Let op.

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

Bij Lel op wordt u gewezen op mogelijke problemen en hoe u deze
kunl voorkomen.

e
@

I
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Computer aansluiten
Het is belangrijk dat. u de computer op een geschikte plaats opstelt en
dat u zell comforlabel achter de computer kunt plaatsnemen. Hanteer voor
de computer dezellde criteria als voor uw stereo-installatie ol televisie. plaats
het systeem op een stevige vlakke ondergrond in de buurt van een
stopcontact. Zorg voor voldoende luchtcirculatie en vermijd ruimten waar
de computer wordt blootgesteld aan stof, vettige substhnties, extreme
temperaturen, direct invallend zonlicht of vocht. Neem de computer, het
toetsenbord, de muis en de monitor voorzichtig uit de verpakking. Verwijder
het verpakkingsmateriaal (met inbegrip van de transportbeveiiiging in Oe
floppy disk drive en de muis) Bewaar dat maternal voor het devil u de
computer later wtlt opbergen of versturen. Volg verder de instruities in dit
hootdstuk voor het aansluiten van uw systeem.

N.B.: h app€ndix F "Poorten" vindt u afbeeldingen waarin aanslui-
tingen van de MEGA STE zijn aangegeven.

t
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Toetsenbord en muis
Uw computer is uitgerust met een los toetsenbord, dat via twee inklapbare
voetjes in hoogte kan worden versteld. U zet het toetsenbord in de hoogste
stand door de voetjes uit te klappen. Via de muis kunt u verschillende
bewerkingen sneller uitvoeren dan met het toetsenbord. Door de muis over
een vlakke ondergrond te bewegen, verplaatst u een cursor op het scherm.
Beweeg de muis en klik op de muisknoppen om ikonen, tekst en afbeel-
dingen te kiezen, te verplaatsen, te verwijderen en te wijzigen.

Toetsenbord aansluiten
Sluit het toetsenbord aan door de toetsenbordkabel te verbinden met de
daartoe bestemde ingang op het linkerzijpaneel van de compuler.

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

Monator

Op de monitor ziet u welke bewerkingen de computer uitvoert. U kunt de
MEGA STE ook aansluiten op een TV

1-5
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Monitor aansluiten 0
U sluit de monitor aan door de videokabel eerst op de monitor aan te
sluiten (als die niet vast met de monitor is verbonden). Sluit vervolgens
het andere uiteinde aan op de monitorpoort op het achterpaneel van de
computer. ln sommige gevallen moet u daarvoor een speciale bijgeleverde
steker gebruiken.

Sluit de voedingskabel eerst aan op de achterzijde van de monitor en
veNolgens op een geaard stopcontact. (Raadpleeg de handleiding van uw
monitor voor verdere bijzonderheden,)
Tv-toestel De MEGA STE is uitgerust met een W-aansluiting, zodat u In
plaats van een monitor ook een gewone W op uw computer kunt aansluilen.

TV aansluiten

d
+ Lxr

T ------ 
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Voor het aansluiten van een W op uw MEGA STE hebt u het volgende
nodig:

. een kleuren ot zwart/wit TV

. een kleine schroevedraaier

. adapter (vHF of antennekabel)

1. Verwijder achterop de W de kabel die naar de antenne of naar de
kabelantenne-aansluiting gaat.

2. Als u op uw TV een platte twee-aderige kabel is aangesloten, verbind
deze dan met de schroefaansluitingen aan de onderzijde van het TV-
schakelkastje en schroef deze vast. Als de antennekabel een ronde steker
heeft (coax), sluit die dan aan op een VHF-adapter (converter voor 75
naar 300 ohm) en sluit die adapter aan op de schroefaansluitingen aan
de onderzijde van het Tv-schakelkastje. (Een dergelijke adapter is
verkrijgbaar bij uw TV-handelaar.)

3. Sluit de tweeaderige kabel van het schakelkastje met de VHF-aansluiting
aan op de achterzijde van de TV Als deze aansluiting twee schroefjes
heeft, kunt u de kabel rechtstreeks aansluiten.
Als de VHF-aansluiting een ronde aansluitbus heeft, dan hebt u een
adapter nodig voor de omzetting van 300 naar 75 ohm, die verkrijgbaar
is bij uw W-handelaar, Sluit de twee-aderige kabel aan op de omzetter
en sluit deze laatste weer aan op de TV

4. Zet de schakelaar op het schakelkastje in de stand COMPUTEB.

5. Sluit een uileinde van de videokabel aan op de poort COMPUTEB van
het schakelkastje en het andere uiteinde op de poort ry op het
achterpaneel van de MEGA STE.

6. Probeer uit met welke stand van de Lo/Hi-schakelaar op het achterpaneel
van de MEGA STE u het beste beeld krijgt.

1-7
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Voedingskabel

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

Voedlngskabel aansluiten

Ol
De aan/uit-schakelaar schakelt
de computer in en uit; I is aan
en O is uit.

Controleer ol de computer is uitgeschakeld en verwijder de transportbe-
veiliging uit de disk drive. Sluit de netkabel aan op de voedingsaansluiting
achterop de computer en daarna op een geaard stopcontact.

lngebouwde floppy disk drive
Uw computer is uilgerust met een ingebouwde double-sided floppy disk
drive. De floppy disk drive bevindt zich aan de voorzijde van de computer.

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

Met de voedingskabel sluit u de
computer aan op het lichtnet.

1-8
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lngebouwde hard disk drive
Een hard disk drive kan veel meer gegevens opslaan en die gegevens
veel sneller uitwisselen dan een floppy disk drive. De hard didk ls een
s-levige schijf, mel daarop een laagje magnetisch dat informatie kan opslaan.
Om de disk te beschermen tegen stof en beschadigingen is deze in een
afgesloten behuizing gemonleerd. De drive draail de schijf met een zeer
hoge snelheid rond. De lees- en schrijfkoppen van een hard disk drive
zijn vergelijkbaar met de koppen van een band- ofvideorecorder en bewegen
over hel oppervlak van de disk om informatie in te lezen of weg te schrijven
zonder er daadwerkelilk mee in contact te komen. Elektronisbhe schake-
lingen zorgen voor het transport van gegevens tussen de hard disk en
het computergeheugen.

De ingebouwde hard disk is direct klaar voor gebruik, omdat hij vooraf
al is geformatteerd en gepartltioneerd. Appendix C geeft meer bijzonder
heden over de hulpprogramma's op de diskette Advanced Hard Disk t lilities
en over hel opnieuw formatteren en partitioneren van uw hard disk.

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

Reset-knop ,//
De reset-knop dient voor het opnieuw opstarten van de computer zonder
hem uit te schakelen. Deze manier van opstarlen wordt ook wel "warm
opstarten" genoemd. U kunt de computer ook warm opstarten door op
de toetsencombinatie [Control] [Aternate] [Delete] te drukken.

Modulesleuf

De modulesleuf is bestemd voor programmamodules. Programma's in ROM-
modules worden direct geladen. Na het laden nemen zij geen geheugen-
ruimte in beslag. Een module kan 131.o72 (1 28 Kb) bytes programmacode
bevatten. Het systeem behandelt de modulesleuf als "drive c".

1-9
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Module in de sleuf plaatsen

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

Meteen beginnen

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

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

Uw computer is ook uitgerust met een VMEbus-connector. Daarmee kunl
u zeer snelle VME-apparatuur op uw computer aansluiten.

Zorg dat de computer en randapparaten zijn uitgeschakeld als u deze via
de poorten met elkaar verbindt. Bij sommige verbindingskabels bevinden
zich aan weerszijden van de connector bevestigingsschroefjes of klemmen.
Schroef ol klem deze vasl zodat de connector niet los kan raken. Op deze
wijze voorkomt u ook eventuele storingen op radio- en Tv-apparatuur.

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

1-10
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Externe floppy disk drive
U kunt uw IVEGA STE computer uitbreiden met een externe floppy disk
drive. Hiervoor kunt u zowet de Atari SF3i4 ol SF354 OouOte-siib6 a,S-
inch disk drive als de Atari PCF554 5,25-inch disk drtve gebruiken. Een
tweede disk drive vergroot de opslagcapaciteit en biedt meer mogelijkheden
voor het kopi6ren en opvragen van gegevens.

N.B.: De Atari PCF554 5,25-inch disk drive biedt de mogelijkheid
tot gebruik van 5,25-inch MS-DOS compatibele diskettes. Voor dit
besturingssysteem moet u wel een speciaal programma installeren.
Voor meer inlormatie kunt u contact opnemen met uw Atari-dealer
of Atari Klantenservice.

Externe floppy disk drlve aanslulten I
Controleer of de computer en disk drave zijn uitgeschakeld en ol de
transportbeveiliging uit de drive ls verwijderd. Sluit de interface-kabel van
de drive aan op de poort met het opschrift "Floppy Disk" op de achterzijde
van de computer. Verbind hem daarna met de poort met het opschrift "ln"
achterop de drive. Sluit de ronde connector van de voedingsadapler aan
op de ingang met het opschritt "Power" aan de achterzijde van de drive.
Sluit de voedingsadapter vervolgens aan op een geaard stopcontact.

N.B.: U kunt uw MEGA STE computer met maximaal 66n externe
Iloppy disk drive uitbreiden. De externe drive wordt aangeduid als
"Drive 8".

ACSr(DMA)

De ACSI-poort (Atari Computer Systems lnterrace) poort is een snelle DMA-
interlace (Direct Memory Access). Dankzij de DI/A-chip in uw computer
kunt u DNiIA-apparatuw rechtslreeks met het computergeheugen laten
communiceren zonder de CPU te belasten. De DMA-chip draagt gegevens
veel sneller over dan de CPU, die op deze wijze vrij kan blijven voor andere
taken.

1-1'1
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Op deze poort kunt u een Atari DMA hard disk drive, een Atari SLM
laserprinter, een CDAR504 compact disc drive of andere high-speed DMA-
randapparatuur aansluiten. Via de DMA-poort kunt u maximaal vier DMA-
apparaten in een keten op de computer aansluiten.

Door randapparatuur aan elkaar te koppelen kunt u op 66n poort meerdere
randapparaten aansluiten. Het eerste apparaat in de keten wordt direct op
de computer aangesloten en de rest van de apparaten wordt op elkaar
aangesloten. U koppelt apparaat A dan direct aan de computer, apparaat
B aan apparaat A, C aan B enz. Raadpleeg de handleidingen bij uw
randapparatuur voor meer informatie.

DHA-apparatuur aanslulten I
Controleer ol de computer en alle randapparaten zijn uitgeschakeld. Sluit
de interface-kabel van het DMA-apparaat aan op de poort met het opschrift
"DMA'op het achterpaneel van de compuler en vervolgens op de poort
met het opschrift "ln" achterop het Dl\ilA-apparaat. Verbind de voedingskabel
met de daartoe bestemde ingang van het randapparaat en daarna met
een geaard stopcontact.

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

Parallelprlnter aanslulten

Controleer of de computer en alle randapparaten zijn uitgeschakeld. Sluit
de printerkabel aan op de poort met het opschrift "Printef ' achterop de
computer en met de conneclor op de printer. Verbind de nelkabel met
de daartoe bestemde ingang van de printer en sluit deze vervolgens aan
op een geaard stopcontact.

(
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LAN

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

De MEGA STE computer heeft 66n seriele poort. U kunt seriele apparaten
op de seriele poort aansluiten, tenzij u de LAN-poort (Local Area Network)
gebruikt. Als uw computer is aangesloten op een lokaal netwerk, is de
seri6le poort uitgeschakeld.

ssrloel $t

Een Local Area Network (LAN) is een communicatienetwerk waarin een
aanlal computers en randapparaten met elkaarzijn verbonden. Elk onderdeel
in een netwerk wordt een knoop genoemd. Knopen zijn meestal computers
of invoer/uituoerapparaten zoals printers en disk drives.

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

VMEbus

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

I

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

Aansluiting van een stereo-installatie verbetert ook de geluidskwalitert van
programma's die niet speciaal zijn ontwikkeld voor stereo geluidsweergave.

Stereo hootdteletoon ol luidsprekers aansluiten R \n L

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

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

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

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

Joystick aansluiten S,

Sluit Atari-compatibele joysticks aan via muis/joystick-poort 0 of 1 .

o
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MIDI

MlDl staat voor "Musical lnstrument Digital lnterlace", Via deze poorten kunt
u de MEGA STE met de nieuwste generatie elektronische muziekinstru-
menten verbinden. Via de "Midi ln"-poort stuurt de computer de werking
van een synthesizer of ander MlDl-instrument. Via de "Midi Out"-poort kan
de computer de digitale interface \an een elektronisch instrument besturen.
U kunt dan door het varieren van volume, tempo en instrumenten allerlei
ingewikkelde composities spelen. De MlDl-interfaces maken van uw com-
puter een professionele studiorecorder waarmee u spoor voor spoor een
gehele compositie kunt opbouwen.

Elektronischmuziekinstrumontaanslulten J
Sluit een MlDl-instrument aan op de poorten Midi ln en Midi Out op het
linkerzijpaneel van uw computer. Raadpleeg de handleiding van het in-
strument voor nadere instructies.

)
)

)
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H00FDSTUK 2:BEDlEilll{c VAl{ DE C0MPUTER

Basisconcepten
ln dit gedeelte wordt uitgelegd hoe uw computer Iunctioneert, wat geheugen
is en hoe u het systeem opstart vanal de ingebouwde hard disk drive of
vanaf een opstartd is kette,

lll/erking van de computer
Een compuler verwerkt verschillende soorten instructies op basis waarvan
verschillende taken worden uitgevoerd. De computer krijgt onder meer
instructies van de ROM-chip (Read Only Memory) en instructies van
uitvoerbare programma's op de hard disk of op diskettes. De computer
ontvangt deze instructies als elektronische signalen die worden verwerkt
en/of opgeslagen. De verwerking en opslag van gegevens wordt uilgevoerd
door een reeks elektronische componenten en geintegreerde schakelingen.

Geheugen

De IVIEGA STE computer beschikt over lwee soorten geheugen: intern en
extern geheugen. lntern geheugen is de gegevensopslag in microchips
die zich in uw computer bevinden. Extern geheugen is de gegevensopslag
op hard disks, uilneembare modules, diskettes en CD-ROM.

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

Een kilobyte komt overeen met 1024 bytes, een megabyte met 1024 kilobytes.
De MEGA STE computer beschikt over 256 kilobytes ROM en 2 of 4
megabytes RAlVl.
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lntem geheugen

Er zijn twee soorten intern geheugen: ROM en RAM. ROM is de alkorting
voor Read Only Memory, een geheugen waarvan de inhoud alleen kan
worden gelezen. U kunt de inhoud niet wijzigen. lnlormatie in het ROM
is permanent opgeslagen en kan niet worden gewist. ROM-schakelingen
bevatten de informatie van het besturingssysteem.

RAM kunt u vergelijken met een schoolbord. Daar kunt u op schrijven,
maar u kunt het ook wissen. ln het RAM worden gegevens slechts tildelijk
opgeslagen. RAM staat voor Random Access Memory, wat betekent dat
programma's en gegevensbestanden rechtstreeks toegankelijk zijn. Om de
tijdelijk opgeslagen gegevens uit het RAI\il permanent op te slaan, moet
u ze overdragen naar een extern geheugenmedium. Bij het uitschakelen
van de computer gaat de inhoud van het RAM verloren.

Extern geheugen

Opslaan op externe geheugenmedia betekent opslaan op modules, dis-
kettes, hard disks, uitneembare hard disks en CD-ROM.

Op diskettes en hard disks kunt u informatie opslaan, deze vanaf de diskefte
of hard disk in het RAM inlezen, eventueel wijzigen en later vanuit RAM
weer naar de disk wegschrijven. De informatie op diskettes en hard disks
kan worden gewist, waarna de vrijgekomen ruimte beschikbaar is voor
nieuwe gegevens. De diskettes voor de MEGA STE computer hebben een
opslagcapaciteit van 357.376 bytes (single-sided of enkelzijdige diskettes)
of 726.016 bytes (double-sided ol dubbelzijdige diskettes).

CD-HOM duidt op CD's die inlormatie bevatten die u alleen kunt inlezen
in het RAM en vervolgens verwerken. U kunt geen
inlormatie naar een CD-RONI wegschrijven.

TOS

TOS is het besturingssysteem van uw computer. Het bestuurt alle functies
van de computer en verzorgt achtergrondlaken als gegevensuitwisseling
met diskettes of hard disks, vertaling van bewegingen van de muis in
bewegingen van de muiswijzet op het scherm en de schermweergave.

A

I
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GEM qtaat 
-voor 

Graphics Environmenl Manager, een belangrijk onderdeel
)/a.n TOS GElvl is een grafische interface voor de computer'en zorgt dat
informatie zowel in gralische vorm (zoals ikonen en vensiers) als via l6tters,
getallen en symbolen op hel scherm kan verschijnen.

Systeem inschakelen
U hebt de apparatuur aangesloten en weet in grote lijnen hoe uw computer
werkt. U kunt de computer nu inschakelen. Het besturingssysteem is in
RoM-schakelingen in uw computer opgeslagen, dus u he6t gieen opstart-
diskette ("boot disk") nodig. Het is echter mogelijk de computer iildens
de opstartprocedure extra informatie en bestanden te laten lnlezen. De tijdens
het opstarten ingelezen informatie is automatisch beschikbaar zodra de
desktop verschijnt.

U kunt opstartinformatie opslaan op een hard disk ol op een opstartdiskette.
De ingebouwde hard disk van uw MEGA STE computer bevat opstartin-
formatie die onmiddellijk toegankelijk is als u het systeem inschakelt. Dit
is de snelste en meest elfjci6nte opstartmethode.

ln enkele gevallen kan het voorkomen dat u opstartinformatie op diskettes
moet opslaan. Stel dat u meer desk-accessoires hebt dan tegeliJkertijd
geactiveerd kunnen worden. Als u slechts enkele desk-accesioir6s witt
activeren voor specilieke taken (zoals tekstverwerking of een database), dan
zou u voor elke activiteit een andere opstartdiskette kunnen maken. Voor
de, meeste gebruikers is dit echter slechts tijdverspilling en is het veel
efficienter om de opstartinformatie op de ingebouwde hard disk op te slaan.

Als u het systeem wilt opstarten vanaf een opstartdiskette, ga dan verder
naar het onderdeel "Systeem opstarten vanaf opsta(diskette' .
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Systeem opstarten vanaf hard disk
De ingebouwde hard disk bevat de volgende opstartinlormatie en bestanden:

. De desk-accessoire Control Panel (XCONTROL.ACC)

. Het bestand SHDRIVER.SYS. ln dit bestand is de opstartinformatie voor
de hard disk opgeslagen.

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

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

1. Schakel de computer en alle randapparatuur uit.

2. Als u een Alari laserprinler op uw systeem hebt aangesloten, schakel
die dan als eerste in.

3. Schakel vervolgens de monitor in, dan de tweede lloppy drive, en daarna
de externe hard disk drive (zie de handleiding van uw hard disk drive
voor nadere instructies) en alle andere apparatuur (zoals een tweede
hard disk, een parallelprinter ol een modem).

Als u een externe hard disk drive gebruikt, wacht dan tot het drive-lampje
dooft voordat u een ander apparaat inschakelt.

4. Schakel de computer in. Als u merkt dat de hard disk gereed is met
de initialisatie, druk dan op een willekeurige toets. Hierdoor kunt u de
opstartprocedure aanzienlijk versnellen. (Tijdens de initialisatie maakt de
narO Oist< drive een getuiij dat ophoudt als de initialisatie gereed is.)

Op het scherm verschijnt de desktop.

N.B.: Als de desktop niet op het scherm verschijnt, schakel de

"omoute, 
dan uit. Cbntroleei of de monitor is ingeschakeld en of

alle verbindingskabels correct zljn aangesloten. Schakel het systeem

oonreuw in. Ats de desktop nog steeds niet verschiJnt. raadpleeg

Jin appenOix D, "Problemen oplossen en preventief onderhoud"'
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Het opstarten vanaf hard disk is nu voltooid. ln een aantal gevallen is het
niet mogelijk het systeem vanal de hard disk op te starten. Bij sommige
spelletjes o{ bij programma's die zijn beveiligd tegen kopidren moet u het
systeem opstarten vanal de programmadisketle. Hieronder wordt aange-
geven hoe dat gaat. U kunt ook meleen doorgaan met het onderdeel "GEM
desktop".

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

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

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

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

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

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

Let op: Als u het systeem niet opstart vanaf een diskette met een
toepassingsprogramma, dan moet de desktop verschijnen. Gebeurt
dat niet, schakel dan de computer uit. Controleer of de monitor is
ingeschakeld, of de opstartdiskette op de juiste wijze in drive A is
geptaatst en ol alle verbindingskabels correct zijn aangesloten.
Schakel het systeem dan opnieuw in. Als de desktop noo steeds
niet verschijnt, raadpleeg dan appendix D. 3. Verwijder de Lahguage-
diskette uit de drive, plaats de werkkopie van de diskette met de
Advanced Hard Disk Utilities in die drive en open de directory,

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

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

GEM desktop
Als u het systeem inschakelt, leest de computer de opstartinformatie van
de hard disk ol opstartdiskette en kopieert die inlormatie naar het RAM,
Vervolgens verschiJnt de desktop op uw scherm.

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

Hard dlsk ikonen

De 
. 
ingebouwde- hard disk drive is reeds geformatteerd en in partities

onderverdeeld. Partities zorgen voor overzichtelijk opgeslagen bestanden.
U kunt bijvoorbeeld in een bepaalde partitie alle tekstverweikingsprogram-
ma's opslaan, in een andere de dalabase-programma's enz.
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Een hard disk ikoon bredt toegang tot een partitie op de hard disk. Alle
hard disk ikonen worden automatisch geinstalleerd.

Omdat uw ingebouwde hard disk drive is ingedeeld in vier partities toont
het scherm vler hard disk ikonen.

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

lkonen voor floppy disk drlve en prullenmand

De ikonen voor de floppy disk drives hebben het onderschrift "FLOppy
DISK" en geven toegang tot informatie op diskettes. (Ook als uw systeem
is uitgerust met slechts 66n floppy disk drive, verschijnen zowel de ikonen
A als B.) Gebruik de prullenmandikoon om bestanden of folders van de
hard disk of de diskettes te verwijderen.

Als u een besland of folder eenmaal in de prullenmand hebt gegooid, dan
is de inhoud onherroepelijk verloren.

Menubalk

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

Mulswuzer

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

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

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

De allanumerieke toetsen (met letters, cijfers en symbolen) werken meestal
op dezellde manier als bij een gewone schrijfmachine. Drukt u op [S], dan
verschijnt dus een kleine letter "s" op het scherm. Via [Shift] [S] verschijnt
een hoofdletter "S". Druk op [Caps Lock]om al te wisselen tussen kleine
en hooldletters.

Het toetsenbord bevat ook toetsen waarmee u functaes kunl uitvoeren die
met een schrijfmachine niet mogelijk zijn.

Zo worden de toetsen [Control], [Shifft] en [Alternate] samen met andere
toetsen gebruikt om de functie van de tweede ingedrukte toets te veranderen.
Houd een of meer van de voornoemde toetsen ingedrukt en druk vervolgens
op de andere toets.
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Langs de bovenzijde van het toetsenbord bevinden zich de functietoetsen
[Fl]t/m [Fl0]. Als u [Shifr] ingedrukr houdt en op een functieroets drukt,
krijgt u toegang tot nog tien functietoetsen, [Fl1]Vm [F20]. De functie van
deze toetsen is alhankelijk van het programma dat u gebruikt.

Gebruik de vier pijltoetsen om de cursor in de richting van het pljltje te
verplaatsen. De cursor is een grafisch symbool (vaak een pijltje, een biokie
ol een verticaal streepje) waaraan u kunt zien waar u op dat moment dp
het scherm aan het werken bent.

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

Het numerieke toetsenblok bevat toetsen die zich ook in het alfanumerieke
blok bevinden. Door de indeling van het numerieke blok kunt u cijlermatige
gegevens gemakkelijk invoeren. [Ented heeft dezelfde lunctie ats IReturn].

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

Koude start
U kunt uw systeem koud starten vanaf het toetsenbord, zonder de computer
uit te schakelen. Druk hiervoor gelijktijdig op [Conlrol], [Alternate], rechtse
lshiftl en [Delete].

U kunt ook koud starten door alle systeemonderdelen uil te schakelen in
de omgekeerde volgorde van het inschakelen en de compuler na minimaal
10 seconden weer in le schakelen. Dit is een volledige "reset" van het
systeem.
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Bij sommige programma's en desk-accessoires moet u koud starten nadat
u bepaalde opties hebt gewijzigd.

lllarme start
U kunt warm starten \anaf het toetsenbord zonder het systeem uit te
schakelen, door geliiKijdig op de toetsen [Control} [A]ternate] en [Delete]te
drukken.

U kunt het systeem ook warm starten door de reset-knop op het achterpaneel
van de computer in te drukken.
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H00FDSTUK 3: BASISBEWERKIilcEI{
Dit hoofdstuk bevat de inlormatie die u nodig hebt om metde basiselementen
van de desktop te werken. Dit hooldstuk behandelt het besturen van de
muiswijzer via de muis of het toetsenbord, het manipuleren van ikonen en
vensters, het kiezen in de menubalk en het formatteren en kopieren van
een diskette.

Bij het oelenen met kopieren en formatteren hebt u twee lege ongefor-
matteerde diskettes nodig. Deze gebruikt u om werkkopieen te maken van
de Language-diskette en de Advanced Hard Disk Utilities.

Voordat u aan dit hoofdstuk begint, moet u eerst het volgende doen:

. Start uw systeem en open de desktop zoals is beschreven in het vorige
hoofdstuk.

. Plaats de Language-diskette in drive A.

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

VoorzUde dlskotlo Achtct2lldc dtdott
metalen schuifje

raampje voor
schrijtbescherming
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Uhcht altijd tot het drive-lampje is gedootd voordat u een diskette plaatst
of verwijdert. Om een diskette te plaatsen ol te verwijderen gaat u als volgt
te werk:

1. Houd de diskette zo vast dat het metalen schuilje naar de drive is gericht
en het schuilraampje zich linksonder bevindt.

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

2. Schuif de diskette in de drive tot hij op zijn plaats ktikt.

3. Druk op de uitwerptoets van de drive om een diskette uit de drive te
veMijderen. De diskette schuift dan iets naar buiten en kan worden
verwiiderd.

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

Er zijn twee soorten vensters: directory-vensters en dialoogpanelen. De
directory-vensters tonen de inhoud mn een drive (floppy drive of logische
drive) ol folder. Dialoogpanelen dienen voor hel invoeren van commando's
en/of het tonen van inrormatie aan de gebruiker.

Hel derde belangrijke element van de desktop is de menubalk. Deze heeft
vier koppen: Desk, File, View en Options.

(
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Als u de computer voor de eersle maal inschakelt, toont de desktop twee
floppy disk-ikonen, de prullenmand, de muiswijzer en de menubdlk. Als
u een module in de modulesleuf hebt geplaatst toordat de computer werd
ingeschakeld, dan verschijnt ook een mbdule-ikoon op het scheim.

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

Muiswijzer besturen via muis
De muis is het belangrijkste hulpmiddel bij het besturen van de muiswijzer.
Via hetverplaatsen van de muisverschuift u de muiswijzer naar elke gewenste
positie op de desktop. Beweeg de muis over een schoon en egaal oppervlak,
bijvoorbeeld het werkblad van uw bureau. De bewegingen van de muis
(richting, afstand en snelheid) worden door de computer gedetecteerd en
door de muiswijzer weergegeven op het scherm.

Plaats de muis op een plat oppervlak met de kabel naar achteren gericht.
Beweeg de muis nu in verschillende richtingen. Op het scherm ziet u dat
de muiswijzer dezelfde bewegingen maakt.

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

Muiswijzer besturen via cursortoetsen
U kunt de muiswijzer ook verplaatsen via bepaalde toetsencombinaties.
Raadpleeg daarvoor appendix B. Houd de eerste toets ingedrukt en druk
vervolgens op de tweede toets (of houd de eerste twee loetsen ingedrukt
en druk op de derde toets).

N.B.: Appendix B geeft een overzicht van toetscombinaties waarmee
u de muiswijzer verplaatst.
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Uw scherm is opgebouwd uit kleine punten, die meestal "beeldpunten"
of "pixels" worden genoemd. Als u de muiswijzer met behulp van de
cursortoetsen verplaatst, verspringt deze ofwel 66n pixel of een aantal pixels
tegelijk. Oefen met de verschillende toetsencombinaties voor het verplaatsen
van de muiswijzer.

. lAlternate] in combinatie met een pijltoets verplaatst de muiswijzer acht
pixels in de richting van de pijltoets.

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

E6n onderdeel kiezen

Door het kiezen van een onderdeel (zoals een ikoon ol menu-optie) geeft
u aan de computer door dat u dat onderdeel wilt gebruiken. Een gekozen
onderdeel wordt geaccentueerd.

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

Klozen vla muls

Kiikken is een bewerking met de muis, waarmee u op de desktop een
bepaalde handeling uitvoert, biivoorbeeld een onderdeel kiezen of een
procedure starten. Meestal gebruikt u de linkermuisknop. Als u de rech-
termuisknop moet gebruiken wordt dil aangegeven.

Via een muisklik kiest en accentueert u een onderdeel. Bij dubbelklikken
combineert u verschillende handelingen, zoals het kiezen en openen van
een bestand.

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

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

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

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

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

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

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

Klezen vla toetsencombinaties

Het indrukken van de toelsencombinatie [Alternate] lnsert] heeft dezelfde
uitwerking als het klikken met de linkermuisknop. Voor een dubbele klik
houdt u [Alternate] ingedrukt en drukt u tweemaal op [nsert].

Voer de onderstaande oelening uit om met behulp van toetsencombinaties
een procedure te kiezen en te starten:

1. Plaats de muiswijzer op de ikoon van drlve A.

2. Druk op [Alternate] [nsert]. De ikoon wordt gekozen. U annuleert uw
keuze door de wijzer op een willekeurige plaats op de desktop te zetten
en nogmaals op [Alternate] [nsert] te drukken.
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3. Voor een dubbele klik (kiezen en openen van het venster voor drive
A) plaatst u de muiswijzer weer op de ikoon van drive A. Houd [Alternate]
ingedrukt en druk twee maal snel achter elkaar op Inssrt] om een vensler
te openen dat de inhoud van de diskette in drive A weergeeft.

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

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

lkoon klgzon

Er zijn twee soorten ikonen: desktop-ikonen (voor floppy en hard disk drives,
printer, module-ikonen en de prullenmand) en venslerikonen (voor folders
en bestanden). Bestanden en folders kunnen zowel in de vorm van tekst
als in de vorm van ikonen worden weergegeven.

U hebt de ikoon van drive A reeds gekozen. Een gekozen ikoon wordt
geaccentueerd af gebeeld.

ilenukop klezon

Bij elke menukop van de menubalk hoort een menu met verschillende oplies.
Ga mel de muiswijzer naar de menubalk en wijs een menukop aan.
Daaronder verschijnt dan onmiddellijk het bijbehorende menu. Door ver-
plaatsing van de muiswijzer langs de menubalk kunt u de verschillende
menu's bekijken. Als u met de muiswijzer een ander menukopje raakt,
verdwijnt het oude menu en verschijnt het nieuwe.

Volg de onderstaande stappen om een menu weer te geven en opties
te kiezen:

1. Plaats de muiswijzer bij het menukopje Options. Het bijbehorende menu
verschijnt.
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N.B.: ln een menu zijn in bepaalde omstandigheden een deel van
de opties beschikbaar en andere niet. Als een optie beschikbaar
is, dan wordt hij zwart afgebeeld en kan wordeh gekozen. Niet
beschikbare opties zijn grijs en kunnen nietworden gekozen. probeert
u dat toch, dan verdwijnt het menu. Sommige opties worden voor-
algegaan door een vinkje. Dat betekent dat ze gekozen ziin.

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

Klik met de muisknop. Er verschijnt een dialoogpaneel waarin wordt
gevraagd ol u de desktop wilt opslaan.

N.B.: De knop met het woord OK is omgeven mel een vette rand.
Dit betekent dat dit de systeemgekozen waarde is. ln plaats van klikken
op OK kunt u ook op de toets [Return] drukken.

Klik op Cancel om het dialoogpaneel te annuleren.

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

Slepen

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

U sleept een ikoon naar een andere plaats door hem eerst met de wijzer
aan e wijzen, waarna u de linkermuisknop indrukt en ingedrukt houdt.
Verplaats de wijzer vervolgens over de desktop. U kunt op deze wijze
verschillende bewerkingen uitvoeren, afhankelijk van het soort ikoon en de
bestemming ervan. U kunl ook een elastisch kader om meerdere ikonen
slepen. (Zie "Meerdere ikonen kiezen".)

Slepen vla muis

Slepen met de muis is bijzonder eenvoudig. U houdt gewoon de muisknop
ingedrukt terwijl u de muis over het werkvlak rolt. Plaats eerst de wijzer
op de geaccentueerde ikoon of groep ikonen en sleep ze naar de gewenste
positie.
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Slepen via tootsoncomblnatiss

Om te slepen vra toetsen houdt u [Alternate] en Unsertl ingedrukt in
combinatie met een pijltoets. De gekozen ikoon ol groep kan dan in de
richting van de pijltoetsworden gesleept. Plaats eerstde wijzer opde gekozen
ikoon ol groep ikonen en sleep die naar de gewenste positie.

lkoon verslepen

U sleept om een ikoon te kopieren, te verplaatsen ol te wissen. Afhankelijk
van de bewerking die u uitvoert, wordl een ikoon gekopieerd, verplaatst
ol gewist zodra u de muisknop weer loslaat.

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

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

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

N.B.: U kunt meerdere ikonen tegelijk verslepen. Zie hiervoor "Meer-
dere ikonen kiezen".

Meerdere ikonen kiezen
Het kan voorkomen dat u meerdere onderdelen tegelijk wilt kopieren of
wissen. Dit kan op twee manieren.

De eerste manier is via een elaslisch kader. Via deze methode kunt u een
groep onderdelen kiezen die naast elkaar op de desktop of in een venster
staan. Via de muiswijzer maakt u een kader om de groep ikonen die u
wilt kiezen. Dit kader wordt elastisch genoemd omdat het de bewegingen
van de muiswijzer volgt.
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Een andere manier is via klikken met een legetijk ingedrukte [Shifr]-toets.
Vra deze methode kunt u een groep onderdelen kiezen die willekeurig over
de desktop verspreid staan.

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

Kiezen via elastisch kader

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

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

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

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

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

4. Kiik buiten het kader op de desktop om de keuze te annuleren.

Kiezen via klikken gecombineerd met [Shift]
Via deze methode kunt u een groep onderdelen kiezen die willekeurig over
de desktop of een venster verspreid staan.
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Volg de onderstaande stappen om de ikonen van drive A en C via Shitt-
klikken te kiezen.

1. Kies de ikoon van drive A.

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

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

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

Kiezen via combinatie van elastisch kader
en Shift-klikken
U kunt ook beide methoden combineren door eerst met het elastisch kader
een groep onderdelen te kiezen en met behulp van Shift-klikken de
onderdelen die u niet wilt kiezen ult de groep te verwijderen.

Volg de onderstaande stappen om de twee methoden te combineren:

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

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

3. Kies de ikoon van drive A vervolgens weer op dezellde wijze.

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

Ga verder met het kiezen en slepen van meerdere ikonen tot u het onder
de knie hebt.
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Vensters
De meeste bewerkingen op de desktop worden uitgevoerd binnen zoge-
naamde vensters. U kunt vensters beschouwen als een miniatuurscheim
binnen het grotere beeldscherm. U kunt met maximaal zeven geopende
vensters tegelijk werken. Een venster is open als het op het scherm wordt
weergegeven.

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

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

N.B.: Als de ikoon van drive A is geaccenlueerd, maar het vensler
wordt njet geopend, dan betekent dit dat de compuler uw dubbele
klik niet als zodanig heeft herkend. Klik op een willekeurige plaats
op de desktop om de keuze van de ikoon op te heffen. Probeer
nu nogmaals het venster te openen door een dubbele klik te geven.
Het is mogelilk dat het dubbelklikken in het begin niet goed lukt.
Blijf oelenen tot u het onder de knie hebt.

Om het directory-venster van drive A weer te sluiten klikt u op de box
met de X in de linkerbovenhoek van het venster. Dit is de zogenaamde
"close-box".

U kunt een actief venster ook openen met behulp van de menubalk. Kies
de ikoon voor drive A, zodat die wordt geaccentueerd. Ga met de muiswilzer
naar het File-menu en kies de optie Open om het directory-venster van
drive A te openen.
Sluit het venster weer door in het File-menu de optie Close Top Window
te kiezen.

Later in deze handleiding komen nog andere manieren aan de orde voor
het openen van vensters en programma's.
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Vensteronderdelen
Eerder in dit hoofdstuk hebt u reeds gewerkt met de close-box die zich
linksboven in de meeste vensters bevindt. De onderstaande afbeelding toont
de verschillende vensteronderdelen. Sommige onderdelen worden hieron-
der al behandeld, andere komen later in dit hooldstuk aan de orde.
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De drive-letter verschijnt in het midden van de move-balk en geeft aan
vanaf welke drive informatie werd ingelezen. ln dit geval is dat floppy drive
A.

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

De inlormatieregel geeft aan hoeveel ruimle op de diskette in gebruik is
(het aantal bytes dat voor de inhoud van een directory wordt gebruikt),
en voor hoeveel onderdelen (het aantal bestanden en lolders in de directory).
De andere onderdelen van een venster komen hieronder aan de orde.

3-12atarimuseum.nl



Actief venster
U kunt weliswaar meerdere vensters tegeliik openen, maar slechts met de
foldersen bestanden uit hetactieve venster werken. Alleen het actieve venster
kan worden doorlopen, verplaatst, bijgewerk ol van grootte veranderd. Een
venster is actief als de move-balk geaccentueerd wordt weergegeven.
U kunt met maximaal zeven vensters tegelijk op het scherm werken, maar
er kan er maar 66n actiefzijn. U activeerteen vensterdoor op een willekeurige
plaats in dat venster te klikken.
Geopende venslers kunnen elkaar overlappen. Als een inactiel venster
gedeeltelijk door een ander venster wordt bedekt, dan kunt u het naar
boven halen door erin te klikken. Het actieve venster ligt bovenop en is
in zijn geheel zichtbaar.

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

1. Open het directory-venster van drive A.

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

3. Bechtsboven in het vensler bevindt zich de full-box. Als u hierop klikt
wordt het venster schermvullend uivergroot.

4. Klik nogmaals op de full-box. Het venster keert weer terug naar zijn
oorspronkelijke vorm en plaats op de desktop.

5. Oelen het veranderen van de venstergrootte tot u dat onder de knie
hebt. Sleep de size-box omlaag om het venster langer le maken, omhoog
om het korter te maken, naar rechts om het breder te maken en naar
links om het smaller te maken. Als u klaar bent, sluit u het venster.
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Venster verplaatsen
Met behulp van de move-balk kunt u een venster op elke plaats onder
de menubalk op de desktop zetten. U verplaalsl een venster als volgl:
1 . Open het directory-venster van drive A.

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

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

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

4. Sluit het voorbeeldvenster en vervolgens het direclory-venster van drive
A.

Vensterinhoud scrollen
Soms is een vensler te klein om alle onderdelen af te beelden. Sommige
onderdelen blijven dan onzichtbaar. U kunt de verborgen onderdelen
bekijken door de inhoud van het venster te "scrollen", otwel te verschuiven.
Met behulp van de scroll-balken langs de onderzijde en de rechterzijde
van het venster kunt u de inhoud van het venster naar rechts, links, boven
en onder verschuiven.
Als een directory meer onderdelen bevat dan er in het vensler passen,
wordt een deel van de scroll-balk gearceerd weergegeven en geeft de
scroll-box de huidige positie van het venster weer vergeleken met de totale
directory. Als het gedeelte boven of onder de scroll-box is gearceerd, kunt
u een ander deel van de directory bekijken door in de richting van het
gearceerde gedeelte te scrollen.
U kunt de inhoud van een venster op drie manier scrollen: per onderdeel,
per vensler of continu. U doet dit als volgt:
1. Open het directory-venster van drive A.

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

I

I

;

I

I

I

I
i
(

3-14atarimuseum.nl



I

)

)

t
I

I

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

4. U laat het venster een "venster-eenheid" opschuiven door te klikken
in het gearceerde deel van de scroll-balk. De eerder weergegeven
onderdelen worden onzichtbaar en een volgende groepverschijnt.
U bereikt heEelfde elfect met de verticale pijltoetsen op het numerieke
toetsenblok.

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

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

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

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

Diskettes
Diskettes dienen voor permanente opslag van programma's en gegevens
die tijdens de uituoering van de programma's worden aangemaakt. MEGA
STE computers maken gebruik van diskettes van 3,5 inch, ln een vierkanle
omhulling van kunststof bevindt zich een rond en flexibel schijfje. Het
schijfoppervlak bevat een laagje ijzeroxyde; magnetisch materiaal waarin
inlormatie kan worden opgeslagen die door de drive kan worden gelezen.
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Het toegankelijke deelvan de diskette is afgedekt door een metalen schuilje.
De meeste diskettes hebben bovendien een schuilraampje voor het instellen
van de schrijfbescherming. (Zie "Bescherming tegen overschrijven" in dit
hooldstuk.) Diskettes kunnen single-sided (enkelzijdig) ol double-sided
(dubbelzijdig) zijn. Uiterlijk verschillen die twee typen niet van elkaar. Bij
een single-sided diskette is slechts 66n zijde goedgekeurd voor de opslag
van informatie, bij een double-sided diskette geldt dit voor beide zijden.
Een slngle-sided diskette kan maximaal 357.376 bytes informatie opslaan,
een double-sided 726.016 bytes.

Diskette formatteren
U kunt een nieuwe diskette pas gebruiken nadat hij is "gelormatteerd",
ofwel voorbereid voor het opslaan van informatie. Tijdens het lormatteren
wordt alle inlormatie van de diskette gewist. De magnetische laag wordt
gecontroleerd op beschadigingen en het schijfoppervlak wordt ingedeeld
in sporen. Diskettes die zijn geformatteerd op een MEGA STE computer
zijn compatibel met MS-DOS computers. Dit betekent dat een MS-DOS
computer informatie kan lezen die is weggeschreven naar een diskette die
op uw MEGA STE computer is geformaneerd. Ook het omgekeerde is
mogelijk.
Een single-sided diskette moet altijd als single-sided worden geformatteerd.
Een double-sided diskette kan zowel single- als double-sided worden
gelormatteerd. Single-sided geformatteerde diskettes kunnen zowel in
single- als double-sided drives worden gebruikt, maar double-sided ge-
lormatteerde diskettes alleen in een double-sided drive.
Het is ook mogelijk eerder gebruikte diskettes opnieuw te formatteren,
bijvoorbeeld om alle informatie van die diskette te wissen. ln dat geval werkt
formatteren veel sneller dan het wissen van elk afzondedijk bestand met
behulp van de
prullenmand.

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

Volg de onderstaande stappen om een diskette te formatteren:
1. Zorg dat de desktop op het scherm staat en plaats een lege, onge-

lormatteerde diskette in drive A.
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N.B.: Als u over twee drives beschikt, kunt u drive A of drive B
gebruiken.

2. Klik op de optie Format Floppy Disk in het File-menu. Op het scherm
verschiint het COPY/FORMAT-diatoogpaneet.

N.B.: HeEelfde dialoogpaneel verschijnt ook als u wilt kopieren, zodat
u kunt formatteren en kopieren zonder tussentijds terug te keren
naar de deskop. Als u de optie Format hebt gekozen en vervolgens
besluit de diskette te kopieren, klikt u op COPy Als u COpy-had
gekozen en vervolgens merkt dat de diskette nog moet worden
gerormatteerd, klik dan op FORMAT.

Bij DISKLABEL kunt u desgewensl een naam voor de diskette opgeven.
Geef aan in welke drive u de diskene wilt formatteren.
D_e systeemgekozen dnve is de disk drive die u bij stap 2 hebt gekozen.
Klik vervolgens op SINGLE of DOUBLE, alhankelijk van de wijze waarop
u de diskette wilt formatteren.
Klik op OK
Het formatteren begint. De indicatiebalk geeft aan hoever het rormatteren
is gevorderd.

Na het lormatteren verschijnt de melding dat de diskette 726.016 bytes
(double-sided) of 357.376 bytes (single-sided) opslagruimte heeft. Ktik
op OK.

Let op: Als de computer niet meldt dat op de diskette 357.376 bytes
(single-sided) of 726.016 bytes (double-sided) kunnen worden op-
geslagen, kan dat betekenen dat de diskette is beschadigd. For-
matteer de diskette opnieuw. Blijtt heEelfde probleem optreden,

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

vervang de betreffende diskette dan door een andere.
Klik op Cancel om terug te keren naar de desktop.
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N.B.: Als u een diskette probeert te gebruiken die niet vooraf werd
gelormatteerd, of een double-sided diskette in een single-sided drive,
dan verschijnt een toutmelding. Die geeft aan dat de drive niet reageert
en vraagt u de disk drive te controleren ol een correct geformatteerde
diskette in de drive te plaatsen. Klik op Retry (o, op Cancel om de
procedure le annuleren).
Herhaal het lormatteren met de tvveede ongelormatteerde diskette.

I
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Diskette kopiSren
Hel is van groot belang een kopie (backup) te maken van alle diskettes
met belangrijke informatie. Op deze wijze voorkomt u dat onmisbare
gegevens verloren gaan. Het is in ieder geval belangrijk een backup te
maken van de diskettes die bij uw MEGA STE computer werden geleverd.
Als u deze diskettes nog niet hebt gekopieerd, doe dat dan nu. Berg de
originele diskettes op en gebruik de backups als werkdiskettes.
Kopieer de originele diskettes op de twee diskettes die u zoiuisl hebt
gelormatteerd. Bij het kopieren wordt de originele diskette wordt ook wel
de brondiskette (source disk) genoemd, aangezien zich hierop de informatie
bevindt. De gelormatteerde diskette wordt de doeldiskette (destination disk)
genoemd omdat u de gegevens naar die diskette kopieert. Een doeldiskette
hoefl niet leeg te zijn, maar alle gegevens die erop staan worden tijdens
het kopieren overschreven door de nieuwe informatie, dus gewist.U kunt
een double-sided diskette niet naar een single-sided diskette kopieren of
vice versa.

Als uw systeem maar 66n floppy disk drive heeft, dan tungeert die floppy
disk drive afwisselend als drive A en drive B. Op deze wijze kunt u met
66n lloppy disk drive bestanden naar een andere diskette verplaalsen en
kopieren. De source disk is drive A en de destination disk is drive B. Tijdens
het kopieren verschijnen dialoogpanelen die aangeven wanneer u een
diskette uit de drive moet verwijderen en er een andere in moet plaatsen.
Als u met twee drives werkt, is drive A de interne lloppy disk drive en
drive B de externe floppy disk drive. Als u bestanden naar de andere drive
kopieert, hoeft u niet steeds de diskettes te wisselen.
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Het kopieren van een diskette verloopt als volgt:
1 . Als de desktop op het scherm staat, schuift u de brondiskette (Language-

diskette) in drive A. Als u met twee drives werkt, plaatst u de brondiskette
in drive A (de interne lloppy disk drive) en de doeldiskette (de gefor
matteerde diskefte) in drive B (de externe floppy drive).

4.

Sleep de ikoon van drive A naar de ikoon van drive B. Zodra de ikoon
van drive B geaccentueerd wordt algebeeld, laat u de muisknop los.
Er verschijnt een waarschuwtng die u eraan herinnert dat door het
kopieren van disk A naar disk B alle informatie op de
diskette in drive B wordt gewist.

Als u met twee drives werkt, controleer dan eerst of beide diskettes zich
in de juiste drives bevinden. Klik vervolgens op O( waarna het dialoog-
paneel COPY/FOR lvlAT verschi jnt.

Klik op OK om het kopidren te starten. De indicatiebalk geett aan hoever
het kopieren is gevorderd.

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

N.B.: Als u slechts 66n drive gebruikt, geeft de computer steeds aan
wanneer u de diskettes moel verwisselen. De informatie wordt in
blokken gekopieerd.

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

Herhaal deze procedure om ook een werkkopie le maken van de bijge-
leverde diskette met de Advanced Hard Disk Utilities. Berg de originele
diskettes veilig op en gebruik de kopiedn voortaan als werkdiskettes.

)

)

I
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Bescherming tegen overschrijven
Via de bescherming tegen overschrijven verhindert u dat nieuwe inlormatie
naar de diskette kan worden geschreven. "Schrrjven naar een diskette"
betekent inlormatie opslaan op de diskette, "lezen van een diskette" betekent
informatie ophalen die eerder werd opgeslagen. De computer en de drive
werken samen om informatie vanuit het computergeheugen naar de diskette
te schrijven of informatie vanal de diskette naar het computergeheugen
over te brengen.
De meeste diskettes beschikken over een raampje met een schuilnokje.
Bescherm de werkkopie van de diskette met de
Advanced Hard Disk Utilities door het nokje zodanig te verschuiven dat
u door de opening kunt kijken.

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

Een tegen overschrijven beschermde diskette kan niet worden gelormatteerd
ol gewist en kan geen nieuwe inlormatie opslaan. Als een diskette beiangrijke
gegevens bevat, is het @adzaam de diskette te beschermen tegen over-
schrijven, zodat die gegevens niet per ongeluk worden gewist. Deze
onbedoelde fout kan vooral optreden tildens het kopieren van diskettes
in een systeem met 66n drive. U kunt de schrilfbescherming op elk gewenst
moment weer opheffen door het raampje dicht te schuiven.

N.B.: Daverse in de handel verkrijgbare diskettes met toepassings-
programma's beschikken niet over een raampje of inkeping voor
schrijf bescherming. Deze diskettes zijn permanentbeschermd tegen
overschrijven.

i

Bestanden en folders kopi6ren en wissen
U weet nu hoe u een diskette in zijn geheel kopieert. Meestal zult u echter
slechts bepaalde beslanden ol folders naar een andere drive willen kopi6ren
ol een specifiek bestand of folder van een drive willen wissen. ln dit gedeelte
wordt uitgelegd hoe u drt doet.
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Kopi6ren
U kunt bestanden en lolders naar een andere diskette kopieren. De
procedure is heEellde voor bestanden en lolders en bestaat uit de volgende
stappen:

1. Open het directory-venster van drive C.

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

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

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

Volg de onderstaande stappen om een bestand te wissen:

1. Open de directory van drive D.

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

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

4. Kies in het File-menu de optie Delete ltem. Dan volgt een dialoogpaneel
waarin u wordt gevraagd ol u zeker weet dat u het bestand wilt wissen.
Klik op OK. Als het wissen is voltooid, verdwijnt de ikoon van SAMPLE.PRG
uit de directory. Sluit tenslotte het directory-venster van drive D.

t

I
I
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/\ N.B.: Als het dialoogkader niet verschiint, is de optie Confirm Delete
\7 uhgeechakeld. Zie "S€t Prsbr$c€s" in hooldstrk 4 vmr meer

intonnati6.

U kunt op doze wiize ook de gehele inhoud \an een diskette wissen. Zie
"Remoo Deok@ hem" in hooEstuk 4 als u alleen een ikoon van de desktop
wilt wissen.
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HOOFDSTUK 4:
G EAVANCEERDE DESKTOP.FUl{CTI ES
Dit hoofdstuk gaat nader in op de onderwerpen die in het vorige hooldstuk
zijn behandeld. De desktop beschik over verschillende geavanceerde
desktopjuncties voor het bijwerken van een directory-overzicht, het invoeren
van informatie in een dialoogpaneel en het kiezen van opties uit de menubalk.

Directory bijwerken
Het bijwerken van een directory komt met name van pas als u met diskettes
werkt. Als de directory van de diskette in drive A op de desktop wordt
weergegeven, blijft deze directory op het scherm staan nadat u de diskette
hebt verwijderd en een nieuwe diskette in drive A hebt geplaatst. U werkt
de directory bij door op IEsc]te drukken. De computer leestdan de inlormatie
van de diskette die zich op dat moment in de drive bevindt en geeft hiervan
de directory in het venster weer.

Directories worden automatisch bijgewerkt nadat u een bestand of ,older
hebt gekopieerd, verplaatst of gewist ol nadat u een diskette hebt gekopieerd
of geformatteerd.

Dialoogpanelen en systeemwaarschuwingen
U communiceert met uw irEGA STE computer via dialoogpanelen. Daarin
worden meldingen getoond of om inlormatie gevraagd. ln sommige dialoog-
panelen moet u inlormatie invoeren of een keuze maken. Gebruik de muis
en het toetsenbord om een keuze te maken en in ormatte in te tikken. Een
verticaalstreepje geeft aan waar hetvolgende ingetikte teken in een tekstveld
zal verschijnen.

Sommige dialoogpanelen bevatten meerdere velden waarin inlormatie moet
worden ingevoerd. U gaat naar een bepaald veld door op dat veld te klikken.
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Bij dialoogpanelen hebben de volgende toetsen een speciale functie:

[piil naar links] - Verplaatst de cursor 66n teken naar links in het veld.

[piil naar rechts] - Verplaatst de cursor 66n teken naar rechts in het veld.

[pijl omlaag] - Verplaatst de cursor naar het volgende veld.

[pi.il omhoog] - Verplaatst de cursor naar het vorige veld.

[Tab] - Verplaatst de cursor naar het volgende veld (dezelfde uitwerking
als Ipijl omlaag]).

[Backspace] - Wist het teken ol de spatie links van de cursor.

[Delete] - Wist het teken of de spatie waar de cursor op staat.

lEscl - Maakt het huidige teksweld leeg.

[Return] - Kiest de knop met de vette rand, indien aanwezig. Een vet kader
om een knop geeft aan dat dit de systeemgekozen knop is.

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

of schuine strepen (\) gescheiden. U gaat voorbij een dergelijk teken door
het betreffende teken in te tikken. Voorbeeld: een punt scheidt een be-
standsnaam van de extensie. U gaat naar de extensie door een punt in
te tikken.
Als de computer inlormatie van de gebruiker nodig heefl, verschijnt een
dialoogpaneel in het midden van de desktop. U activeert een keuze door
de gevraagde informatie in te tikken of de gewenste handeling uit te voeren.
Als een knop een vet kader heeft, dan toont hij de systeemgekozen waarde
en kunt u in plaats van op de muisknop ook op [Return] drukken.
De computer geeft soms waarschuwingen om iets onder uw aandacht te
brengen. Die waarschuwingen verschijnen in een dialoogpaneel, samen
met een stopsymbool, een vraagteken of een uitroepteken.Zo'n waarschu-
wing geeft aan dat de opgegeven opdracht verstrekkende gevolgen heeft
ol dat die bewerking niet correct ol niet mogelijk is.

Als zo'n waarschuwing verschijnt, volg dan de aanwijzingen in het dialoog-
paneel op en klik op de van toepassing zijnde knop.

(
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Menubalk
Aan de bovenrand van de desktop bevindt zich de menubalk. Deze heeft
vier koppen: Desk, File, View en Options. Achter elke kop zil een menu
yelgglSgn Als u de muiswijzer op de betreffende kop zei, dan verschi.int
het bijbehorende menu.
ln het menu kunt u een optie kiezen. De zwart afgebeelde opties zijn
beschikbaar, dus kunnen worden gekozen. Grijs afgedeelde optiei zijn nibt
beschikbaar en kunnen (nog) niet worden ge6ruil( (Meer inlbrmatid vindt
u bij de beschrijving van etke optie later in dit hoofdstuk).
De meeste opties in de menu's kunt u kiezen via e6n enkele toetsaanslag.
De toetsaanslagen staan tussen haakjes achter de opties waar ze bij horei.
U hoeft alleen maar op de betreffende toets te drukken om de 6ptie te
starten. U bespaart veel ti.id als u de toetsen van de meest gebruikte opties
onthoudt. Het is mogelijk de toets voor een optie te wijzigen ol er een
toe !e wij,en aan een optie die nog geen toetsaanslag heeft. (Zie "Desktop
configuration" later in dit hoofdstuk).

Desk-menu
Het Desk-menu bestaat uit twee delen. Het bovenste gedeelte bevat meestal
slechts 66n optie. Kiest u die, dan volgt informatie over de toepassing waar
u mee werkt. Deze inlormatie kan bestaan uit een complexe reeks vensters
waarin zeer gedetailleerd wordt uitgelegd hoe een programma werkt, maar
ook uit 66n dialoogpaneel met copyright-inlormatie,
Het onderste gedeelte bevat de actieve desk-accessoires. Een hulppro-
gramma kan alleen worden geactiveerd als het tijdens het inschakelen van
de computer de extensie .ACC heeft en in de
hoofd-directory (root directory) van drive C staat (of op de opstartdiskette
in drive A).

U kunt desk-accessoires openen rranaf de desktop en \anuit elk programma
dat de menubalk weergeeft. Op de Language-diskette staat het desk-
accessoire Control Panel (XCONTROL.ACC). Raadpleeg hoofdstuk 6 voor
meer inlormatie over het Control Panel.
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Als u de computer inschakelt zonder desk-accessoires, bespaart u geheu-
genruimte en verschijnt de Desktop sneller op het scherm.

Dssktop lnto
Als u de optie Desktop lnfo kiest, verschijnt er een venster met copyrigh!
inlormatie over GEM en TOS.

File-menu
lvlet de opties van het File-menu kunt u onder meer directory-vensters
openen en sluiten, alle weergegeven bestanden en folders kiezen, een
bestand oflolder verwijderen, een folder aanmaken en diskettes formatteren.
Hieronder wordt nader ingegaan op de a2onderlijke opties in het File-
menu.

Open
De Open-optie gebruikt u voor het opstarten van een programma ol het
oproepen van de inhoud van een diskette, een bestand of folder, een
printerikoon ol de prullenmandikoon.

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

Disketle-ikoon ol folder. Het directory-venster van de diskette of folder
verschijnt op het scherm.

Module-ikoon (drive C) of uitvoerbaar bestand. De desktop verschijnt en
het programma wordt opgestart.
Printerikoon. Er verschijnt een systeemwaarschuwing waarin wordt gemeld
dat u probeert een printer te openen.
Prullenmandikoon (Trash). Er verschijnt een systeemwaarschuwing.
Gegevensbestand. Als u het programma hebt geinstalleerd waarin het
bestand is aangemaakt, start de computer eerst het programma op en laadt
vervolgens het gegevensbestand. Als het programma

4-4

atarimuseum.nl



)

I

I

niet is geinstalleerd, verschijnt een dialoogpaneel waarin u moet kiezen
tussen de opties Show, Print en Cancel. Show geeft de inhoud van het
bestand op het scherm weer in ASCII-tekens. Print drukt de inhoud van
het bestand af (als er tenminste een printer op uw systeem is aangesloten)
en Cancel annuleert de opdrachl.

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

Show lnformation
Als u de ikoon voor een floppy disk drive, een logische drive, een bestand
of een folder hebt gekozen en dan de optie Show lnfo kiesl, dan verschijnt
informatie over dat onderdeel
Als u Show lnfo kiest bij een ikoon voor een floppy disk of logische drive,
dan volgt het dialoogpaneel Disk Information met de volgende informatie:

Drive lD. Toont de drive-letter.
Disk Label. De naam die u aan de disk hebt toegekend. (Dit veld kan ook
leeg zijn.)

Number of Folders. Het totale aantal folders op de diskette of logische
drive, inclusiel folders in folders.
Number of Files. Het totale aantal bestanden op de diskette of logische
drive, inclusiel bestanden in folders.
Bytes Used. Hel aantal bytes dat door alle bestanden en lolders op de
diskette of logische drive in beslag wordt genomen.

Bytes Available. De geheugenruimte {aangegeven in bytes) die nog wij
is op de diskette.

N.B.: ln het paneel Disk Information ts het aantal gebruikte bytes
en het aantal vrije bytes niet altijd exact gelijk aan de opslagcapaciteit
van de diskette. De computer reserveert op de diskette namelijk
blokken van een vast aantal bytes voor elk besland, ook al is dat
bestand kleiner dan het kleinste blok. De opslagcapaciteit van de
diskette kunt u het best in het oog houden aan de hand van de
getallen van Bytes Available in het dialoogpaneel.
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Als u Show lnfo kiest voor een bestand of folder, verschijnt het dialoogpaneel
File lnlormation met de volgende informatie:

Path. Op de bovensle regel verschijnt het volledige pad naar het bestand
of de folder. Als het pad te lang is voor 66n regel, dan kunt u de scroll-
pijlen gebruiken om de rest van de padnaam te bekijken.
Name. De naam van de folder of het bestand. Rechts van de naam staat
de cursor. Wilt u de naam van een bestand ol ,older wijzigen, druk dan
op [Esc] om de oude naam te wissen. Tik een nieuwe naam in van mzximaal
acht tekens, gevolgd door een punt en een extensie van maximaal drie
tekens (in het algemeen kriJgen folders geen extensie).

Size. De grootte van een bestand of folder, aangegeven in bytes. De
foldergrootte is het totale aantal bytes van alle bestanden in de lolder.
Date. De datum waarop een bestand of lolder voor het laatst werd gewijzigd.

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

Number of Folders. Aantal folders in een folder. Dit is alleen van toepassrng
voor lolders.

Number of Files. Het totale aantal be9tanden in de folder, inclusiel bestanden
in andere lolders. Dit is alleen van toepassing voor tolders.
Attribute. Bepaalt de lees/schrijfkenmerken van een bestand. De twee opties
zijn Read Only en Read/Write. Kies Read Only als u wilt voorkomen dat
het bestand wordt gewijzigd. U kunt dat bestand dan wel inlezen of kopieren,
maar niet wijzigen ol wissen. Als u Read/Write kiesl, kunt u het bestand
inlezen, er wijzigingen in aanbrengen ol het bestand wissen. Het Attribute-
veld is niet van toepassing voor folders.

Search
Met de Search-optie kunt u naar een bestand zoeken op een diskette of
logische drive of in een folder. Als u Search kiest, verschijnt het dialoogpaneel
Search File waarin u de naam intikt van het bestand dat u wilt zoeken.
U kunt ook een gedeelte van een bestandsnaam intikken en de computer
hiernaar laten zoeken.
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Wilt u bijvoorbeeld zoeken naar alle bestanden met de extensie .DOC, tik
dan eerst een punt in, gevolgd door de extensie DOC. Search opent dan
een venster met het eerste gevonden .Doc-bestand en waagt u of u verder
wilt zoeken naar het volgende bestand met die extensie, dat d-an in heEelfde
vensler verschijnt. Na het laatste.Doc-bestand verschijnteen melding waarin
wordt aangegeven dat er geen andere .DOC-bestanden meer zijn.
Voordat u de Search-optie kiest, moet u de diskette, logische drive o, folder
kiezen waarin u het bestand wilt zoeken. Geeft u zeliniets op, dan zoekt
Search in het actieve venster. Als er geen venster is geopend oi de desktop
en u hebt geen onderdeel gekozen, dan kunt u Search nidt gebruiken.

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

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

Creats Folder
Met de optie Create Folder maakt u een nieuwe folder in het actieve venster.
Kiest u deze optie, dan verschijnt het
dialoogpaneel New Folder. Tik een naam voor de lolder in en klik op OK
(of druk op [Return]). De nieuwe lolder verschijnt in het directory-venster.

N.B.: Elepaalde tekens mogen in een loldernaam niet worden gebruikt.
Onder "Bestanden en bestandsnamen" in hooldstuk 5 vindt u een
overzicht van de verboden tekens.

Close Dlrectory
Met de optie Close Directory sluit u het bovenliggende actieve venster.
Stel dat hel bovenste venster bij een folder in de hoofd-directory lan drive
C hoort. Als u Close Directory kiest, sluit u het foldervenster, waarna het
vensler van de hoold-directory verschijnt.
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N.B.: U kunt een directory ook sluiten door linksboven in het venster
op de close-box te klikken,

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

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

Soloct All lt.m3
De optie Select All ltems kiest alle bestanden en folders in hel aclieve
venster, inclusief de bestanden en folders die pas zichtbaar worden als
u het venster scrollt. Bestanden die niet overeenkomen met de parameters
van de bestandsaanduiding worden echter niet gekozen. (Zie ook de optie
Set File Mask.)

N.B.: Als de bestandsaanduiding ..- is (toon alle onderdelen), dan
worden alle onderdelen gekozen, inclusief folders. AIs het lile-masker
is ingesteld voor het tonen van een gekozen bestandsnaam en/of
bestandsextensie, dan worden folders niet gekozen.

Sot Fllo ilask
Met de optie Set Fib Mask kunt u aangeven welk bestandstype u in het
actieve venster wilt weergeven. Als u deze optie kiest, verschijnt het
dialoogpaneel Set File Mask waarin u de parameters voor het bestandstype,
zowel de bestandsnaam als de bestandse)tensie, moet invoeren.
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Als u bijvoorbeeld alleen de bestanden wilt tonen waarvan de naam mel
"D_E-SK" beginl, druk dan op [Esc] om de naamregel te wissen. Tik dan
DESK-.' in en klik op OK. Het eerste sterretje acdter de bestandsnaam
geeft aan dat alle bestanden moeten worden weergegeven waarvan de
beslandsnaam bestaat uit DESK gevolgd door andere tekens. Het sterretje
wordt ook wel een "wildcard" genoemd. (Zie ook "Bestanden en bestani-
snamen" in hoofdstuk 5). De punt is het scheidingsteken tussen de
bestandsnaam en de extensie. Het tweede sterretle geett aan dat elk bestand
moet worden getoond waarvan de bestandsnaam overeenkomt met de
opgegeven parameters, ongeacht de extensie. Als u de bestandsaanduiding
opgeeft zoals hierboven is beschreven, verschijnen bestandsnamen als
DESKACC.DOC en DESKI"OPINE

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

Q N.a.' S"t rire rrrriasi is niet van toepassing op lotders.
De voor het geopende venster gekozen parameters blijven actief zolang
het venster open blijft. Als u dit venster sluit, worden alle gekozen parameters
gewist.

Format Floppy Dlsk
Formatteren is het proces waarbij een diskette wordt voorbereid voor de
opslag van data. Diskettes kunnen enkelzijdig en dubbelzijdig worden
geformatteerd en reeds gebruikte diskettes kunnen opnieuw worden ge-
formatteerd.

Met TOS geformatteerde diskettes kunnen worden ingelezen door IBM PC's
en daarmee compatibele computers die het besturingssysteem MS-DOS
versie 3.2 of hoger gebruiken.

U formatteert een diskette door die in een drive te plaatsen ende Floppy
Disk-ikoon voor die drive te kiezen. Vervolgens kiest u in het File-menu
de optie Format. "Diskette formatteren" in hooldstuk 3 geeft meer bijzon-
derheden.
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View-menu
Met het View-menu kunt u kiezen hoe de computer bestanden en folders
weergeeft.

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

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

S X.e.' Als u de desktop opslaat, worden alle in het View-menu
- aangebrachte wijzigingen opgeslagen in het bestand NEWDESK.INF

op de opstartdisk. (Zie ook "Desktop opslaan" an dit hoofdstuk.)

Show as lcone en Show as Text
De twee onderstaande vensters tonen een directory-overzicht voor dezelfde
diskette. Hel eerste venster toont bestanden en folders als ikonen, het tweede
als tekst.

I
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Als een directory in de vorm van ikonen wordt getoond, geven verschillende
ikonen op het scherm de verschillende soorten onderdelen aan. Die worden
horizontaal in het venster afgebeeld. U kunt de vorm van de desktop- en
venster-ikonen kiezen. Zie ook "lnstall lcon" later in dit hoofdstuk.

Als een directory in de vorm van tekst wordt getoond, verschijnt in het
venster de bestandsnaam, de bestandsgrootte en de datum en tijd waarop
het bestand het laatst werd opgeslagen. Als in het tekstvensler naast het
onderdeel een klein blokje wordt algebeeld, dan betreft het een lolder.

N.B.: Als naast een bestandsnaam een driehoekje wordt afgebeeld,
betreft het een read-only bestand.

Bestanden en folders die als tekst worden weergegeven, kunnen worden
geopend, gekopieerd of gewist op dezelfde wijze als bestanden en folders
die worden weergegeven met ikonen.

Sorteren op naamr datum, grootte en type
Het kan voorkomen dat u een lilst van uw bestanden en rolders nodig hebt
die is gesorteerd in een specifieke volgorde. De folders worden groepsgewijs
als eerste weergegeven, gevolgd door de bestanden (behalve als u de
optie No Sort hebt gekozen). U kunt uw bestanden en folders op de volgende
manieren sorteren:
o Sort by Name. Sorteert bestanden en folders in alfabetische volgorde

op naam.
. Sort by Date. Sorteert bestanden en folders in chronologische volgorde.

Het laatst aangemaakte of gewijzigde bestand of folder wordt als eerste
algebeeld.

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

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

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

Slze to Flt
Als u de optie Size to Fit kiest, worden alle ikonen vanal de bovenzijde
van het venster in horizontale rijen weergegeven. De rijen zijn niet breder
dan het venster en worden automatisch aangepast als u het venster groter
of kleiner maakt.
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Sot Color and Styla
Met Set Color and Style kunt u een unieke desktop-omgeving aanmaken.
Met deze optie kiest u de kleur (Color) en het patroon (Style) voor uw desktop
en geopende vensters. Als u Set Color en Style kiest, verschijnt het volgende
dialoogpaneel:

instsllin! Desldoo/Ven$er

voorbeeldlensler

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

Om uw desktop-omgeving aan te passen, gaat u als volgt te werk:
1. Kies het veld Desktop.

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

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

sET C0t-0R fltD sTIt-E

setr fi:llioo--l @

fT- | fcijEen

4-12

atarimuseum.nl



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

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

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

Options-menu
Het Options-menu bevat.opties voor hetopslaan van de desktop-configuratie,
voor het installeren van ikonen, toepassingen en apparatuur en voor het
afdrukken van alles wat u op het scherm kunl weergeven. Met de optie
Set Prelerences kunt u bepalen ol bepaalde dialoogpanelen al dan niet
op het scherm verschijnen. Bovendien kunt u met deze optie de resolutie
van het scherm instellen.

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

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

U kunt met de optie lnstall lcon ook de ikonen voor de floppy disk drive
en de logische drive vervangen.
Als u de optie lnstall lcon in het Options-menu kiest, verschijnt het dialoog-
paneel Select lcon Type, Kies Desktop ol Window. Desktop-ikonen zijn de
ikonen van de apparatuur (printer, floppy disk drive, Iogische drive en module)
en de prullenmandikoon. Vensterikonen zijn ikonen van foldersen bestanden.
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Desktop-ikoon
Als u Desktop kiest, dan verschijnt het volgende dialoogpaneel:

I{ST*t-t- DESr(T0P IC0[

I(oo ldaniifier I Ll
kon Labali -----------

I(on ISDEI

Gf m.$i..nll-Ein-tril
Icon sh.!e: ,6 T6l

l-? y lol

I (x llSrip llC.i.ell

Om een enkele desktop-ikoon te installeren, gaat u als volgt te werk:
1 . Als u een ikoon voor een floppy disk drive ol een logische drive installeert,

tik dan de drive-letter in. Druk vervolgens op [Tab].
2. Tik de naam in van de floppy disk drive of logische drive. Deze mag

uit maximaal 12 tekens bestaan. Deze stap is overigens optioneel; u
bent niet verplicht om namen (labels) aan de desktop-ikonen te geven.

3. Plaats de muiswijzer op de ikoon die u will installeren:
drive, prullenmand (Trash) of printer (zie ook "Gelnstalleerde printer-
ikoon"). Klik eenmaal met de muisknop.

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

Het is ook mogelijk eenzelfde ikoontype toe te wijzen aan een groep desktop-
onderdelen. Als u bijvoorbeeld alle logische drives wilt weeigeven met de
hard disk ikoon, kunt u deze vorm via 66n handeling aanllle logische
drives toewijzen.
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Daarvoor gaat u als volgt te werk:
l. Kies de gewenste groep onderdelen met behulp van een elastisch kader

ol door middel van Shift-klikken.
2. Kies lnstall lcon in hel Options-menu. Dan verschiint het dialoogpaneel

lnstall Desktop lcon, met de drive-letter, de naam en de huidige vorm
van de ikoon van het eerste onderdeel uit de gekozen groep.

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

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

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

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

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

U kunt ikoonvormen toewijzen aan 66n onderdeel (bestand of folder) in
een venster, aan een groep onderdelen of een aan
speciliek bestandstype.
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Een ikoonvorm toewijzen aan 66n onderdeel (bestand of folde0 of aan een
groep onderdelen gaat als volgt:

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

2. Kies lnstall lcon in het Options-menu. Dan verschijnt het dialoogpaneel
lnstall Window lcons, met de naam van hel eersle gekozen onderdeel.
Alhankelijk van het type onderdeel is het veld File ol Folder geaccentueerd
en wordt de huidige ikoon getoond.

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

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

Na het laatste onderdeel uit de gekozen groep verdwijnt het dialoogpaneel
en verschijnen alle nieuwe ikonen in het venster.
U kunt ook een ikoon toewijzen aan een bepaald bestandstype. Nadat u
dan de parameters voor een speciliek bestandstype hebt ingedteld, Xrilgen
alle bestanden die overeenkomen met de gekozen parameiers de gespe-
cificeerde ikoonvorm.

Iisln[[ rtlD { Il0lls

larr f-------,---
I(on sh.o.r .6 fol' e! rrl

ritr rsper lTo[tERl EIE

[EEn fr.io-v. I l-i,rp--l trftaIl
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U stelt parameters in door ze in te tikken op de Name-regel in het
dialoogpaneel lnstall Window lcons. {Zie ook "Set File Mask" in dit hoofdstuk.)
Om een ikoon aan een specifiek bestandstype toe te wijzen, gaat u als
volgt te werk:

1. Open het venster en kies lnstall lcon in het Options-menu. Kies in het
dialoogpaneel het Window-veld om het daaloogpaneel lnstall Window
lcons te openen.

2. Tik.. in, gevolgd door de extensie (bijvoorbeeld *.FNT).

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

Naam en drive-letter van ikoon wiizagen
Voor het invoeren van een nieuwe naam en letter gaat u als volgt te werk:
1. Kies de ikoon die u wilt wijzigen en kies uit het Options-menu de optie

lnstall lcon. Het dialoogpaneel lnstall lcon verschijnt.
2. Tik de nieuwe drive-letter in en druk op [Tab]. Wilt u de letter niet wijzigen,

druk dan alleen op [Tab] om door te gaan naar regel lcon Label.

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

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

Geinstalleerde printerikoon
l\ilet een geinstalleerde printerikoon kunt u bestanden afdrukken op dezellde
wijze als met de Print-optie in het dialoogpaneel
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ShowPrint (zie voor meer informatie "Gegevensbestand" in hoofdstuk S).
Sleep de bestanden die u wilt afdrukken n?ar de printerikoon. AIs er een
printer op uw systeem is aangesloten, wordt de informatie uit het bestand
naar de printer gestuurd. Bij sommige bestanden wordt alleen gecodeerde
of onvolledige inlormatie algedrukt.
Na het installeren van een printerikoon kunt u die opslaan met de optie
Save Desktop. Als u de volgende keer uw computer inschakelt, verschijnt
die ikoon op de desktop.

lnstall Application
Met de optie Install Application kunt ui
. Een toepassing koppelen aan gegevensbestanden met een bepaalde

extensie. U kunt een gegevensbestand dan rechtstreeks openen zonder
vooraf de toepassing te starten.

. Een autoboot-status toewijzen aan een toepassing, zodat deze automatisch
wordt gestart als u de computer inschakelt.

. Een functietoets toewijzen aan een toepassing, zodat u de toepassing
via die toets kunt opstarten.

o Elepalen welke directory standaard gebruikt moet worden voor een
bepaalde toepassing. Die toegewezen directory krijgt voorrang op de
systeemwaarden die zijn ingesteld bij Desktop Configuration.

. Het volledige pad ol de bestandsnaam van een toepassing opgeven.
Deze specificatie krijgt voorrang op de systeemgekozen waarden die
zijn ingesteld bij Desktop Configuration.

. Argumenten aan programma's toewijzen.

Argumenten
Als u een programmabestand opent, geeft u aan dat de computer de
instructies in dat bestand moet opvolgen tot u het programma weer verlaat.
Soms is het nodig het programma extra informatie te geven, zoals wat er
moet gebeuren met een gegevensbestand. Deze extra informatie wordt ook
wel een argument genoemd.

De meeste programma's beschikken over mogelijkheden voor het invoeren
van argumenlen, zoals een Open File-optie in een
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tekstverwerkingsprogramma. Als u de naam van een beslaand gegevens-
bestand invoert op de Arguments-regel en u hebt de invoerparameters
zodanig ingesteld dat het programma het bestand kan vinden, dan wordt
het gegevensbestand automatisch geopend als u het tekstverwerkingspro-
gramma opstart. Tenzij u vrijwel exclusief met 66n gegevensbestand werkt,
maken andere opties {zoals het koppelen van een toepassing aan een type
gegevensbestand) dergelijke argumenten onhandig en onnodig.
Argumenlen worden met name gebruikt bij utilities waarvoor complexe extra
instructies nodig zijn, zoals een codevolgorde om te bepalen in welk deel
van het RAM de programmacode moet worden opgeslagen. Gedetailleerde
inlormatie over de benodigde argumenten en de correcte syntax voor deze
argumenten vindt u in de documentatie bij het programma.

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

Documenttype aan toepassing koppelen
Als u meteen gegevensbestand wilt gaan werken, moel u normaalgesproken
eerst een toepassing openen die het type gegevens in het bestand kan
verwerken. Vervolgens kunt u het gegevensbestand vanuit de toepassing
openen. Als u probeert een gegevensbestand rechtstreeks vanuil een venster
te openen, dan volgt een melding die aangeeft dat u het bestand alleen
kunt bekijken of afdrukken. Het dialoogpaneel biedt ook de keuze Cancel.
Het is echter niet mogelijk de gegevens in het bestand te wijzigen.
[/et de optie lnstall Application kunt u echter een type gegevensbestand
(aangegeven door de gemeenschappelijke bestandsextensie) aan een
toepassing koppelen. Kies het bestandstype dat door die toepassing het
meeste wordt gebruikt. Nadat u de toepassing aan het documenttype hebt
gekoppeld, laadt de computer automatisch eerst de toepassing als u het
gegevensbestand opent.

N.B.: Let op dat u aan een toepassing de juiste directories en
parameters toewijst als u aan die toepassing een documenttype
koppelt. Dit is met name van belang als u een toepassing opent
vanaf de ikoon op de desktop. Haadpleeg de documentatie van het
programma voor nadere informatie over de juiste systeemgekozen
directories en parameters.
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U gebruik Install Applications om een toepassing aan een type gegevens-
bestand te koppelen:
1 . Open het venster met de toepassing waaraan u een documenttype wilt

koppelen. Kies de gewenste toepassing en kies dan de optie lnstall
Application in het Options-menu. De naam van de gekozen toepassing
verschijnt in het dialoogpaneel Install Application.

N.B.: Het is ook mogelijk meerdere toepassingen tegelijk te kiezen.
Kies alle toepassingen die u wilt installeren en open het dialoogpaneel
lnstallApplication. Na de installatie van de eerste toepassing verschijnt
de naam van de tweede gekozen toepassing enz.

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

3. Kies het juiste type toepassing (Application Type).

4. Kies een systeemgekozen directory en parameter. (Zie ook "Systeem-
gekozen directory kiezen" en "Parameter kiezen".)

5. Klik op lnstall om de gekozen instellingen in te voeren.
N.B.: Als u een aanlal toepassingen installeert, kunt u op Skip klikken
om de toepassing op de regel "Application name" over te slaan.
De huidige instelling voor die toepassing blijft dan behouden.

Elk programma dat gebruik maakt van ondersteunende bestanden (zoals
resource-bestanden of help-bestanden) moet op een specifieke wijze naar
deze bestanden kunnen zoeken. Desktop Configuration bepaalt in welke
directory wordt gezocht. ln deze directory zoekt het programma toegang
tot de bestanden, indien het ervan uitgaat dat die niet zijn geinstalleerd.
Als u een directory aan een specifieke toepassing toewijst met de optie
lnstall Application, wordt de instelling van Desktop Contiguration voor die
toepassing genegeerd.

Systeemgekozen directory kiezen

I

I

I

(

{
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U kunt de systeemgekozen directory instellen opTop Window (actiefvenster)
of Application (de directory waarin het programma staat).

Sommige programma's zoeken alleen naar beslanden in de systeemgekozen
directory. Kies voor deze programma's de optie Top Window en zorg dat
het programmabestand en alle ondersteunende bestanden zich in hetactieve
venster bevinden.

Parameter kiezen
Voordat een geopende toepassing een gegevensbestand kan gebruiken,
moet de toepassing dit bestand eerst vinden en openen. Bij de meeste
programma's kunt u in alle bestaande directories zoeken om het gewensle
bestand te lokaliseren en te openen. Deze programma's zijn niet ingesteld
om op een specifieke locatie naar een bestand te zoeken. Klik op de optie
Full Path en gebruik de gehele padnaam om het bestand te openen.
ln andere programma's is al een deel van een pad voorgeprogrammeerd.
Dit betekent dat het programma een gedeelte van het pad invult als het
naar een bestand zoekt. Een gedeeltelijke padnaam bestaat uit een drive-
letter en alle directories die van toepassing zijn. Om naar het bestand te
zoeken hoeft u alleen nog de bestandsnaam en de extensie in te tikken.
Hel programma kan de bestanden alleen vinden als alle bestanden in de
opgegeven directory staan. Baadpleeg de documentatie bij het programma
voor het systeemgekozen pad en zorg dal al uw gegevensbestanden in
de juiste directory staan.

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

Toepassing installeren die met functietoets
te openen is
U kunt elk uitvoerbaar programma zodanig installeren dat het kan worden
geopend met een lunctietoets ([F1] tot en met [F10]). U kunt op deze wijze
maximaal 20 programma's installeren. Gebruik ([F1]t/m IF10] voor de eerste
tien programma's en [Shift] [F1] t/m [Shilt] lFlpvoor de programma's 11

tot en met 20.

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

alleen nog op deze toets te drukken om dat programma te starten. Het
programma kan alleen op deze wijze worden geopend vanaf de desktop.
Als u eenmaal in een programma werk, voeren de functietoetsen de taken
uit die er in dat programma aan ziJn toegewezen,
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U wijst een funclietoets als volgt aan een toepassing toe:
1. Kies de toepassing.
2. Klik op lnstall Application in het Options-menu.
3. Druk tweemaal op [Tab] om de cursor te verplaatsen naar de regel ',lnstall

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

toewijzen.
5. Klik op lnstall.

Toepassing installeren met autoboot
of normaal opstarten
Als u vrijwel altijd met 66n specilieke toepassing werkt (zoals een database,
een tekstuerwerkingsprogramma of een grafisch programma), dan kunt u
aan. die toepassing de autoboot-status toekennen. Het programma wordt
in dat geval na het inschakelen van de computer automatisch opgestart.
Volg de onderstaande aanwijzingen om een loepassing te installeren met
autoboot of om een loepassing terug te zetten in de normale status:
1. Kies de ikoon of de naam van de toepassing die u wilt installeren met

autoboot en klik op lnstall Application in het Options-menu. Het dialoog-
paneel lnstall Application verschijnt.

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

3. Klik op het gewenste veld bij "Application type".
4. Klik op Install ol druk op [Return].

I

(
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Vergeet niet de ingestelde opstartstatus op te slaan met de optie Save
Desktop, omdat deze anders wordt gewist als u de computer uitschakelt.
De eerstkomende keer dat u de computer inschakelt, wordt de opgeslagen
opstartstatus geactiveerd.

lnstall Oevices
De optie lnstall Devices installeert ikonen voor alle partities op de hard
disk van correct geconfigureerde apparatuur. De optie installeert eveneens
een module-ikoon als er bij het opstarten een module in de modulesleut
is geplaatst.

U gebruikt lnstall Devices als volgt:

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

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

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

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

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

1. Klik op de ikoon die u wilt verwijderen.
2. Kies Remove Desktop lcon in het Options-menu. De ikoon verdwijnt

vervolgens van de desktop.
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N.B.: Als de gekozen ikoon bij een gegevensbestand ol een toe-
passing hoort, dan volgt een dialoogpaneel met de vraag ol u het
bestand wilt wissen of alleen de ikoon wilt verwijderen.

Als u de ikoon van een hard disk verwijdert, blijft de inlormatie uit die logische
drive wel op de hard disk staan. Om weer toegang tot deze informatie
te verkrijgen installeert u een nieuwe ikoon voor de logische drive of drukt
u op [Alternate] en op de drive-letter.

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

Als u deze optie kiest, verschijnt het onderstaande dialoogpaneel:

SEI NEIERET$5

Conrlmatloo r!0uirad lori

l. D.letrr E f Ito-l

rile Copie5i E fxo l
file 0v..rritrsr E t-tt. I

Slt iarclo acsolutioni
t sI r.o. I Isr n.dru lt sI rish-_l

f-Fl ft.mcTl

Als u op Yes klikt, verschijnt er een dialoogpaneel telkens wanneer u een
bestand wist, kopieert of overschrijft (afhankelijk van de door u gekozen
optiel. ln zo'n dialoogpaneel wordt u gevraagd de opdracht te bevestigen
of te annuleren. Deze extra bevestiging kan voorkomen dat belangrijke
gegevens per vergissing worden gewist ol overschreven. Kiest u No, dan
slaat u deze stap over en vraagt het systeem niet om een extra bevestiging.

41
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N.B.: Vergeet niet uw desktop op te slaan om wijzigingen te behouden
die u in het dialoogpaneel Set Preferences hebt opgegeven voor
extra bevestiging van opdrachten. Verandert u de schermresolutie,
dan zal de computer "warm" opstarten. Als u de andere wijzigingen
nietvooral hebt opgeslagen, dan gaan die door de warme start meteen
verloren.

Met de optie Set Screen Resolution kunt u de resolutie van uw monitor
instellen. De MEGA STE computer ondersteunt drie
grafische modes. ST Low kan tot 1 6 kleuren met een resolutie van 320 x 200
afbeelden. ST High heeft een haarscherpe resolutie van 640 x 400 pixels.

MEGA STE Graffscho llodl

Resolutie Palet Kleuren op scherm

ST Low (320 x 200) 4096
ST Medium (640 x 200) 4096
ST High (640 x 400) 4096

U kunt de resolutie ST High alleen
hoge resolutie beschikt.

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

Road.lNF Flle

U kunt meerdere b€standen met desktop-informatie op de hard disk opslaan,
die elk andere inlormatie bevatten, zoals geinstalleerde desktop-ikonen en
hun locatie of alle opties in de menu's View en Options. Metde optie Read.lNF
File kunt u naar een andere desktop-omgeving gaan zonder bestanden
over te dragen of de computer opnieuw te starten.

Het systeemgekozen bestand NEWDESK.INF bevindt zich in de hoofd-
directory van drive C. U kunt de andere bestanden met desktop-informatie
noemen zoals u wilt, maar ze moeten wel de extensie .lNF hebben.

16
4
2

gebruiken als u over een monitor met
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Met de optie Read.lNF File kunt u aangeven dat de computer informatie
moet inlezen uit een specifiek bestand met desktop-informatie. U gaat
hiervoor als volgt te werk:
1. Kies in het Options-menu de optie Read.lNF File. Op het scherm verschijnt

het dialoogpaneel "Select an INF File".
2. Kies het gewenste bestand met desktop-informatie en ktik op OK of druk

op IReturn]. De nieuwe informatie wordt nu door de computer ingelezen.

[, ru.e.: Als u het hurdrge bestand NEWDESK.INF wilt opslaan alvorensv de optie Read.lNF te gebruiken, wijzig dan gewoon de naam van
het huidige bestand NEWDESK,INE Hierdoor kunt u de desktop
opslaan zonder de huidige instelling te verliezen.

Desktop Configuratlon
I/et het dialoogpaneel Desktop Conliguration kunt u voor alle toepassingen
de systeemgekozen directory en parameters anstellen. Tevens kunt u dbor
de toegewezen functietoetsen scrollen en een specifieke toetsaanslag
toewijzen aan een menu-optie. ln het dialoogpaneel Desktop Conliguration
wordt ook aangegeven hoeveel HAM nog vrij is.

S€t

Set

0EsxI0P c0tfr6nerI0t
d€f.ult director!.sim;fiano0.lI@
inDUt DarngtEri

FIIITffiIfllll!'Eir'E[I

l--Iten- ---ro-!---lB
(eg: 4 tne.i-Eln

Sgstei Free l,lmorli 75158I hutes
rT-l TffiAII {

I

De meeste loepassingen maken gebruik van de systeemgekozen directory
en van de invoerparameters die in het dialoogpaneel Des[top Conliguration
zijn aangegev_en. UiEonderingen hierop vormen de toepassingen waaraan
u een specifieke systeemgekozen directory en invoerparaheters hebt
toegewezen in het dialoogpaneel Install Applications. U vindt meer inlormatie
over het instellen van een systeemgekozen directory en invoerparameters
onder "lnstall Applications" eerder in dit hooldstuk.
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Op de regel onder Function-key Assignments kunt u de volledige padnaam
laten verschijnen van elk programma waaraan een lunctietoets is toege-
wezen. Gebruik de scroll-prllen naar links en naar rechts om verborgen
gedeelten van de padnaam zichtbaar te maken en de scroll-pijlen naar
boven en naar onder om de toegewezen functietoelsen te doorlopen,
Alle menu-opties kunnen worden vervangen door een toetsaanslag. Dan
hoeft u een programma niet via de menubalk te kiezen, maar kunf u het
via 66n toetshandeling starten. Met de pijlen naar boven en naar onder
bij de optie Deline Single Keystroke doorloopt u de lijst met menu-opties
en de hieraan toegewezen toetsen. Om de loets bij een optie te wijzigen,
tikt u een andere toets in achter het woord Key. Als u alle loetsaanslagen
will wissen, klikt u op Clear All.

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

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

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

Save Desktop slaat ook de keuzes op die u in d6 menu's Options en View
maakt. De opgeslagen configuraties en menu-opties bevinden zich in een
bestand NEWDESK.INF op de opstartdiskette of in de hoofd-directory op
de hard disk.

Sleep de disk- en prullenmandikonen naar de gewenste positie op de
desktop als u die anders wilt indelen. U kunt alle venslers sluiten om met
een lege desktop te beginnen.
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Bij het indelen van de desktop is het raadzaam de prullenmandikoon niet
te dicht bij de ikonen voor disk drives te plaatsen. Dit voorkomt dat u per
ongeluk bestanden naar de prullenmand sleept in plaats van naar een ikoon
van een disk drive of logische drive.

Hangschik directory-vensters op de desktop door ze te openen, te ver
plaatsen en de grootte te veranderen. U kunt op de desktop met maximaal
zeven tegelijk geopende directory-vensters werken. Geef in het View-menu
aan hoe u onderdelen (folders en bestanden) wilt weergeven (als tekst of
ikonen) en sorteren (op naam, datum, grootte of type). Als u onderdelen
in de vorm van tekst weergeeft, dan kunt u het venster smaller maken zodat
alleen de naam en de extensie worden getoond.

Als u de desKop opslaat lerwijl bepaalde vensters nog geopend ziln, dan
verschijnen deze vensters op dezellde wijze op de desktop als u de computer
weer inschakelt. Het venster dat bij het opslaan actief was, is ook weer
actiel als u de computer opnieuw inschakelt.
De grootte en positie van gesloten vensters worden ook opgeslagen als
u de optie Save Desktop kiest. Als u een venster opnieuw opent, verschijnt
het met de grootte en op de positie die het had toen het de laatste maal
geopend was.

Prlnt Scrsen
De optie Print Screen dient voor het afdrukken van de scherminhoud. Alle
op het scherm getoonde informatie wordt ook afgedrukt.
Deze optie werkt alleen als u een grafische printer op het systeem hebt
aangesloten en die printer vooraf via het Control Panel hebt ingesteld. Als
u een Atari SlM-laserprinter gebruikt, moet het programma SDUMPPHG
in de Auto-folder op de opstartdiskette slaan. Schakel de printer in, stel
het scherm in zoals u het wilt atdrukken en klik op de optie print Screen.

I
i
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BLiTTER
De BL|TTEB coprocessor-chip in de lvlEGA STE verhoogt de snelheid
waarmee tekst en.graltsche informatie op het scherm wordf weergegeven.
Deze chip kunt u in- en uitschakelen via de optie BLITTER in hetbftions-
menu. Als.naast de optie een vinkje strat, is de BL|TTER ingeschakeld.
Zonder vinkje is de chip uitgeschakeld.
Meestal is het handig de BLiTTER-chip te acti\€ren, omdat de beeldopbouw
dan snelle-r verloopt. Het komt echter soms voor dat b€paalde toepassingen
te snel (of helemaal niet) draaien als de chip is geactiveerd. ln dat ge\,al
moet BL|TTER worden uitgeschakeld voordat de toepassing wordt opgeltart.
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HOOFDSTUK 5:
D!RECTORIES, FOLDERS EI{ BESTAI{DEI{
Een computer kan alleen bewerkingen op gegevens uitvoeren als hij die
gegevens kan vinden en instruclies krijgt over de bewerkingen die hij moet
uitvoeren. Een verzameling bij elkaar behorende gegevend wordt o6k wel
een data-file ol gegevensbestand genoemd. Een reeks samenhangende
instructies wordt programma of toepassing genoemd. Ook een programma
is een bestand, Een gegevensbestand bevat informatie die ian worden
verwerkt door een programma.

ln directories en folders kunnen groepen bestanden worden opgeslagen.
l\,let een overzichtelijke structuur voor uw bestanden en foldbis kuit u
bestanden gemakkelijk opzoeken en een efficiente werkomgeving opstellen.

Directories en folders
Een directory is een gebied op een drive (een drive kan een floppy disk
zijn of een logische drive op een hard disk) met een overzicht van de namen
en de plaats van een aanlal bestanden. De computer kan bestanden en
folders in een directory weergeven in de vorm van tekst of via ikonen.
Elke geformatteerde drive heeft tenminste 66n directory (de root- of hoofd-
directory) die alle bestanden en folders van de diskette of logische drive
bevat. Binnen directories kunt u andere directories aanmaken die u het
beste in een boomstrucluur kunl organiseren. Een directory binnen een
andere directory wordl een subdirectory of folder genoemd.

Namen van directories en folders
Na het openen lan een disk-ikoon verschijnt eerst de hoofd-directory, Na
het openen van de hoofd-direclory toont de move-balk van het venster
alleen de drive-letter en de bestandsaanduiding. De move-balk van een
zojuist geformaneerde diskette toont dus:

A:\r.r
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Als u een lolder opent, wordt de naam van die lolder toegevoegd aan de
move-balk. Als u bijvoorbeeld in de hoofd-directory van een diskette in

drive A een lolder met de naam LEIEBS opent, dan ziet de move-balk
er als volgt uit:

A:\LETfERS\r.r

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

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

Bestanden en bestandsnamen
Een bestand is een verzameling samenhangende inlormatie die onder 66n
naam wordt bewaard. Er zijn twee soorten bestanden. Uitvoerbare bestanden
(programma's of toepassingen) bevatten instructies die de computer kan
uitvoeren. De meeste van deze instructies zijn bestemd voor bewerkingen
op de informatie in gegevensbestanden. Een gegevensbestand bevat alleen
gegevens, dus geen instructies of commando's voor de computer.
U kunt bestanden in de hoold-directory of in folders (subdirectories) opslaan.
Als u de folders en bestanden weergeeft als ikonen {zie ook het View-
menu in hoofdstuk 4) verschijnen alle bestanden en folders in een directory
als ikonen met daaronder de naam in het directory-venster.
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Bestandsnamen en extensies
De computer kan een bestand alleen herkennen en gebruiken als dat
bestand een naam heeft. Bij nieuwe bestanden bepaalt u zelf de bestands-
naam en kunt u die later wijzigen. U geeft een nieuw bestand een naam
in het programma waarin het wordt aangemaakt. Ook bij bestaande
bestanden kunt u de naam wijzigen. Gebruik daarvoor de optie Show
lnformation in het File-menu. (Raadpleeg ook "File-menu" in hoofdstuk 4.)

Een bestandsnaam bestaat uit twee delen: de naam van maximaal acht
tekens en de optionele extensie van maximaal drie tekens. ln het onder
staande voorbeeld is de bestandsnaam SAMPLE en de extensie .PRG.

SAMPLE,PHG

I

extensie (optioneel, een punt (.) en maximaal drie tekens)
naam (verplicht, maximaal 8 tekens)

Een bestandsnaam mag maximaal acht tekens lang zijn en mag uit letters,
symbolen en cillers bestaan. Een extensie mag maximaal drie tekens lang
zijn en moet worden voorafgegaan door een punt.

ln bestandsnamen en extensies mag u de hieronder aangegeven tekens
niet gebruiken:
o punt (.)
. aanhalingstekens (")
o stash (/)
o backslash (\). vierkante haken ([of])
. verticaal streepje (l ). kleiner dan symbool (<)
. groter dan symbool (>)
. plusteken (+)
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. streepje/minusteken (- ). dubbelepunt (:). puntkomma (; ). komma (, )
o stenelje (. ). vraagteken (?)

Kies bestandsnamen die een aanwijzing geven over de inhoud van het
bestand, bijvoorbeeld FACTUREN.87, of FACT87, FACT88 en FACT89 voor
een reeks bestanden met heEelfde soort gegevens.
Extensies geven vaak het type bestand aan en bij sommige bestanden
is een specifieke extensie zelfs verplicht. De extensie .PRG geeft biivoorbeeld
aan dat het bestand een GEM-programma is. Als u deze extensie zou
verwijderen, dan zou het besturingssysteem het bestand niet meer her-
kennen als een programma. Bij veel toepassingen worden specilieke
extensies gebruikt om bepaalde typen gegevensbestanden aan te duiden.
Zo maken tekstverwerkers vaak gebruik van de extensie .DOC ol .TXT voor
document of tekstbestanden. Raadpleeg de documentatie van uw pro-
gramma voor meer inlormatie.
De extensies .ACC, .APP, .PRG, .TOS en .TTP duiden elk op een bepaald
type programmabestand. Gebruik deze extensies alleen voor uitvoerbare
bestanden. Programma's met deze extensie kunnen niet worden geslarl
als de extensie is weggelaten of gewijzigd.
De betekenis van deze exlensies is:

.ACC Een GEM Desktop-accessoire. Het systeem verkrijgt toegang tot
.ACC-bestanden die in het Desk-menu verschijnen. U kunt maximaal
zes aclieve accessoires tegelijk gebruiken en ze vanuit het Desk-
menu openen.

.APP Een GEM-programma dat gebruik maakt van de faciliteiten van de
GEM-desktop, zoals vensters, ikonen en drop-down menu,s.

a

:

I
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.PRG Een GEM-programma (Zie .App).

.TOS Eer TOS-programma. Een bestand met de extensie .TOS is geen
GEM-programma. Zo'n bestand maakt geen gebruik van 6EM-
Iaciliteiten en soms ook niet van de muis.

.TTP Een Tos-Takes-Parameters-programma. Een bestand met de ex-
tensie .TTP is een TOS-bestand waarbij bepaalde parameters (data
die bepalen hoe het programma wordt uitgevoerd) moeten worden
opgegeven. Als u een TTP-bestand opent, verschijnt er een
dialoogpaneel waarin u wordt gevraagd de parameters in te tikken.
Raadpleeg de handleiding van het programma voor meer infor-
matie.

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

I

Padnamen

Een padnaam geeft aan waar een bestand of lolder is opgeslagen en begint
met de drive-letter, gevolgd door de foldernaam in de hoold-directory.
Vervolgens komen eventuele andere Ioldernamen, afhankelijk van de positie
van het bestand in de hidrarchische structuur. Een padnaam eindigt met
de naam (en eventuele extensie) van het bestand of de lolder. ln de move-
balk verschijnt de volledige padnaam van het actieve besland of de actieve
lolder.

Stel dat u een diskette in drive A hebt geplaatst waarop alle verkoop- en
marketingrapporten uit 1986 voor alle regio's zijn opgeslagen. U wilt nu
het verkooprapport van 6 juli openen voor de regio west.

Klik op de disk-ikoon voor floppy drive A. Het vensler van drive A wordt
geopend en toont de hoofd-directory van drive A. ln de move-balk worden
alleen de drive-letter en de bestandsaanduiding weergegeven. De bestands-
aanduiding ls de '.. achter de backslash (\):

A:\t-t

N.B.: Raadpleeg de informatie over de optie "Set File Mask" uit het
File-menu in hoofdstuk 4. De sterretjes in de beslandsaanduiding
worden ook wel "wildcards" genoemd. De wildcards worden later
in dit hoofdstuk uitvoeriger behandeld.
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ln de hoofd-directory staat een folder met de naam VERKOOP Als u deze
folder opent, wordt de naam toegevoegd aan de padnaam die er dan als
volgl uiEiet:

A:\llERl(00Pr..

ln het venster verschijnt nu de inhoud van de VERKOOPJolder. In deze
folder bevindt zich een lolder met de naam WEST. Als u deze folder opent,
dan wordt ook die naam toegevoegd:

A: \llERl(00PWESf...

ln de directory van de WESTJolder vindt u het bestand waarnaar u zocht,
JULI6.DOC. Als u dit bestand vanuit een toepassing opent, dan verschijnt
in de move-balk de volgende padnaam:

A: \llERl(00P\WEST \JUtl_6.00C.

N.B.: Misschien is u opgevallen dat in de bestandsnaam JULI_6.DOC
een onderstreepteken is gebruikt om JULI en 6 te scheiden. Aan-
gezien u in een bestands- ol loldernaam geen spalie mag gebruiken,
wordt een onderstreepteken wel gebruikt om een spatie te vervangen.

Programmabestand openen
Als u een programmabestand opent, voert de computer de instructies uit
die in dat programma zijn opgeslagen. Dit wordt ook wel het starten of
uitvoeren van een programma genoemd.

U kunt een programmabestand vanaf de desktop op verschillende manieren
openen. Ten eerste via een dubbele klik op de naam ol ikoon van dat
besland (die zich in een venster of op de desktop bevindt). Ten tweede
door de bestandsikoon te kiezen en daarna op de Open-optie in het File-
menu te klikken. Als u aan de menu-optie ol het programma een toels
hebt toegewezen, dan kunt u het programma uiteraard openen door op
die toets te drukken. De systeemgekozen toets voor de menu-optie Open
is [O]. (Zie ook de behandeling van de Open-optie in hoofdstuk 4.)

(
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Andere methoden voor het openen van een programmabestand zijn be-
handeld bij "lnslall Application" in hootdstuk 4.

Fllo Selector
De File Seiector is een speciaal dialoogpaneel voor hel laden en opslaan
van bestanden. De File Selector wordt door veel programma's gebruikt en
kan alleen worden opgeroepen vanuit een programma.

TITE SELECIN
Dire(torg i

D ! \eml[\tiLIE]10\*. 00c____________

Selection ! l-----,-- rErrE ,__-0f,r!E-L

HTT
Hilffi
l+-ll+-i
Tfr--lTr--1IEIE
t-..rt
l-Cutcef'l

IRTJTPNI, OllC
rRI_Clt86.00C
fLL9 .DoCltEtll ,00c

ln de File Selector verschijnt op de directory-regel de padnaam van de
huidige directory. Die padnaam bevat een drive-letter en eventueel een
foldernaam en een bestandsnaam.
De Selection-regel toont het huidige bestand (als er een is gekozen) en
kan op dezelfde manier worden gewijzigd als de directory-aanduiding.
ln het directory-venster verschijnen de bestanden en folders uit de huidige
directory die door de toepassing kunnen worden geopend. Het overzicht
begint met de lolders, gevolgd door alle bestanden. Als de directory meer
bestanden bevat dan in het venster passen, dan kunt u hei venster op
de gebruikelijke manier scrollen om de verborgen bestanden zichtbaar te
maken. (Zie "Vensterinhoud scrollen" in hootdstuk 3.)
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De drive-selector geeft aan welke drive actiel is.

N.B.: Als u een wijziging aanbrengt in de File Selector, dan worden
die wijzigingen ook in andere velden van het dialoogpaneel uitge-
voerd. Stel dat u een andere drive kiest, dan verandert ook de drive-
lefter op de Directory-regel.

Bestand kiezen

Plaats de muiswijzer op de bestandsnaam die u wilt kiezen. U kunt het
bestand nu op diverse manieren kiezen:

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

. Geel via de linkermuisknop een dubbele klik op de bestandsnaam.

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

Directory kiezen

Vanuit het directory-venster kunt u een folder openen door de foldernaam
te krezen. De folders uit de huidige directory verschijnen bovenin het
ovezicht, voorafgegaan door een loldersymbool. Klik op de close-box om
een folderdirectory te sluiten. De Directory-regel toont de padnaam van
de huidige directory.

U kunt een nieuwe direclory kiezen door de padnaam van die directory
op de Directory-regel in te tikken. Wis de inhoud van die regel, tik de nieuwe
padnaam in en druk op [Return]. De padnaam bevat een drive-letter en
kan verder een foldernaam en een bestandsnaam b€vatten.

I

I

/
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Drive kiezen
U kunt een drive kiezen met de drive-letter op de Directory-regel.

Plaats de murswijzer op de gewenste drive-letter en druk op de muisknop
om de directory van die drive op te vragen.

[, n.a.: De drive-letter is een onderdeel van de complete drive-'v aanduiding. Die bestaat uit een letter voor de disk drive, gevolgd
door een dubbelepunt (: ) en een backslash (\).

Bestandsaanduiding
De bestandsaanduiding op de Directory-regel is een zoekcriterium dat kan
bestaan uit letters, cijfers en wildcards (t en ?). De bestandsaanduiding
bepaalt welke bestanden in het directory-vensler verschljnen.

Een bestandsaanduiding heeft dezelfde vorm als een bestandsnaam. Hij
bevat een naam van maximaal 8 tekens en een optionele enensie van
maximaal 3 tekens. ln een bestandsaanduiding mag u ook twee speciale
tekens gebruiken, namelijk wildcards: het sterretje (t) en het vraagteken
l?1.

Een sterretje kan elk teken of elke combinatie van tekens vertegenwoordigen.
Een sterretje kan dus een gehele naam ol exensie vervangen. De be-
standsaanduiding *.r laat bijvoorbeeld alle bestanden verschijnen, ongeacht
de bestandsnaam of e)densie.

Vaak gebruikt u een sterretje om alleen bestanden van een bepaald type
op te vragen. Daarbij vervangt het sterretje de naam en geeft u wel de
extensie op. Voorbeeld: de bestandsaanduiding ..DOC toont alle bestanden
met de extensie .DOC. Dan kunnen bestanden verschijnen als:

RAPPOBT.DOC
v00RBAA0.00c
BRIEF3.DOC
]tEt0.D0c

Het volgende bestand zou echter niet verschijnen:

VOORRAAO.TXT
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Het slerretje moet als laatste teken in een naam of extensie voorkomen.
Voorbeeld: de bestandsaanduiding TAXi.DOC is toegestaan, maar TtX.DOC
niet. Een teken na het sterretje wordt niet geaccepteerd, want het slerretje
verwijst naar alle tekens vanal de positie van het sterretje.

Het vraagteken vervangt 66n teken. Voorbeeld: de aanduiding JAN?.BRF
verwijst naar alle beslandsnamen die beginnen met JAN, gevolgd door een
willekeurig teken op de vierde positie en met de extensie .BRE Deze
bestandsaanduiding toont brjvoorbeeld de bestanden:

JAl{1.BRF
JAl{S.BRT
JAlI1.BRF

Bestanden als

JACI(BBF
JACOBS.BRF

BAS.DOC

zouden echter niet in de directory verschijnen.

De bestandsspecilicalie ????????.??? komt overeen met r..
U kunt ook wildcards met tekens combineren. Voorbeeld. 2lLr.T?T en Fr.Tr
zijn beide geldige aanduidingen voor FILE.TXT.

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

Gegevensbestand openen
Om een gegevensbestand te openen kunt u eerst de toepassing opstarten
(zie "Programmabestand openen" eerder in dit hoofdstuk) en vervolgens
het gegevensbestand openen met de File Selector. U kunt echter ook-een
stap overslaan door met de optie Install Applicatjon een bepaald type
gegevensbestanden aan de betreffende toepassing te koppelen. Daarna
kunt u het bestand vanal de desktop openen op een van ile vier eerder
behandelde methoden (zie "Programmabestand openen" eerder in hoofds-
tuk en het installeren van toepassingen in hootdstuk 4).

I
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N.B.: U kunt een gegevensbestand ook openen door het naar de
ikoon van het programmabestand te slepen.

Als u.probeert een gegevensbestand te openen dat niet door een toepassing
wordt herkend, verschijnt het paneel Show/Print.

Kies Show om het gegevensbestand op te roepen. Als het bestand leesbare
tekst bevat, dan verschijnt die tekst. Zodra het scherm vol is, verschijnt
onderaan de melding -lvlore-. U kunt hetvenster dan op de volgende wijz6n
scrollen:

. Naar het volgende scherm door op de [spatiebalk] ol de muisknop te
drukken

o Halverwege het volgende scherm doorop[D] of [Control] [D] te drukken

. Naar de volgende regel door op [Return]te drukken

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

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

Klik op Cancel om naar de desktop terug te keren zonder de inhoud van
het gegevensbestand op te vragen.

N.B.: Niet alle gegevensbestanden bevatten leesbare tekst. Als u de
inhoud van zo'n besland opvraagt, kan het zijn dat u alleen geco-
deerde of onvolledige informatie te zien krijgt.
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Beheer van bestanden en folders
U kunt de beschikbare diskruimte reorganiseren door bestanden en folders
te kopieren, te verplaatsen of te wissen. Een goed beheer van bestanden
en folders bespaart diskruimle en zorgt voor een elficidnte werkomgeving.

Bestanden en folders kopiEren
U kunt vensteritems (bestanden en Iolders) kopidren naar een diskette,
een logasche drive ol een folder. Bij een folder kopieert u de informatie
over suMirectorles en de gehele inhoud (bestanden en andere folders)
naar de nieuwe positie.

Kopieren gaat als volgt kies het onderdeel en sleep dit naar de gewenste
posilie op de desktop. Dit kan een ander venster zijn, maar ook een floppy
disk- of folderikoon. Als u een onderdeel naar een lloppy disk- ol folderikoon
sleept, wordt de ikoon geaccentueerd weergegeven zodra deze door het
gesleepte onderdeel wordt aangeraakt.

N.B.: Als u een gegevensbestand naar een toepassing sleept, wordt
de toepassing opgestart. Het gegevensbestand wordt gebruikt als
parameter en zal automatisch worden geopend.

Als u een of meer onderdelen naar een riieuwe positie sleept en de muisknop
loslaat, verschijnt het dialoogpaneel Copy File(s). Klik op OK om de
kopieerprocedure voort te zetten. Bij systemen met 66n drive geeft de
computer in een dialoogpaneel aan wanneer de diskettes moeten worden
gewisseld. ln het dialoogpaneel Copy File(s) wordt de naam van de
bestemmingsfolder weergegeven, alsmede de naam van elk onderdeel dat
wordt gekopieerd.

N.B.: Het dialoogpaneel Copy File(s) verschijnt niet als de optie
Confirm Copies is uitgeschakeld. Zie "Set Preferences" in hooldstuk
4 voor meer informatre.

U kunt het kopidren onderbreken door op [Undo] te drukken als de "bezige
bii" verschijnt. Bij systemen met 66n drive moet u op [Undo] drukken als
de brondiskette zich in de drive bevindt. Als vervolgens het dialoogpaneel
Abort Operation verschijnt, klik dan op Yes om het kopieren te onderbreken
ol op No om het kopieren voort te zetten.
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Wilt u een gehele diskette kopieren, sleep de Floppy Disk-ikoon dan naar
de gewenste. beslemming (floppy disk, togische drive of fotderl. Bij kopi€ren
naar een folder wordt de gekopieerde informatie toegev6egd ain de
onderdelen die al in die folder aanwezig zijn. Als heI vensier van de
bestemmrngsfolder open is, wordt de weerg6geven directory na het kopieren
meteen bijgewerkt.

Let op: Door het kopieren van een floppy disk-ikoon naar een andere
loppy disk-ikoon gaat alle informatie op de doeldiskette verioren.
Een melding attendeert u hierop.

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

)

)

Als_u een bestand probeert te kopieren naar een disk-ikoon, logische drive
of lolder waarin al een bestand met dezelfde naam is opgeilagen, dan
treedt een naamconflict op. Als de optie Conlirm File Oveiwrite is inge-
schakeld (zie "Set Preferences" in hoofdstuk 4), dan verschijnt het dialoog-
paneel Name Conllict waarin wordt aangegeven er sprake isvan een dubbele
naam. Klik op Copy als u het bestaande bestand wilt vervangen door het
bestand dat nu wordt gekopieerd.

Het is ook mogelijk de naam van de kopie in het dialoogpaneel te wijzigen.
De verticale cursor bevindt zich achter de naam van de kopie. Diuk- op
[Backspace] om in de naam van de kopie 66n teken te wisseh of op [Esi]
om de hele naam te wissen. Tik een nieuwe naam in en klik op Copy
ol druk op [Return] om de procedure voort te zetten. Het bestand wordt
dan onder de nieuwe naam opgeslagen, terwijl het bestaande bestand onder
de oorspronkelijke naam intact blijft.

Als een naamconflict optreedt tijdens het kopieren van een groep bestanden,
dan kunt u op Skip klikken om een bepaald bestand over te slaan en de
kopieerprocedure voor de andere bestanden voort te zetten.

Naamconfl ict tiidens kopiEren
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Bestanden en folders verplaatsen

Verplaatst u een onderdeel naar een nieuwe positie, dan verdwijnt het op
de oorspronkeliJk positie.

U verplaatst onderdelen door ze te kiezen en daarna naar de nieuwe positie
te slepen terwijl u [Conlrol] ingedrukt houdl. ln het dialoogpaneel Move
File(s) wordt aangegeven hoeveel onderdelen worden verplaatst.

Klik op OK om de procedure voort te zetten of op Cancel om de opdracht
te annuleren. Als u op OK klikt, toont het paneel de naam van het verplaatste
onderdeel en de lolder waarnaar u het verplaatst.

U kunt hetverplaatsen onderbreken door op IUndo]te drukken als de bezige
bil-ikoon verschijnt. Klik op Yes in het dialoogpaneel Abort Operation om
de procedure te onderbreken.

Bestanden en lolders herbenoemen

U kunt de namen van bestanden en Iolders wijzigen in het dialoogpaneel
File lnlormation, dat kan worden aangeroepen met de optie Show lnformation
in het File-menu. Zie ook "Show lnformalion" in hoofdstuk 4.

Bestandsnamen mogen uit maximaal acht tekens beslaan en kunnen
eventueel worden gevolgd door een punt (.) en een exensie van maximaal
drie tekens. Ook foldernamen mogen uit maximaal acht tekens bestaan,
maar zij hebben meestal geen extensie.

N.B.: Het is beter om extensies niet te wijzigen. Doel u dat toch,
dan loopt u het risico dat het systeem of een toepassing een
programma, resource-bestand of gegevensbestand niet meer her
kent.
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Bestanden en folders wissen

Door het wissen van ongewenste bestanden en folders maakt u ruimte
vrij voor nieuwe informatie. U wist onderdelen van een venster door deze
naar.de prullenmand te slepen ofdoor een onderdeelte kiezen en vervolgens
op de .optie Delete ltem in het File-menu te klikken. Als u aan de optie
voor wissen een toets hebt toegewezen, kunt u het bestand uiteraard ook
wissen door op die toets te drukken.

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

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

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

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

N.B.: Het is onmogelijk bestanden te wissen waarvan de read/write
status is ingesteld op Read Only, of een folder te wissen waarin
een read only-bestand is opgeslagen. Om de status van een bestand
te wijzigen, kiest u Show lnfo in het File-menu en vervolgens Read/
Write.
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HOOFDSTUK 6

DESK.ACCESSOIRES

Desk-accessoires zijn unieke achtergrondprogramma's die niet alleen vanaf
de desktop, maar ook vanuit een ander loepassingsprogramma kunnen
worden geopend. Zo kunt u tijdens het gebruik van een tekslverwerker
met behulp van het Control Panel de responstijd van het toetsenbord
veranderen zonder daarvoor de tekstverwerker te verlaten. De meeste
programma's die een menubalk gebruiken hebben toegang tot de desk-
accessoires via het meest linkse menu (meestal het Desk-menu).

Het installeren van een desk-accessoire is zeer eenvoudig. ll/anneer u de
MEGA STE computer inschakelt, controleert het besturingssysteem of er
in de hoofd-directory van de opstartdisk bestanden staan die tijdens de
opstartprocedure moeten worden geladen. Desk-accessoires worden her-
kend aan de hand van de exensie .ACC (van "desk accessory"). Elk bestand
met de extensie .ACC in de hoofd-directory wordt tijdens het opstarten
geladen.

U installeert een desk-accessoire door een kopie van het programma in
de hoofd-directory van de opstartdisk te plaatsen. (Zorg dat dit bestand
de extensie .ACC heeft.) Vervolgens start u het sysleem opnieuw op, zodat
het bestand kan worden ingelezen en geladen. Het desk-accessoire
verschilnt dan in het Desk-menu.

U kunt maximaal zes desk-accessoires tegelijk laden. Bevat de opstart-
disk er meer, dan kunt u een ol meer desk-accessoires tijdelijk uitschakelen
door de extensie te veranderen in .ACX (of een andere combinatie, m.u.v.
.ACC) en vervolgens de computer opnieuw opstarten. Bestanden zonder
de extensie .ACC worden tijdens de opstartprocedure niet automatisch
geladen.

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

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

Control Fanel

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

Het Control Panel bevat ook een Options-menu. Als er geen CpX is gekozen,
toont dit menu twee optie-s: AboLt! en Setup. Als er wel een CpX is lekozen,
dan ziet u ook de opties Open CPX, CPX tnfo en Untoad CpX.

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

ln een Control Panel of CPx-venster kunl u meestal kiezen uit de opties
Save, OK of Cancel. Het klikken in de close-box komt overeen mei het
klikken op OK en het sluiten van het Control panel.

Klikt u op Save, dan wordt de huidige instelling in een bestand op de
opstartdisk opgeslagen. De computer teest dit bestand tijdens het op$arten
en laadt de opgeslagen instelling.

Klik op OK a_ls u de instelling slechts voor 66n bewerking wilt veranderen.
Het Control Panel-venster wordt dan gesloten en de wijliging blijft gelaig
lot u de computer uitschakelt. Als u hem weer inschakef, OLn woiat O5
laatst opgeslagen instelling actief.
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Via Cancel keert u terug naar het hoofdvenster van het Control Panel.

About...
Nilet de optie About, kunt u informatie over het Control Panel (zoals het
versienummer en de copyright gegevens) opvragen.

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

minimum aantal slots

)

I

)

I

)

Datum en tiid

De computer gebruiK de datum en tijd om bii te houden wanneer bestanden
werden aang6maakt of bijgewerkt. Dit komt met name van pas als u wilt
weten met welk bestand het laatst gewerkt is.

CPX padnaam

6-3

atarimuseum.nl



De klok kan worden ingesteld op een 1 2-uurs of een 24-uurs tijdaanduiding.
Deze instelling is overigens niet van invloed op de tjjdaanduiding van di
opgeslagen bestanden, maar geldt alleen voor de klok in het Control panel.

Het instellen van de klok of kalender gaat als volgt:

'1. Open het Control Panet en klik op de tijd- ol op de datumaanduiding.

2. Druk op [pijl naar links] om de cursor in het venster te verplaatsen, ol
druk op [Backspace] ol [Esc] om het venster te wissen. [Backspace]
wist de tekens in het venster 66n voor 66n en [Esc] wis-t oe gbnet6
inhoud van het venster.

3. Tik de juiste tijd of datum in.

4. Klik op de nieuwe tijd of datum.

Voor het wijzigen van de 12- of 24-uurs tijdaanduiding plaatst u de cursor
in het kader rechts naast het woord Time. Dan versChilnen beide opties.
Klik op de gewenste optie, zodat hij wordt geaccentue6rd en klik ei dan
nogmaals op.

Status van CPX wllzlgen en CPX laden

Alleen actieve CPX-programma's worden tijdens het opstarten oeladen en
verschijnen in het Control panel-venster. 'Als 

u een inactiev6 CpX wilt
gebruiken, kunt u de status van die CPX omzetten van inactief naar actief.
Daarna kiest u defunctie voor het laden van een CpX, waarna de geactiveerde
CPX in het Control Panel verschilnt.

Het rs ook mogelijk een CPX te verwijderen door de status van die CpX
te wijzigen van actiel in inactief.

Voor het wijzigen van de status van een CpX gaat u als volgt te werk:

1. Open het Control Panel en kies de Setup-optie uit het Options-menu.

2 5g! dg fu.nctie voor het wijzigen van Cpx-status. Dan votgt het bijbe_
horende dialoogpaneel.
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status-box

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

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

4. Voer de bewerking uit door in de status-box te klikken.

Als u de status van een CPX hebt gewiizigd moet u die CPX opnieuw laden
voordat hij kan worden gebruikt. Dat gaat als volgt:

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

2. Kies de lunctie CPX laden en klik veNolgens op OK in het dialoogpaneel.

Goavanceetde Sotup-optles

Twee geavanceerde Setup-opties bepalen het aantal.slots en de CPX-
padnaam. U zult deze opties waarschtjnliik weinig gebruiken.
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Mlnimum aantal alots

_Een CPX wordt opgeslagen in een extern geheugen (op hard disk ol diskette).
Tijdens het opstarten en laden wordt alleen de basisinlormatie over elki;
actieve CPX (zoals de naam en de ikoon) in het RAiil geladen. pas na
het openen van een CPX wordt de rest van het bestand in 6et RAM geladen
en kunt u het programma gebruiken. Bi1 het sluiten van een Cpl wordt
het bestand weer uit het RAM verwijderd.

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

De MEGA STE computer moet weten hoeveel RAM hij moet reserveren
voor basisinformatie over CPX-programma's. Als u het mihimale aantal slots
instelt, geett u aan dat de computer voldoende RANiI moet reserveren om
de basisintormatie van dat aantal Cpx-programma,s op te slaan. Als tijdens
het opstarten het aantal actieve CPX-programma's het minimum aantai slots
overschrijdt, reserveert de computer automatisch genoeo RANI voor dat
grotere aantal. U kunt minimaal 5 en maximaal 99 slots opglven.

U wijzigt het minimum aantal slots als volgt:

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

2. Gebruik.de scroll-pillen o-m het gewenste aantal slots te laten verschijnen
en klik dan op OK ol op Save.

CPX padnaam

De CPX padnaam geeft aan waar het Control panel de Cpx_bestanden
moet zoeken. Als u alle CPx-bestanden in 66n folder opslaat, dan hoeft
u alleen maar een pad naar die ene folder in te stellen. VeiOeelt u de
UPX-bestanden echter over verschillende folders, dan moet u een padnaam
instellen naar de directory met Cpx-bestanden die u wilt gebrurken.

N.B.: Als de padnaam niet in het kader past, gebruik dan de scroll_
pijlen naar links en naar rechts om de v6rbor{en gedeetten vin het
pad zichtbaar te maken.

Het wijzigen van een CPX padnaam gaat als votgt:

1. Open het Control Panel en kies Setup in het Opttons_menu.
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2. Klik op een willekeurige plaats in het kader voor de padnaam. Dan
verschijnt de File selector.

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

Open CPXs...

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

CPX lnfo...

Als u een CPX kiest en vervolgens op de optie CPX Info... uit het Options-
menu klikt, dan verschijnt een lnfo-venster met de CPX-naam, het versie-
nummer, het lD-nummer en de Resident/Non Resident status.

De CPX-naam is de naam waaronder die CPX is opgeslagen. De versie
en de lD zijn toegewezen door de CPX-programmeur. Verschillende versies
van dezelfde CPX kunnen dezeltde lD hebben. ln dit geval wordt alleen
de meest recente versie geladen. Als u verschillende versies van eenzelfde
CPX hebt, dan geeft het versienummer aan welke de meest recente versie
is.

I/et de optie Configure CPXs (zie ook "CPX configureren") kunt u de
Resident/Non Resident status van een CPX wijzigen. Voor de meeste CPX-
programma's zult u de status "Resident: No" instellen. Het grootste deel
van het programma wordt dan op hard disk of diskette opgeslagen en
wordt alleen in RAM ingelezen als u de CPX opent. Als u een CPX echter
heel regelmatig gebruikt, dan is het raadzaam daaraan de slatus "Resident:

Yes" toe le wijzen. Een CPX met die status wordt bij het opstarten van
de computer meteen in het RAM opgeslagen en bliift beschikbaar tot u

de computer weer uitschakelt. Residente CPX-programma's werken we-
liswaar iets sneller, maa( ze nemen een grote hoeveelheid RAM in.
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alleen in het RAI\,| installeren tijdens de opstart-procedure.

Unload CPX...

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

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

CPX-programma's

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

Wndow Colors

Met Window Colors kunt u verschillende kleuren (afhankelijk van de gekozen
resolutie) loekennen aan de verschillende onderdelen'van de dlsktop-
vensters. U kunt een kleur toewijzen aan elk van de 15 elementen in h'et
actieve vensler en aan 5 elementen in inactieve vensters.

Het kleurenpalet van uw MEGA STE computer bevat voor de meeste
resoluties 4096 kleuren. Het hangt van de gekozen resolutie af hoeveel
kleuren tegelijk op het scherm kunnen worden weerqeoeven {van 2 tot
16). Met het CPx-programma Color Setup kunt u uit de b;s;hrkbaie kteuren
een eigen kleurenpalet samenstellen. Zie ook ,,Kleuren 

instellen,,. U kunt
uiteraard ook het kleurenpalet gebruiken dat in de labriek is samengesteld
of met behulp van de tunclietoetsen [F1] t/m [FlO] een van de andere
ingestelde kleurenpaletten kiezen.

(

!
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U kuntvoor elk vensterelementvier oplies kiezen. ln het kader achter "Border"
kiest u de kleur voor de smalle rand om elk vensteronderdeel krijgt. Bij
"Text" kiest u de kleur van de tekst of ikoon (zoals in de full-box) die in
het gekozen vensteronderdeel verschijnt. U gebruikt de optie Fill om een
achtergrondkleur o{ -patroon te kiezen. Als u een patroon kiest, verschijnt
dat in de gekozen kleur.

Via de Mode-box kunt u het achtergrondpatroon in- en uitschakelen.

Als u kleuren hebt toegewezen aan actieve vensterelementen en deze
vervolgens opslaat met Save of OK gelden deze kleuren voor het volgende
venster dat u opent. Vensters die al open waren worden niet afgebeeld
in de nieuwe kleuren.

Kies voordat u kleuren gaat toewijzen het kleurenpalet dat u wilt gebruiken.
U kunt het systeemgekozen kleurenpalet gebruiken dat bij allevering al
is ingesteld, een ander ingesteld kleurenpalet kiezen via de functietoetsen
[F1] Vm [F10] of zelf een kleurenpalet samenstellen met de daarvoor
bestemde functie.

hornonbles.roll-balk nadrelvenster
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Wijs nu als volgt kleuren aan een actief of inactief venster toe:

1. Kies het vensleronderdeel waarvoor u een kleur wilt bepalen. Dat
onderdeel wordt geaccentueerd met een kader.

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

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

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

Color Setup

Afhankelijk van het type monitor dat u gebruikt en de schermresolutie die
u hebt gekozen, kunnen lot 16 kleuren tegelijk op het scherm worden
afgebeeld. U kunt een keuze maken uit een palet van 4096 beschikbare
kleuren (behalve bij ST High resolution, dat alleen voor monochrome
monitoren bestemd is).

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

{

pennummer

pennummer scroll-balk

olor
o I I
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scroll-balken kleurinstelling

kleurenbanken
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U kunt zich de 4096 kleuren voorstellen als een verzameling inkten met
verschillende kleuren, verdeeld over zogenaamde kleurenbanken. Onder
"Color" worden maximaal 16 kleuren weergegeven. Het aantal kleuren in
een bank komt overeen met het aantal kleuren dat met de ingestelde resolutie
tegelijk op het scherm kan worden weergegeven. Het aantal kleuren dat
bij de gekozen schermresolutie tegelijkertijd kan worden weergegeven is
het kleurenpalet.

Als u door de verschillende banken scrollt, worden deze weergegeven in
de Bank weergave-box. Elke bank bevat 2, 4 ol i6 kleuren, alhankelijk
van het aantal kleuren dat in de door u gekozen resolutie op het scherm
kan worden weergegeven.

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

1. Gebruik de scroll-balk voor kleurenbanken om door de beschikbare
banken te scrollen (indten beschikbaar in de gekozen resolutie). Kies
de bank met de verzameling pennen die het meest overeenkomt met
het door u gewenste kleurenpalet.

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

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

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

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

N.B.: Wjlt u de laatste bank herstellen in de staat waarin hij was
voordat u wijzigingen aanbracht, druk dan op [Undo]. Klik op Reload
om alle banken te herstellen.
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Conffgur€ CPX8

Met Configure CPXS kunt de naam van CPx-programma's en de kleur van
tekst en ikonen wijzigen en ook de Resident-status aanpassen.

naamregel

RAIVl resident-box

Voor het configureren van een CPX moet u eerst op de naamregel de naam
van dat CPx-programma opgeven. Gebruik de scroll-pijlen naar links en
naar rechts om door de lijst te scrollen.

ln het venster Configure CPXS staat de cursor al aan het einde van de
naamregel. Druk op [Esc] om de gehele regel te wissen ol op [Backspace]
om de naam teken voor teken te wissen. Tik vervolgens de nieuwe CPX-
naam in.

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

Tevens kunt u in dit venster de resident-status opgeven. Plaats de muiswijzer
op de RAM resident-box en klik erop. Verplaats de muiswijzer om de
gewenste status te accentueren en klik nogmaals om die optie op te slaan.

Eeneral Setuo[-l

CPX llotions

Text Bolon l'4.1-T--I0l
Icon golor:

Rf,ll Resident:
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Als u tevreden bent met de instellingen, klik dan op OK ol Save,

N.B.: De instelling van de RAM resident-status is alleen van invloed
tijdens het opstarten en als u de resolutie wijzigt.

Genoral Setup

Met het CPx-programma General Response kunt u de respons- en
repeteersnelheid van het toetsenbord instellen, evenals de klikrespons van
de muis en het gebruikvan geluidssignalen. Het programma dient bovendien
voor het in- en uitschakelen van de optie CPU Cache en voor het tonen
van systeeminformatie, zoals het versienummer van hel TOS-besturings-
systeem en de hoeveelheid beschikbaar RAM-geheugen.

keuzebox status

keuzebox geluidssignalen

keuzebox Blitter

schuilregelaar responssnelheid
toetsenbord

schuif regelaar repeteersnelheid
toetsenbord
selectie klikespons
test klikrespons

Status

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

Geluldsslgnalen

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

U schakelt deze signalen in ol uit door op de bel- of toetsikoon te klikken.
Een geaccentueerde ikoon betekent dat de betrelfende lunctie is ingescha-
keld.
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Geluid

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

Repeteersnelheid toetsenbord

Behalve [Shilt], [Control], [Esc], [Caps Lock] en [Alternate] heeft iedere toets
een repeteerfunctie. Met de regelaar voor de repeteersnelheid van het
toetsenbord bepaalt u wanneer de toetsen beginnen te repeteren en hoe
snel dat gebeurt.

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

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

U kunt de nieuwe instellingen testen door een hoger volume in le stellen
en op de [Spatiebalk] te drukken. Aan de klikjes kunt u horen hoe snel
de toetsen repeleren.

Klikrespons van de muls

Het is mogelijk de reactie van de MEGA STE op dubbelktikken aan te passen.
U kunt de respons veftagen door op een van de ctjfers te klikken die
dichter bij het liggende muisie staan. Wtlt een snellere respons, klik dan
op een vakje dat dichter bij het rennende muisje staat.

U kunt de lngestelde responstijd testen in de hiervoor bestemde testbox.
Als u dubbel klikt met de ingestelde snetheid of sne er, ticht het hokje
even op.
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Modem Setup

De modempoorten aan de achterzijde van de compuler zijn seriele RS232-
poorten. Ze worden meestal gebruikt om via een modem met andere
computers te communiceren. De poorten zijn echter ook geschikt voor de
aansluiting van een seridle printer of andere apparaten met een RS232-
interface.

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

Serlal Port Selector

Met de Serial Port Selector geeft u aan welke van de beschikbare seriele
poorten de actieve poort is. Kies de poort die u gebruikt voor de aangesloten
modem.

Baud Rate

Baud rate is een standaard eenheid voor de ilansmissiesnelheid, de snelheid
waarmee data tussen twee compulers worden uitgewisseld. Baud verwijst
naar "bits per seconde". De hoogste snelheid is 19.200 baud, de laagste
50 baud. De baud rate voor uw modem en die voor de andere computer
moeten gelijk zijn.

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

ln het Nederlands "pariteit". Als computers informatie via de telefoon
verzenden, bestaat altijd de kans dat een deel van de informatie door
storingen op de teleloonlijn niet goed overkomt. Via de pariteit conlroleert
de computer ol de informatie zonder fouten is ontvangen.

De pariteitsbit is een binair teken dat aan een groep bits wordt toegevoegd
om de som van alle tekens steeds oneven of even te maken. Storingen
in de data-overdracht kunnen worden herkend als het aantal bits in een
groep niet overeenkomt met de gekozen pariteit (even ol oneven). Afhankelijk
van uw modem en die van de andere computer kunt u kiezen tussen None
(geen), Odd (oneven) of Even. (Raadpleeg de handleiding bij uw modem
voor bijzonderheden).

Plaats de muiswijzer op de Parity-box en klik erop. Ga met de cursor naar
de gewenste pariteit en klik op de geaccentueerde optie om deze te kiezen.

Blts/Char

Elk teken wordt als 66n byte in het geheugen opgeslagen. Een byte bestaat
uit acht bits. Afhankelijk van het apparaat waarmee uw computer via de
Hs232-poort communiceert, kunt u het aantal bits per teken veranderen.

Plaats de muiswijzer op het kader achter Bits/Char en klik erop. Ga met
de cursor naar het gewenste aantal bits per teken en klik op de geac-
centueerde optie om deze te kiezen.

Stop Blts

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

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

I

I
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Flow Control

yg! dgfe optie kiest u uit twee communicatieprotocols: Xon/Xoff ol RTS/
CTS Als u vra de RS232-poort communiceeri, moeten uw computer en
het andere systeem van elkaar weten wanneer ze moeten begtnnen en
stoppen met het verzenden van informatie, Stel het protocol zoln dat het
overeenkomt mel het protocol van het andere sysleem.

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

Printer Setup

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

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

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

Printer Type

U hebt de keuze uil: Dot (matrixprinter) of Daisy (letterwiel-printer). Klik op
de gewenste optie.
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Color

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

Pixelsy'Llne

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

Ouality

Deze optie dient alleen voor matrixprinters. Kies Draft voor normaal ma-
trixschrift. Kies Final voor aldrukken met correspondentiekwaliteit.

Als u Draft kiest en de printer instelt op de grafische modus, dan maakt
de printkop 66n printgang over het papier. Voor zwartere graphics kunt
u beter Final kiezen. Dit houdt wel in dat de printer twee printgangen over
het papier moet maken, waardoor het afdrukken twee keer zo lang duurt.

N.B.: U kunt Final alleen kiezen als uw prinler over een NLQ-modus
beschikt (NLQ = Near Letter Quality).

Paper

Als uw printer een tractor feed of een single sheet feeder heeft, kies dan
Feed. Werkt u alleen mel losse vellen papier die u zell moet invoeren, kies
dan Single. Bil Single stopt de pnnter aan het einde van iedere pagina.
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Gebruikt u een parallelprinter, kies dan Printer. Een parallelprinter sluit u
aan op de poort met het opschrift "Printer" aan de achterzijde van de
computer. Als u een serlele printer gebruikt, kies dan Modem. De printer
moet dan op de poort "I/odem" (de 8s232-poo() worden aangesloten.

N.B.: Bij de meeste seridle printers moet de Rs232-poort worden
geconfigureerd volgens het Xon/Xoff protocol (kies On). Daardoor
kan de printer de computer opdracht geven hel vezenden van data
tijdelijk te onderbreken zodat hij de gelegenheid heeft de data af
te drukken. (Zie ook "Modem Setup" eerder in dit hootdstuk.)

Sound Setup

Met het CPx-programma Sound Setup kunt u de balans, het voiume, de
lage en de hoge tonen van de geluidsweergave instellen. U kunt de huidige
instelling opvragen door op het gezicht te klikken.

U kunt de instellingen aanpassen door met de scroll-pijlen de verschillende
opties te doorlopen, ol door de muisknop ingedrukt te houden en de scroll-
box van de ene instelling naar de andere te slepen.

Bij Balance stelt u in ol de linker en de rechter luidspreker geluidssignalen
even sterk moeten weergeven. Met Bass en Treble bepaalt de hoeveelherd
lage en hoge lonen. Volume is voor de regeling van de geluidssterkte.

Zorg dat de gewenste instelling is geaccentueerd en klik erop om die
instelling te kiezen.

Acceleratol

l\,let de Accelerator kunt u de responssnelheid van de cursor op de
bewegingen van de muis instellen. De Accelerator bevat verder een "screen
saver".
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muis-accelerator

screen Saver box

supersnel

snel
uit
schuilregelaar screen saver

I

IU hebt de keuze uit drie instellingen voor de accelerator: uit, snel en
supersnel. Klik op de box voor uit als u de responssnelheid van de cursor
niet wilt vergroten en op de boxen voor snel of supersnel als u de
responssnelheid wel wilt verhogen.

Voor het instellen van een nieuwe responssnelheid plaatst u de muiswijzer
op de gewenste instelling en geeft er een klik op.

De "screen saver" zorgt dat het scherm donker wordt als u gedurende
een bepaalde periode geen toetsen indrukt en ook de muis niet gebruikt.
Klik op de box voor de screen saver om die functie te activeren. De
schuilregelaar en de modemikoon (telefoontoestel) worden nu ingekleurd
weergegeven. Als de screen saver niet geactiveerd is, verschijnt alleen de
omtrek van deze ikonen.

U kunt zelf opgeven hoeveel minuten na de laatste actie met het toetsenbord
of de muis het scherm donker zal worden. Daarvoor gebruikt u de klokikonen
aan beide uiteinden van de schuifregelaar ol u versleept de schuilregelaar
naar een andere waarde. Laat de muisknop los als de gewenste tijd in
de scroll-balk verschijnt.

l\ilet de modemikoon geeft u aan of de screen saver rekening moet houden
met data-uilwisseling via de modem. Als de modemikoon wordt geactiveerd,
dan wordt het scherm niet donker zolang de modem actief is. ls de
modemikoon niet actief, dan wordt het scherm na de ingestelde periode
donker, ook als de modem op dat moment data uitwisselt.

,(

t

(
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disk
dri!@
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Linker zijpaneel
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C (DMA)
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APPEI{DIX B
BEKilOPT OVERZICHT MUISBESTURIiIG
Hieronder volgt een overzicht van de muisfuncties en loetscombinaties.
Kopieer deze pagina en houd hem bii de hand.

)

)

Resultaat

Wijzer

Onderdeel

Onderdeel
kiezen en
openen

Onderdeel

Functies
rechter
muisknop

iluistunctle

Rol muis in gewenste
verplaatsen richting.

Plaats wijzer op onderdeel
kiezen en klik op linker
muisknop.

Plaats wijzer op onderdeel
en geel dubbele klik.

Klik op onderdeel,
verslepen muisknop
ingedrukt en rol
muis in gewenste richting.

Klik op rechter muisknop.

Toetscomblnatle

lAlternatel [pijttoets]
verplaatst wijzer I
pixels in richting
van pijl.

lAnernatel Ishift]
Ipiiltoets] verplaatst
wiizer 1 pixel in
richting van pijl

Plaats muiswijzer op
onderdeel en druk op
lAtternatel Insert].

Plaats muiswijzer op
onderdeel. Houd dan
[Alternate] ingedrukt
en druk twee keer snel
op Insert].

Kies onderdeel,
druk op [Alternate] [nsert].
lpijhoetsl.

lAlternatellClr Homel.

b-1
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APPEiIDIX C

GEAVANCEEROE HARD DISK UTILITIES

Deze appendix bevat inlormatie over de diskette met de Atari Advanced
Hard Disk Utilities. De diskette bevat programma's en bestanden voor:

o vergrendelen en ontgrendelen van de lees/schrillkoppen

. instacross 431 1 down 000 width 0'102 hl lalleren ol verwijderen van
de hard disk driver

. formatteren en partitioneren van de hard disk

o wissen van de inhoud van een logische drive

. uitbreiden van het maximale aantal lolders

. markeren van slechte sectoren

. aanmaken van een uitgebreid partitieschema

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

Lees/sch ri jf koppen verg rendelen en
ontgrendelen
Door vergrendeling van de koppen van de hard disk is de informatie op
de hard disk beschermd tegen beschadiging tijdens hel verplaatsen of
verzenden van de computer. Door de koppen te vergrendelen verwijdert
u ze van het disk-oppervlak. De Atari Advanced Hard Disk Utilities bevatten
twee soorten programma's voor het vergrendelen van de koppen. Het ene
programma vergrendelt de koppen van alle aangesloten hard disk drives
en het andere vergrendelt de koppen van a2onderlijke drives.

Lel op: Als u de koppen vergrendelt zonder eerst alle hard disk
vensters te sluiten, dan kan inlormatie op de hard disk verloren gaan

I

I
i
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Koppen van a!!e hard disk drives vergrendelen

Via het programma SHIPPRG vergrendelt u
van uw systeem. Start dit programma op
of B.

N.B.: SHIPPRG werkt niet voor de
uitneembare hard disk.

Open de directory van de diskette met de Atari Advanced Hard Disk Utilities
en volg de onderstaande stappen om SHIPPRG uit te voeren:

1. Open de HDX-lolder.

2. Sluit alle vensters op alle aangesloten hard disks.

3. Kies SHIPPRG.

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

Koppen van 66n bepaalde hard disk vergrendelen

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

1. Open de HDx-rolder.

2. Sluit alle vensters op alle aangesloten hard disks.

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

4. Zodta het dialoogpaneel verschijnt voor het kiezen van de drive(s), kiest
u de.drive(s) waarvan u de koppen wilt vergrendelen. Klik vervolgens
op OK.

N.B.: Elke_logische drive (al dan niet geformatteerd) kan worden
gekozen. De drive-aanduidingen met een vet kader rienvijzen naar
de aangesloten drives.

de koppen bij alle hard disks
vanaf een diskette in drive A

koppen van een Megafile 44
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5. Er verschijnt nu een waarschuwingspaneel waarin u een laatste gele-
genheid wordt geboden om de opdracht te annuleren.

Klik op OK om de koppen te vergrendelen.

6. ln een laalste dialoogpaneel wordl aangegeven dat u na de vergrendeting
alle gekozen drives moet uitschakelen.

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

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

Koppen ontgrendelen

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

Hard disk driver installeren en verwiideren

Met het programma HINSTALL.PRG installeert en verwijdert u de hard disk
driver. Met behulp van de hard disk driver kan de computer vanal de hard
disk worden opgestart.

Hard disk driver installeren

Hoep de directory van de HINSTALL-lolder op en voer de volgende stappen
uit voor het installeren van de hard disk driver:

'I . Start het programma HINSTALL.PRG.

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

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

4. Klik in het dialoogpaneel op OK om de driver te installeren of op Cancel
om de opdracht te annuleren.
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Hard disk driver verwijderen

Roep de directory van de HlNSTALLJolder op en voer de onderstaande
stappen uit:

1. Start het programma HINSTALL.PRG.

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

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

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

Hard disk driver negeren

U kunt de hard disk driver ook negeren in plaats van verwijderen. Schakel
de computer uit (of voer een koude start uit). Plaats in drive A een diskette
die geen hard disk driver bevat. Schakel de computer weer in. Het drive-
lampje licht even op en dooft weer. Druk dan meteen op [Alternate] en
laat die toets pas los zodra het drive-lampje van drive A weer oplicht.

Hard disk formatteren en indelen in partities

Let op: De in deze appendix beschreven opties HDx-format en
Partition wissen alle informatie van de hard disk. Zorg dat u een
kopie hebt van alle waardevolle informatie voordat u verder gaat.

Formatteren

\l/aarschijnlijk hoeft u de hard dlsk nooit opnieuw te formatteren, want hij
is bij aflevering al geformatteerd. Tijdens het formatteren wordt de hard
disk ingedeeld in partities en worden op het gehele oppervlak sporen en
sectoren aangebracht. Bovendien worden slechte sectoren gemarkeerd.
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Dat zijn gebieden die beschadigd zijn of waarin om welke reden dan ook
gegevens niet betrouwbaar worden opgeslagen. ln een dergelijk gebied
opgeslagen inlormatie is vaak niet meer in te lezen of gaat verloren. Daarom
worden gemarkeerde slechte sectoren bij het opslaan van gegevens
overgeslagen.

Formatteren wist alle informatie van een disk en prepareert de disk voor
het opslaan van gegevens. Het is mogelilk dat u de hard disk opnieuw
moet lormafteren als de formattering van de labrikant wordt gewist ten
gevolge van een verkeerde handeling of als op de hard disk veel slechte
sectoren onlstaan.

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

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

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

Klik vervolgens op OK.

3. Kies de hard disk drive (unit) die u wilt formatteren. Voor de ingebouwde
hard disk is dat UNIT 0. Bij een andere hard disk kiest u het eenheid-
nummer dat overeenkoml met de instelling van de D|P-schakelaars van
die disk. (Raadpleeg de handleiding van uw hard disk voor bijzonder-
heden over de DIP-schakelaars.) Units in een vet kader zijn aangesloten
op uw systeem.

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

/i lrllrt Tn rh3l(rl untt /i

T;.i a T!rr-i, Trr:]:l

r--F-r tt-E
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Sel ert the unit tlpe:

lft 5ff r-LBEllXrE-nFnEnlfi E6-IFliIidl

lx-ECaFiIEz0-1tril-zs-t_-ltr'ama -l

-sxroa_l

T-T--t tTiliEi'l

Klik vervolgens op OK.

5. Er verschijnt een waarschuwingsbox waarin u de gelegenheid wordt
geboden de Format-opdracht alsnog te annuleren. Als dat niet nood-
zakelijk is, klik dan op OKom de gekozen drive te lormatteren. Er verschljnt
nu een melding dat het lormatteren is begonnen.

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

'Na het formatteren start het Format-programma automatisch de opties
Partitioning en Markbad. Zie voor bijzonderheden over deze functies de
informatie onder "lndelen in partities" en "Slechte sectoren markeren".

Het aantal partities en de partitiegrootte zijn afhankelijk van het type hard
disk drive.

lndelen in partities

De interne hard disk drive van de MEGA STE computer is al ingedeeld
in partities. Bij het partitioneren wordt de hard disk in secties verdeeld.
Door het opgeven van de partitiegrootte bepaalt u de opslagcapaciteit in
elke partitie. U kunt de bij aflevering ingestelde partitiegrootte gebruiken,
maar u mag die ook wijzigen.
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lndelen in partities betekent dat de hard disk wordt ingedeeld in een aantal
secties, aangeduid als "logische drives" of partities.

De logische drives zijn reeds geinstalleerd en verschijnen automatisch op
de desktop, tenzij u de disk opnieuw indeelt. Partities bevorderen het
overzichtelijk opslaan van gegevens, omdat u bestanden en folders in
groepen op verschillende logische drives kunt opslaan.

Met de optie Partition kunt u de partitiegrootte aan uw eigen wensen
aanpassen. Deze optie bevat een Edit-menu, waarmee u de omvang van
elke partitie zell kunt bepalen of een keuze kunt maken uit een aantal
partitieschema's zonder dat de hard disk opnieuw moet worden geformal-
teerd.

N.B.: Gebruik de optie Install Devices om desklop-ikonen voor de
nieuw partitie-indeling te installeren.

Drlve ldozen

Roep de directory van de HDX-folder op. Volg dan de onderstaande
instructies om uw hard disk te partitioneren:

1. Kies in de HDXJolder de optie HDX.PRG. Kies vervolgens in het Disk-
menu de optie Partition.

2. Kies de drive die u wilt indelen in partities. Alleen de units in een vet
kader kunnen worden gekozen.

Klik op OK om door te gaan.

3. Kies het gewenste partitieschema.

Bij partitieschema's hebt u de keuze uit twee alternatieven. U kunt zell een
partitieschema opstellen via het paneelEdit Partition Scheme ol een bestaand
schema kiezen via het dialoogpaneel Choose a Partition Scheme. Beide
werkwijzen worden hieronder beschreven.
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Partitleschema kiezen

Nadat u hebt gekozen welke drive u wilt partitioneren, verschijnt het
dialoogpaneel Edit Partition Scheme. Met behulp van dit dialoogpaneel kunt
u uw eigen partitieschema opstellen.

Als u een door het systeem voorgesteld partitieschema wilt kiezen, klikt
u op Menu om het dialoogpaneel Choose a Partition Scheme op te roepen.
Hierin kunt u een van de voorgeprogrammeerde schema's kiezen.

Klik op Editals u wiltterugkeren naar het dialoogpaneel Edit Partition Scheme.

Elgen partitloschema maken

Het dialoogpaneel Edit Partition Scheme geeft informatie over het parti-
tieschema dat op dit moment voor de gekozen drive is ingesteld.

Edtt oartltion sch.ie ol the unit

Iot.l I ol P.rtition(5)r a

lleiorc Leftr el!

fa-xEx0l-urdd]r-il--lmfcrTllaBlr r I

rr [r Ett-Fl FjTo I

rz ltr.str-l [ETo I

rr [IfEE-l [oTo-]

q llt.rtS-l[oTo I

Achter Total is aangegeven in hoeveel partities de drive op dit moment
is ingedeeld. De waarde achter Left geeft aan hoeveel megabyle van de
hard disk nog niet aan een partitie is toegewezen.

Achter elkvan de partitienummers staat de grootte van de betrelfende partitie.
Elke partitie moet minimaal 1 Mb groot zijn. De maximale grootte is afhankelijk
van de totale capacitelt van uw hard disk. Het is toegestaan de gehele
disk aan 66n partitie toe te wijzen. Bij een hard disk van 40 Mb zou die
ene partitie dus een grootte van 40 Mb hebben.
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Gebruik de schuilbalk om naar andere partities te gaan. Als u de 28 partities
wilt bekijken, klik dan op het donkere gebied van de scrolFbalk om de
partities in groepjes van vier te doorlopen.

Wilt u een bepaalde partitie aanmaken ol wijzigen, klik dan op de waarde
die voor die partitie is aangegeven. KIik daarna op de verticale pijlen om
de parlitie kleiner of groler le maken. U maakl een nieuwe partitie aan
door op een ongebruikt vakje te klikken.

N.B.: U kunt een partitie alleen vergroten als achter l\remory Left
minimaal 1 Mb is aangegeven.

Klik op MENU om het paneel Choose a Partition Scheme te activeren. ln
dit paneel kunt u voorgeprogrammeerde partitieschema's kiezen.

Als u gebruik wilt maken van de op dat moment bestaande partitie-indeling,
klik dan op UNDO.

De gekozen partitie-indeling wordt aangemaakt zodra u op OK klikt.

Als u wiltterugkeren naar het hooldmenu van HDX.PRG, klik dan op CANCEL.

De optie EXPERT wordt lichter afgebeeld en kan alleen worden gebruikt
bij meer dan vier partities. Als u niet van plan bent op 66n hard disk met
twee of meer bestunngssystemen te werken, dan hebt u de optie EXPERT
niet nodig. (Appendix E geeft meer biizonderheden.)

Voorgeprogramm€e.do partltloschema's

Klik in het paneel Edit Partition Scheme op MENU om het paneel Choose
a Partition Scheme op te roepen.

Choora a rartilion ictaia i

EFIFIFi! Tii{F':N ll':B,.N
trF0:Fn m:If -Fil

T- ---l lTiiE rEd-ir-tl
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Dit paneel geefl een aantal voorgeprogrammeerde partitieschema's. Klik
op de door u gewenste indeling. Als u wilt terugkeren naar het paneel
Edit Partition Scheme, klik dan op Edit.

Klik op OK om de disk in te delen volgens het gekozen schema.

Logische drive leegmaken

Via de optie Zero (Nul) in het HDx-programma kunt u alle gegevens van
een gekozen logische drive wissen. Dit is nuttig als u die logische drive
wilt leegmaken (op nul zetten) om ruimte te maken voor nieuwe gegevens.
Ook kunt u op die wijze beschadigde gegevens van 66n logische drive
verwijderen, zonder de gehele disk opnieuw te formatteren, waarbij immers
ook de onbeschadigde gegevens verloren zouden gaan.

Roep de directory van de HDx{older op en maak de logische drive dan
als volgt leeg:

1. Start het programma HDX.PHG en kies in het Disk-menu de optie Zero.

2. Het systeem waarschuM dat door het uitvoeren van de Zero-bewerking
alle inlormatie op de logische drive wordt gewist. Klik alleen op OK als
u wilt doorgaan,

g Kies in het dialoogpaneel Select the Logical Drive de logische drive
die u wilt leegmaken en klik op OK.

4. Het programma toont een box die u alsnog in staat stelt de opdracht
te annuleren en het programma te verlaten.

Klik op OK om door te gaan.

I

I
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Aantal folders uitbreiden
Met het programma FOLDR1OO.PRG kunt u het aantal fotders uitbreiden
dat maximaal kan worden gebruikt. Hoewel de meeste gebrulkers niet meer
dan het beschikbare aantal lolders nodig zull-en hebben, biedt
FOLDR100.PRG de mogelijkheid het maximate aantal fotders te verhogen.

E99q O" directory op van de AUTOJolder waarin het programma
FOLDR100.PRG is opgeslagen. Kies in het File-menu de optid Sniow tnfo
en wijzig het getal 100 in de programmanaam FOLDRI OO.pRG in een waarde
uit het bereik 001 Vm 999. De door u opgegeven waarde geeft het extra
aantal folders boven 40 dat nu kan worden gebruikt. Stel dat u in totaal
240 folders wilt gebruiken, dan verandert u de bestandsnaam
FOLDR100.PRG in FOLDR200.PRG.

Het FOlDR-programma moet worden opgeslagen in de AUTOJolder op
de opstartdisk (partitie C van de hard disk ats unit 0 de opstart-disk is).

Het vergrote aantal folders wordt pas actief nadat het systeem opnieuw
is opgestart. Tijdens het opstarten geeft het systeem aan hoeveel extrafolders
zijn aangemaakt en hoeveel bytes RAM door die extra lolders in beslag
worden genomen (elke lolder vereist 132 bytes geheugenruimte).

Slechte sectoren markeren

Als he1 systeem een melding toont die aangeeft dat de disk is beschadigd,
kan dit duiden op de aanwezigheid van slechte
sectoren op de disk. Het is raadzaam regelmatig te controleren of de hard
disk slechte secloren bevat. Die sectoren worden dan gedetecteerd en
van een code voorzien. (Het is normaal dat na verloop van tijd een klein
aantal slechte sectoren onlslaan.) Zodra die slechte secloren met behulp
van Markbad zijn opgespoord en gemarkeerd, worden ze bil het opslaan
van informatie overgeslagen.

Atari Hard Disk Utilities bevat twee versies van Markbad. Een versie
controleert automatisch de gehele gekozen unitzodra het programma Format
(in de HDXJolder) wordt uitgevoerd. Deze versie van het Markbad-pro-
gramma wist alle informatie van de hard disk en kan daarom alleen worden
gebruikt als geen enkele van de opgeslagen bestanden bewaard moet
blijven. Een tweede versie is de optie Markbad in de HDXJolder. Die
controleert alleen de gekozen logische drive. Bij deze versie kan de gebruiker
zell aangeven of gegevens in slechte sectoren al dan niel mogen worden
gewist, zodat niet automatisch de gehele disk wordt gewist.

I
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Beide versies van Markbad geven een overzicht van de gevonden slechte
sectoren. Bij herhaald uitvoeren van lvlarkbad wordt steeds het totale aantal
slechte sectoren bijgehouden.

N.B.: U kunt het programma Markbad uit de HDXJolder gebruiken
voor disks die werden geformatteerd met eerdere versies van HDX.

Roep de directory van de HDXJolder op. Voer de volgende stappen uit
om de slechte sectoren op een of meer logische drives le markeren:

1. Kies HDX.PRG en kies in het Disk-menu de optie Markbad.

2. Kies in het dialoogpaneel Select the Logical Drive de drive waarop de
Markbad-bewerking moet worden uitgevoerd.

srlect tie logic.l drive

aTr--lfT:--lt-T:--lt-T:--l
i-Er --l t-Tr 

_-l t-I: _-lt--l: I
t--na--l t--:; --l t--E---l t--El
t s:--_.lt-l: l

TT-] fc{'-'ii:'l

Klik op OK.

3. Tijdens het controleren door Markbad blijft een melding zichtbaar die
aangeeft dat het programma bezig is slechte sectoren te zoeken en
te markeren. Als in een bestand slechte sectoren worden aangetrotfen,
kunt u in het dialoogpaneel Logical Drive Markbad een aantal opties
kiezen voor de afhandeling van dat bestand. Het paneel toont de naam
van het bestand en het adres van de slechte sector, de cluster op de
logische drive en de door u gekozen opties voor alhandeling.

N.B.: Het dialoogpaneel Logical Drive Markbad markeert slechte
sectoren alleen als die sectoren op dat moment al informatie bevatten.

c-12

atarimuseum.nl



A Logir.l Drive ll.rtt.d
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Als u de optie Delete File (Bestand wissen) kiest, wordt het beschadigde
bestand gewist. Kiest u de optie Skip Over Bad Sector, dan worden de
slechte sectoren overgeslagen en blijft het onbeschadigde deel van het
bestand onaangetast. Met de optie lgnore Bad Sector (Slechte sector
negeren) kunt u dat bestand eersl nader bekijken, alvorens een beslissing
te nemen tot wissen ol overslaan.
Als Markbad slechte sectoren vindt in een bestand binnen een subdirectory,
kies dan een van de opties die zijn aangegeven in het paneel Logical Drive
Markbad. Dat toont de naam en het adres van de betreflende suMirectory.
Het geeft bovendien een aantal mogelijkheden tot alhandeling van de slechte
sectoren.
Kies Delete Directory Only (Alleen directory wissen)om de directory-structuur
te wissen en alle gewiste bestanden op te slaan in de hoofd-directory.
Aan al die bestanden wordt een naam met de opzet "TMPnnnn" toegekend.
Daarbij duidt "nnnn" op het hexadecimale beginadres van de eerste cluster
van het bestand. Kies Delete Directory and Files (Directory en bestanden
wissen) als u zowel de directory-structuur als alle bestanden wilt wissen.
Wilt u nog geen beslissing nemen, kies dan de optie
lgnore Bad Sector (Slechte soctor negeren).

/l N.B.: Als Markbad een slechte sector aantreft in een zogeheten "lost
v clustea'. dan verschijnt een dialoogpaneel met een waarschuwing,

waarin u kunl aangeven dat u die cluster wilt markeren als slechte
sector. Een "lost cluster" (verloren cluster) is een blok gegevens dat
om welke reden dan ook niet toegankelijk is voor de gebruiker.

5. Zodra Markbad de opgegeven disk heeft gecontroleerd, toont een paneel
het aantal slechte sectoren dat tijdens de laatste controle is gevonden
en gemarkeerd en bovendien het totale aantal slechte sectoren.
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Gebruik en onderhoud van de hard disk
De grote opslagcapaciteit van een hard disk vereist dat een zorgvuldige
en overzichtelijke indeling in folders en bestanden wordt gehanteerd.
Onderstaande tips kunnen nuttig zijn bij het opzetten van een dergelijke
indeling.

. Gebruik loldernamen die aangeven welk type bestanden in de folder
is opgeslagen. Breng alle bestanden onder in lolders, zodat zij snel zijn
terug te vinden.

. Beperk het aantal bestanden in de hoofd-directory.

. Breng de meestgebruikte bestanden onder in het hoogste directory-
ntveau.

. Wis overbodig geworden bestanden, zodat ruimte voor nieuwe bestanden
ontstaat.

Backup van hard disk maken
lvlaak van belangrijke bestanden regelmatig een kopie op een diskette.
Op die wijze vermijdt u dat een bestand delinitief verloren is als u het op
de hard disk per ongeluk zou wissen ol wanneer het om welke reden dan
ook een beschadiging oploopt. Het is raadzaam bij de afsluiting van uw
werk van alle nieuwe ol gewijzigde bestanden een backup te maken op
een diskette.

Berg de diskettes met de gekopieerde bestanden op een veilige plaats
op. U kunt bestanden kopidren met de optie Copy in de desktop. Er bestaan
echter ook vele andere kopieerprogramma's. Raadpleeg daarvoor uw Atari-
dealer.

Hard disk optimaliseren
Een optimizer-programma controleert de structuur van uw hard disk en
rangschikt bestanden en vrije ruimte op de disk. Bestanden worden als
66n aaneengesloten blok opgeslagen. Vrije ruimte wordt aan het begin van
de disk geplaatst (om sneller nieuwe bestanden naar de disk te kunnen
wegschrijven) ol aan het einde van de disk geplaatst (om sneller loegang
te verkrijgen lot bestanden). Maak kopieen van uw gegevens en gebruik
een optimizer-programma om de snelheid en efiicientie van uw hard disk
te vergroten en de kans op beschadiging of verlies van inlormatie te
verkleinen.
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Er zijn vele verschillende optimlzer-programma,s in de handel. Raadpleeg
daarvoor uw Atari-dealer

Uitgebreide partitaes
Hel aanmaken van een uitgebreid partitieschema is een optie voor ervaren
gebruikers. Als u alleen standaardbewerkingen mel uw cbmputer uitvoert,
zult u deze optie waarschijnlijk nooit gebruiken.

Op vier slots op de hard disk wordt informatie bewaard over de partitie-
indeling en kunt u een standaardpartitie onderbrengen. ln dat geval werkt
u metvier logische drives. Het is ook mogelijk een van die slots te gebruiken
voor een uitgebreide partitie, waardoor u met meer dan vier logische drives
kunt werken.

Een uitgebreide partitie is onderverdeeld in meerdere partities. Dit biedt
de mogelijkheid voor een bepaald slot meerdere logische drives te de-
lini6ren.

N.B.: Als u de opstartinlormatie van het systeem wilt opslaan, dan
moet de eerste partitie van de hard disk een standaardpartitie zijn.
Deze partitie moet altijd aan hel eerste slot zijn toegewezen. U kunt
het eerste slot dus niet gebruiken voor een uitgebreide partitie.

I
)

)

Als u naast TOS geen andere besturingssystemen gebruikt, dan wordt de
slot-toewijzing door HDX.PRG automatisch uitgevoerd. Wilt u echter met
meerdere besturingssystemen werken, dan is het raadzaam na te gaan
wat bij die systemen de specifieke eigenschappen voor de partitie-indeling
zijn. Bij sommige besturingssystemen zijn uitgebreide partities niet toege-
staan, zodal u de standaard partities moet gebruiken.

Via de optie Expert in het dialoogpaneel Edit Partition Scheme kunt u
aangeven aan welk van de vier slots de uitgebreide partitie wordt toege-
wezen.

Het paneel Select the Extended Partition Scheme toont het op dat moment
ingestelde schema voor uitgebreide partities. Links in het paneel zijn het
nummer en de grootte van elke partitie aangegeven. Onder Extended
Partition Range kunt u bepalen in welk slot de uitgebreide partitie moet
worden ondergebracht.
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(

(Bovendien is voor elk slot het partitiebereik aangegeven.

ln de onderstaande afbeelding bevatten alle vier de slots partitie-inlormatie.
Het eerste slot bevat partitie 1. Het tweede slot bevat de uitgebreide partitie,
die onderverdeeld is in de partities 2 t/m L De in omgekeerde video
afgebeelde partities behoren tot de uitgebreide partitie, Het derde slot bevat
partitie I en het vierde slot partitie 10. De slots een, drie en vier bevatten
standaardpartities.

Andere Advanced Hard Disk Utilities
. HDX.RSC is een GEM resource-programma dat door HDX.PRG wordt

gebruikt.

. WINCAP is een tekstbestand dat informatie voor HDX.PRG bevat.

. HINSTALL.RSC is een GEM resource-programma voor HINSTALL.PRG.

. SHDRIVER.RAW wordt samen met HINSTALL.PRG gebruikt voor het
aanmaken van het bestand SHDRIVEB.SYS, de hard disk driver waarmee
u het systeem kunt opstarten vanal de hard disk.

(

I

P.rtition

fr:: ffi
o

m- trlil19-lubl
rr0_ L lxh I

Ertended Partition RangE
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APPEI{DIX D
PROBLEMEN OPLOSSEl{
EN PREVEI{TIEF Ot{DERHOUD

Problemen
Als. tijdens het aansluiten of gebruiken van de MEGA STE computer
problemen optreden, dan hoeft dat geen reden tot ongerustheid te zijn.
De meeste problemen kunnen nameliik op simpele wijze-worden opgetolt.
Hieronder worden de meest voorkomende problemen besproken en mo-
gelijke oplossingen aangegeven.

N.B.: Een vaak voorkomend en eenvoudig probleem is dat u men
vergeet de computer of de monitor in te schakelen. Controleer dat
altijd als eerste voordat u andere oplossingen gaal zoeken.

Het systeem reageert niet
Uw computer doet het niet, het voedingslampje brandt niet of het scherm
blijft donker. Meestal is dit op eenvoudige wijze te verhelpen. U gaat dan
als volgt te werk:

1 . Schakel alle componenten van het systeem uit (de computer, de externe
drives, de monitor en andere randapparatuur).

2. Controleer alle verbindingskabels en aansluitingen. Controleer ook de
voedingskabel en de monitorkabel.

3. Controleer met een lamp of een huishoudelijk apparaat of het gebruikte
stopcontact spanning voert.

4. Schakel nu alle componenlen weer in.

5. Controleer of op de monitor de knoppen voor helderheid en contrast
correct zijn ingesteld.

Geen desktop
Als alle voedingslampjes branden, de monitor oplicht en het drive-lampje
brandt en de desktop verschijnt niet op het scherm, dan kan het zijn dat
een van de desk-accessoires op de
opstartdiskette delect is.
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Schakel het systeem uit en plaats een diskette in drive A (gebruik hiervoor
niet de diskette met Advanced Hard Disk Utilities). Schakel het systeem
vervolgens weer in. (Als u een geinstalleerde hard disk driver wilt negeren,
houd de [Alternate]{oets dan ingedrukt als het drive-lample van drive A
oplicht en laat de toets weer los als dat lampje dooft.) De desktop verschijnt
nu op het scherm.

Verwijder de diskette uit drive A. Als het delecte desk-accessoire op de
opstartdiskette staat, plaats deze dan in drive A en wis het bestand van
de diskette. Als het defecte desk-accessoire in de hoold-directory van de
hard disk staat, wis dat bestand dan van drive C.

Schakel de computer uit en start hem op de gebruikelilke wijze weer op.

Software-problemen
Als er problemen optreden bij het uitvoeren van een programma, dan kan
het zijn dat het programma louten (bugs) vertoont. Schakel de computer
uit, wacht tien seconden en schakel hem weer in. Roep het programma
opnieuw aan. Als dat helpt, was de oorzaak waarschijnlijk het tijdelijk
vastlopen van het programma.

Als het in- en uitschakelen van de computer niet helpt, maak dan een nieuwe
werkkopie van de toepassing en probeer vanaf deze diskette op te starten.
Als u de toepassing vanal de hard disk uitvoert, verwijder het beschadigde
bestand dan van de hard disk en maak een nieuwe werkkopie van de
originele diskette. Als dit werkt, is waarschijnlijk de eerste werkkopie van
de toepassing defect. Als ook dit met geen enkele diskette tot een beter
resultaat leidt, dan moet u misschien de originele toepassing vervangen.

Het is mogelijk dat sommrge oudere programma's niet goed werken als
de BLiTTER-optie is geactiveerd. Schakel de BLiTTER-optae uit en probeer
nogmaals het programma uit te voeren.

Bommen a
Soms kan een toepassingsprogramma fouten genereren die mogelijk
schadelijke gevolgen hebben voor het besturingssysteem van de IVEGA
STE computer. Dergelijke fouten worden door TOS gedetecteerd, waarna
de uitvoering van het programma wordt afgebroken. TOS laat een rij
bommetjes op het scherm verschijnen zodat u weet dat het programma
is vastgelopen.
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Schakel in.gat geval de computer uit om het besturingssysteem te be_
schermen. \Mlcht tien seconden en schakel de computjr opnieuw in. Als
het probleem nogmaals optreedt, gebruik dat progrimma dan niet meer.

Hard disk drive
Soms treedt een lout op tijdens het gebruik van de hard disk. Veel van
99zq lgu.tel zijn eenvoudig te conigeren met behulp van de Advanced
Hard Disk Drive utilities.

Algemene problemen

ln de onderstaande tabel vindt u vaak voorkomende problemen en een
suggestie voor de oplossing ervan.

)
I

probleem suggestie

Na het inschakelen van het
systeem verschijnt ikoon C niet.

Systeem start niet op vanaf de
hard disk.

Een toepassingsprogramma
start niet op vanal de hard disk.

voor oplossing

Als u vanaf een diskette opstart, controleer
dan of de opstartdiskette het bestand
AHDI.PRG in de AUTOJolder bevat. Start
u op vanaf de hard disk, dan moet het
bestand AHDI.PRG in de AUTOJotder van
drive C staan. Als AHDI.PRG in de juiste
folder staal en de ikoon verschiJnt nog niet,
dan is het soms onvermijdelijk de disk
opnieuw te lormatteren (zie "Formatteren"
in Appendix C.)

Bun het programma HINSTALL om de
hard disk driver te installeren. Als het
probleem zich herhaalt, kopieer dan alle
belangrijke gegevens van de hard disk
naar diskettes en formatteer de hard disk
(zie "Formatteren" in Appendix C).

Het programma is beschadigd ol het kan
niet alleen vanal diskette worden opge-
start. Probeer op te starten vanal een
diskette met een kopie van het pro-
gramma. Lukt dat ook niet, neem dan
contact op met de leverancier van het
programma, omdat het waarschijnlijk be-
schadigd is.
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Beschadlgde gegEyens opz@ken en vervangon of wlssen

Als bij het gebruikvan de hard disk problemen blijven optreden, dan bestaat
de mogelijkheid dat gegevens op de disk door beschadigingen onleesbaar
zijn geworden. Probeer beschadigde bestanden te wissen en deze te
vervangen door een eerder gemaakte kopie. Als dit niet lukt, kunt u op
de hieronder aangegeven wijze proberen de beschadigde gegevens te
repareren.

'1. Run het HDX-programma vanaf de diskette met Atari Advanced Hard
Disk Utilities en voer de optie Markbad uit (zie "Slechte sectoren
markeren" in Appendix C) voor elke logisch drive die onleesbare
gegevens beval. Herstel zoveel mogelijk van de beschadigde bestanden.

2. lvlaak op een of meer diskettes een kopie van de herstelde gegevens.

3. Wis alle gegevens van de logische drive(s) die louten opleverde(n).
Daarvoor kiesl u de optie Zero in het HDx-programma. Run vervolgens
nogmaals het programma Markbad voor die logische drivels).

4. Kopieer de gerepareerde gegevens weer naar de logische drive.

Als de hoofd-drive (drive C) onleesbare gegevens bevat, kunt u in sommige
gevallen niet meer opstarten vanaf de hard disk. Gebruik in dat geval een
werkdiskette met de Atari Advanced Hard Disk Utilities om het systeem
op te slarten en voer daarna de hierboven aangegeven stappen uit. lnstalleer
vervolgens de hard disk driver zoals wordt beschreven in deze appendix.

Foutmeldingen

De meeste fouten die optreden tijdens het gebruik van de hard disk utilities
zijn eenvoudig te corrigeren. Aan vele foutmeldingen is op het beeldscherm
een suggeslie toegevoegd voor de oplossing van de fout. Mocht die
onvoldoende zijn, zoek de betreffende foutmelding dan in onderstaande
tabel op. Probeer of de aangegeven oplossing de lout verhelpt. De
,outmeldingen zijn allabetisch gerangschikt.
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Programma
ioutmeldlng

Ehd Sector List is corrup-
ted! Try backing up the
disk and reformatting it.

toKl

Cannot create driver
lile at destination!
toKl

mogelllke oplosslng

Lijst met slechte sectoren onlees-
baar. Kopieer de bestanden van
de hard disk en lormatteer de
disk.

Ga na of de hoolddirectory vol is.
ln dat geval gegevens wissen om
ruimte voor de driver te maken.
Controleer ook of de hoofd-direc-
tory is beschadigd. ln dat geval
zo veel mogelijk gegevens kopi6-
ren en de drive opnieuw forma!
teren.

Controleer of originele WINCAP-
bestand op de diskstaat waar ook
HDX is opgeslagen.

HDX herkent gekozen partitie-
schema niet. Gebruik het origi-
nele WINCAP-bestand,
Let op: Breng nooit wijzigingen
aan in het bestand wlNcAB want
dat kan tot onherstelbare bescha-
diging van de disk leiden.

Gekozen unit kan niet worden
geformatteerd. Controleer of de
disk is aangesloten zoals be-
schreven in hoofdstuk 1. Format-
teer de disk opnieuw.

HINSTALL Ga na of SHDRIVER.RAW enlnstall HINSTALL.PRG op dezetfde dis-
kette staan.

Gekozen unit kan niet in partities
worden ingedeeld. Formatteer de
partitie opnieuw.

Soort
probleem
on/ol optle

HDX
Format
Partition
Zero
Markbad

HINSTALL
lnstall

Cannot find lormat
parameters lor disk type
<type disk>
toKl

Cannot find partition
scheme <gekozen
partitieschema>
toKl

Cannot format <gekozen
unibl Try checking all the
connections and reforma!
ting.
toKl

Cannot open driver
source file!
IOK]

Cannot partition <gekozen
uni>! Try reformatting.
toKl

HDX
Partition

HDX
Format

HDX
Partition
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Programma
Foutmeldlng

Cannot read Bad Sector
List from the disk!
Try backing up the disk
and relormatting.
toKl
Cannot read Boot Seclor
from the logical drive!
Try backing up the disk
and reformatting.
toKl
Cannot read File Alloca-
tion Table lrom the logical
drive! Try backing up the
disk and relormatting.
toKl
Cannot read lrom direc-
tory! Try re-running Mark-
bad on this logical drive
when lhe current Markbad
is completed.
toKl
Cannol read Boot Direc-
tory entries ,rom the logi-
cal drive! Try backing up
disk and relormatting.
toKl
Cannot read Root Sector
from the disk!
Try backing up the disk
and relormatting.
toKl
Cannot save any morefiles
in the root directory! De-
leting the remaining lost
clusters ol the subdirec-
tory will free up disk space.
toKl tcANcELl

mogoluk oplo$lng

Lijst met slechte sectoren is on-
leesbaar. Kopieer de bestanden
op de hard disk en lormatteer de
disk.

Opstartsector van de logische
drive is onleesbaar. Maak een
kopie van de beslanden op de
hard disk en ,ormatteer de disk.

File Allocation Table is onlees-
baar. Maak een kopie van de
bestanden en formatteer de disk.

Gegevens uit actieve directory
onleesbaar. Probeer na de nu
uitgevoerde Markbad-bewerking
Markbad nogmaals te runnen.

De hoold-directory van de logi-
sche drive is the onleesbaar. Ko-
pieer de bestanden op de hard
disk en lormaneer de disk.

Basissector van de disk is onlees-
baar. Kopieer de bestanden op
de hard disk en en tormatteer de
disk.

Bij Markbad hebt u de vanwege
slechte sectoren gewiste beslan-
den opgeslagen in de hoold-di-
rectory. Die is nu vol. Klik op OK
om de overige bestanden uit de
directoryte wissen ol op CANCEL
als u een utility wilt gebruiken om
die bestanden te herstellen.

Soort
probloom
on/o, optlo
HDX
Format
Partition
Zerc
Markbad

HDX
Zeto
Markbad
HINSTALL
lnstall

HDX
Partition
Zero
Markbad

HDX
Markbad

HDX
Markbad

HDX
Partition
HINSTALL
lnstall
Remove

HDX
Markbad
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Programma
Foutmeldlng

Cannot write Bad Sector
List to the disk!
Try backing up the disk
and reformatting.
toKl
Cannot write Boot Sector
to the logical drive!
Try backing up the disk
and reformatting.
loKl
Cannot wrile driver file to
destinationl
loKl

Cannot write Headerto the
logical drive!
Try backing up the disk
and reformatting.
toKl
Cannot wrile Root Direc-
tory entries to the logical
drive!
Try backing up the disk
drive and relormatting.
toKl
Cannot write Root Sector
to the disk!
Try backing up the disk
and reformatting.
toKl

Cannot write to directory!
Try re-running Markbad on
this logical drive when the
current Markbad is com-
pleted. [OK]
Driver file does not exist!
IOKl

mogslllke oplosslng

De lilst met slechte secloren kan
niet op de disk worden opgesla-
gen. Maak een kopie van de be-
standen op de hard dtsk en for-
matteer die disk.

Opstartsector kan niel worden
opgeslagen. Maak een kopie van
de bestanden op de hard disk en
Iormatteer de disk.

HINSTALL kan geen inlormatie
naar hoold-directory schrijven.
Maak een kopie van de bestan-
den op de hard disk en formatteer
de disk.

Header kan niet naar logische
drive worden geschreven. Maak
een kopie van de bestanden op
de hard disk en formatteer de
disk.

Hoofd-directory kan niet op de
logische worden opgeslagen.
Maak een kopie van de bestan-
den op de hard disken formatteer
die disk.

Basissector kan niet op de disk
worden opgeslagen. Maak een
kopie van de bestanden op de
hard disk en formatteer de disk.

Er worden geen gegevens naar
de actieve directory geschreven.
Probeer na de nu uitgevoerde
Markbad-bewerking Markbad
nogmaals te runnen.

De driver SHDRIVER.SYS is niet
geinstalleerd ol hij werd gewist.

HDX
Zero

Soort
problgom
edof optle
HDX
Format
Partition
Zero
Markbad

HDX
Zero
HINSTALL

HINSTALL
lnstall

HDX
Markbad

HDX
Format
Partition
HINSTALL
lnstall
Remove

HDX
l\ilarkbad

HINSTALL
Remove
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Programma
Foutmelding

File Allocation Table is cor
rupted!
Try backing up the drive
and zeroing.
toKl

Format parameters in the
rool seclor are corrupted!
Please reformat the disk,
toKl
HDX.RSC
toKl

No menu items available
for this disk's capacity.
toKl

Not enough system me-
mory! Cannot continue.
toKl
Reserved sectors are bad!
Try backing up the disk
and relormatting it.

toKl
Selected partition scheme
is for bigger capacity unit.
Please selecl another one.
toKl
Too many bad sectors to
record. Try backing up the
disk and reformatting.
IOK]
Too many logical drives!
You cannot have more
than l4logical drives.
toKl

mogeliike oplosslng

File Allocation Table onleesbaar.
N,laak een kopie van het bestand
op die drive, maak hem dan leeg
{met de Zero-optie uit HDX), voer
Markbad uit en sla de bestanden
weer op.

Format-paramelers in hoofd-di-
rectory zijn onleesbaar. Format-
teer de disk.

HDX.RSC is derect ol is niet aan-
wezig. Kopieer dat bestand vanaf
de diskette met de Atari Hard Disk
Utilities naar een werkdiskette.

Voor deze disk is geen systeem-
gekozen indeling beschikbaar.
Stel partities in via de box Edlt
Partition Scheme.

Te weinig werkgeheugen voor
het uiwoeren van deze program-
ma's. Er is minimaal 512 Kb nodig,

Slechte sectoren op de disk.
Maak een kopie van de bestan-
den op de hard disk en formatteer
de disk.

Gekozen partitieschema is voor
grotere disk. Kies een ander
schema.

Te veel slechte sectoren. Maak
een kopie van de beslanden op
de hard disk en formatteer de
disk.

U kunt maximaal 'l4 logische dri-
ves maken. Gebruik een andere
partitie-indeling.

Soort
probleem
en/of optie
HDX
Markbad

HDX
Partition

HDX

HDX
Partition

HDX
HINSTALL

HDX
Format
Partition

HDX
Partation

HDX
lvlarkbad

HDX
Format
Partitron
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Programma
Foutmeldlng

Unrecognized boot sectorl
Eitherthis drive's boot sec-
tor is corrupted, or another
utility was used to partition
this disk.
toKl

WNCAP file not found!
cannot continue.
toKl
Your system will have to
reboot vrhen you quit HDX,
for new disk intormation to
take effect.

mog€lllko oplosslng

Maak (indien nodig) een kopie,
tormatteer de disk (HDX Format)
en gebruik pas daarna de oplies
Markbad ol Zero,

WINCAP ontbreekt. Kopieer dat
bestand naar de diskette die u
gebruikt om HDX uit te voeren.

U hoeft zell niets te doen. Het
systeem zal opnieuw opstarten
als u HDX verlaat, zodal de ge-
wtzigde disk-parameters [OK]
worden geactiveerd. Het BAM
wordt leeggemaakt.

Soort
probloom
en/ot optlo

HDX
Zerc
Markbad

HDX

HDX
Format
Markbad

Muis

Als de muiswijzer erg traag of helemaal niet te verplaatsen is, ga dan eerst
na of de muissteker (aangesloten op poort 0) niet is losgeraakt. Als de
problemen blijven optreden, moet de muis waarschiinlijk worden schoon-
gemaakt. Raadpleeg in dal geval de gebruiksaanwijzing bij uw muis.

Monitors
Als u een ATARI kleurenmonitor (of W) en een ATARI monochrome monitor
naast elkaar hebt opgesteld, zorg dan dat alleen de aangesloten monitor
is ingeschakeld. Als beide monitors zijn ingeschakeld, kunnen stoorpatronen
op het scherm optreden. Als maar 66n monitor is ingeschakeld en toch
dergeliike stoorpatronen optreden, dan kan de oorzaak bij een ander
randapparaat liggen. ln dat geval dient u voedingseenheden, printers,
modems enz. zo ver mogelijk van de monitor op te stellen.
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Preventief onderhoud
Als u de onderstaande richtlijnen in acht neemt, dan zal uw MEGA STE
computer probleemloos blijven functioneren,

Onderhoud van de computer
. Plaats de apparatuur altijd op een stevige en vlakke ondergrond.

. Houd de werkruimle vrij van stof en vettige substanties.

. Stel de apparatuur niet bloot aan extreme temperaturen of een hoge
vochtigheidsgraad.

. zet het systeem niet in direct zonlicht.

. Verplaats de computer alleen als dat strikt noorlTakellk ls.

. Rook niet in de buurt van uw computer.

. Houd dranken en andere vloeistoffen uit de buurt van de computer.

. Schakel de computer altijd uit als u hem gaat reinigen. Reinig de
?pparatuur mel een enigszins bevochtigde, zachte en pluisvrije doek.
Gebruik geen schuur- en reinigingsmiddelen of cleaners die de kunst-
stoffen behuizing kunnen aanlasten.

. Schakelde computeraltijd uitals u een module wilt plaatsen of verwijderen.

. Schakel de computer en randapparatuur altijd uit als u kabels ol apparatuur
wilt aansluiten of verwijderen.

. Als u de computer hebt uitgeschakeld, wacht dan minimaal tien seconden
alvorens hem weer in te schakelen.

. Als u de apparatuur wilt verzenden of opbergen, gebruik dan de originele
verpakking. Zorg dat de hard disk is vergrendeld voordat u de MEGA
STE verplaatst.

{
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Behandeling van diekettes
. Schakel een disk drive nooit uit als het drivelampje brandt.

. Verwissel nooit diskettes als het drivelampie brandt.

. Laat nooit diskettes achter in een uitgeschakeld systeem.

. Leg diskettes nooit in de buurt van apparatuur die magnetische strooi-
velden produceert, zoals een monitor of ry elektromotoren e.d.

. Leg diskettes nooit in direct zonlicht.

. Raak nooit het magnetische oppervlak van de diskette aan en probeer
nooit de diskette te reinigen.

Slotopmerking
Uw ATARI MEGA STE computer is zeer betrouwbaar en vereist maar weinig
onderhoud. Zoals elk elektronisch en mechanisch apparaat kan hii echter
defect raken.

Als u vermoedt dat bepaalde problemen van ernstige a€ird zi1n, neem dan
contact op met uw ATABI-dealer. U kunt ook schriftelijk contiact opnemen
met ATABI. Zie "Klantenservice" aan het eind \an deze handleiding.

d-11

atarimuseum.nl



atarimuseum.nl



APPEI{DIX E

TECHl{ISGHE GEGEVE}IS

Processor: 68000.16-MHz processor

Num. coprocessor: 68881/2 floating point coprocessor
(optioneel)

Geheugen: 2 of 4 Mb RAM, afhankelijk van het model,

Graphics ST Low (320 x 200 x 
.16)

resolutie: ST Medium (640 x 200 x 4)
ST High (640 x 400 x 2)

Kleuren: palet van 4096 kleuren

lnterfaces: MlDl ln en MlDl Out

VME-compatibele Eurocard (A24'D1 6)
uitbreidingsslot
monitorpoort

TV-poort
parallelpoort

1 seridle poort

2 volledig geconfigureerde RS232 modempoor-
ten

Floppy Disk poort (incl. controller)

LAN-interface

ACSI DMA poort (10 Mbits/sec DMA overdrachts-
snelheid)
ROM-modulesleul (capaciteit 1 28 Kb)

muis/joystick- en ioystick-poorten
stereo'Poorten

Geluidsgenerator: PulseCodeModulationgeluidsweergave- (PCM) (8-bil digitaal-analoog-omzetter)

3 registers, van 30 Hz tot boven het hoorbare
gebied, ingebouwde amplitude-envelopes en
ruisgenerator

Toetsenbord: los toetsenbord met 95 toetsen; uitgerust met
eigen
processor

Opgenomen vermogen: 95 Vlhtt (maximaal)
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Omgevingstemperatuur: 5. - 4S.C, in en buiten gebruik
-20. - 65"C, bij opstag
-40. - 65.C, bi.i transport

Relatieve luchvochtig- 20% - BO%, in en buiten gebruikheidsgraad max. 95% bij opstag of trinsport
(niet condenserend)

Algemeen:
hoogte: 90 mm
breedte: 490 mm
diepte: 290 mm

ingebouwde voedingseenheid l

lnteme Floppy Disk Drive
Opslagmedium: 3%-inchmicrofloppydisks,double_sided,

double-density, 135 sporen per inch

opslascapaciteit 
i33ffits"#intNFM-seformatteerd)

Spoordichtheid: 135 sporen per inch

i Lees/schrijlkopbesturing: stappenmotor

Snelheid datatransmissie: 2SO kilobits per seconde
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APPE]IDIX F
PEI{BEZETTI ilG CO]{IIEGTORS

todem I

' DBg male

(A r 1 Carrier Detecte/0 r 2 Received Data
Trfj .3 Transmitted Data
P.1 c .4 Data Terminal Readyr,"i 5 Ground

6 Not connected
fI/ . 7 RequestTosendL') .8 Clear To Send
Ei r9 Ringlndicator

ilodem 2

DB9 nnle

1 Carrier Detec{
2 Received Data
3 Transmitted DaE
4 Data Terminal Ready
5 Ground
6[ ot connec{ed
7 Request To Send8 Not connected
I Nc[ connected

Il
or7

S
I

3
z

3
1^
(e

8, 1 -
a
3-

lnput
lnput
OuFut
Output.

Output
lnput
lnptrt

lnDut :
lnbut -- Ltuv'",..',\t7d 6t 4l'6
Oirtput I Yt c t?^^u't ,'t olla

9__*p* 
*

OuFn -
:::

,

)
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Serieel2

DBg male

.1
.2
r3
,4
.5

6

.8
o

Not connected
Received Data
Transmitled Data
Data Terminal Ready
Ground
Data Set Ready
Request To Send
Clear To Send
Synchronous Clock
Synchronous Clock

lnput -
Output
Output

lnput
Output
lnput
lnput
Output

I
I

I
i

aaaaoaaa
aaaaaaa

Output

lnput

Parallelprinter

DB25 female

1 Strobe
2 Data 0
3 Data 1

4 Oata 2
5 Data 3
6 Data 4
7 Data 5
8 Data 6
9 Data 7

'10 Not connected
1I Busy

12-17 Not connected
18-25 Ground

12
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MlDl Out
S-pens DIN lemale

1 THRU Transmit Data
2 Shield Ground
3 THBU Loop Return
4 OUT Transmit Data
5 OUT Loop Return

MlDl ln
5-pens DIN female

1 Not connected
2 Not connected
3 Not connected
4 lN Beceive Data
5 lN Loop Return

Monitor
13-pens DIN

1 Audio Out
2 Composite Video
3 Clock Select
4 Monochrome Delect/Clock ln
5 Audio ln
6 Green
7 Red ^A.I Reserved "'I:::: l',
9 Horizontar Sync \y'10 Blue I

11 Monochrome
12 Vertical Sync
13 Ground
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w
AJg€sch€rmde connector

lGrn RF Modulated Video
Mantel Ground

Flopgy Dlsk
14-pens DIN fernale

l R6ad Data
2 Side 0 Select
3 Ground
4 ' lndex Puls€
5 &ternal Drive Select
6 lntornal Pull-up
7 Grond
I Mctor On
I Direc'tion ln

10 Srep
11 Wite Data
12 Wite Gate
13 Track 00 Detect
14 tiJffte Prc ect
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AC$ DMA

ACSI lnterhce, DB19 lemale

1 Data 0
2 D€da1
3 De2
4 hta 3
5 Oata 4
6 Data 5
7 Data 6
I Data 7
I Chip S€lect

10 lnterrupt Request
1 1 Ground
12 Reset
13 Ground
'14 Acknoflledge
15 Ground
16 A1
17 Ground
18 Read/Wliite
19 Data Request

aaaaaaaaaa
aaaaaaaaa
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Module

40-pens PCB kaartconnector, temale

.l

2
3
4

6
7
I
I

10
11
12
13
14

+5 VDC
+5 VDC
Data 14
Data 15
Data 12
Data 13
Data 10
Data 11

Data I
Data 9
Data 6
Data 7
Data 4
Data 5
Da+a2
Data 3
Data 0
Data 1

Address 13 l-........ ......
Address 15 1.........
AOOTeSS U

aaaa. aaaa.
aaaaaaoaaa

15
16
17
18
19
20
21

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22

34
35
36
37

38-40

Address '14

Address 7
Address I
Address 6
Address 10
Address 5
Address 12
Address 11

Address 4
'ROM Select 3
Address 3
*ROM Select 4
Address 2
tUpper Data Strobe
Address 1
*Lower Data Strobe
Ground
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l

Muis/Joystlck 0
DB9 male

1 XB/Up
2 )G./Doln
3 Yl/Left
4 YB/Right
5 Middle Button/Joystick Up6 Left Button/Fke
7 +sVDC
8 Ground
I Right Bunon/Joystick 1 Fire

Joystlck 1

DB9 male

1up
2 Down
3 Lelt
4 Right
5 Reserv€d
6 Fire Button
7 +sVDC
I Ground
I Not connected

t

:

i

I

I
I

i,
I

I

Ir
L

I

i
i
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I
I

I
(

Audio
Ground

Kern
Mantel

Output

lnput
Output
lnput
lnput

Stereo geluldsultgang

Dubbele bus

LAN

8-pens Mini-DlN female RS422

1 Handshake Output Output
2 Handshake lnput or lnternal Clock lnput
3 .Transmit Data
4 Ground
5 .Received Data
6 Transmitted Data
7 General Purpose lnput
8 Beceived Data

t-8
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VERKLAREl{DE WOORDEl{LIJST
.ACC Extensie voor een desk-accessoire.

ACSI Atari Computer System lnterrace. ACSI is een hardware en soltware
besturingsprocedure die wordt gebruikt om apparatuur op de hard disk
poort van de computer aan te sluiten (DMA-kanaal).

Actiet venster Het venster van GEM Desktop waarin op dat moment
bewerkingen als selecteren, kopidren of wissen van onderdelen kunnen
worden uitgevoerd. Het actieve venster is het enige venster dat kan worden
gescrolld, bijgewerkt, verplaatst enz. Er kan maar 66n venster op de desktop
actiel zijn.

.APP Extensie voor een GEM-programma.

Backup Een kopie van een diskette of een bestand. Door een backup van
een diskette te maken voorkomt u dat informatie verloren gaat als de
betrerfende diskette beschadigd raakt.

Baud De standaard eenheid voor transmissiesnelheid bij gebruik van een
modem. Baud veMijst naar het aantal bits per seconde.

Baud Rate De snelheid waarmee data worden vezonden, meestal tussen
twee computers.

Bestand Een verzameling samenhangende gegevens die op diskette o,
in het computergeheugen kan worden opgeslagen.

Bestandsnaam De naam van een besland, bestaande uit een naam (max.
8 tekens) en een extensie (max. 3 lekens); de naam en de extensie worden
door een punt gescheiden. (Zie Extensie.)

Bezigs bij De ikoon die verschijnt zolang gegevens tussen het geheugen
en een drive worden uitgewisseld.

Bit De kleinste eenheid in het computergeheugen. Acht bits vormen samen
66n byte.

BLiTTER Een speciale chip in de MEGA STE computer. Als deze chip is
geactiveerd, worden verloopt de beeldopbouw aanzienlijk sneller.

Boot Opstarten van de computer. Meestal door hem in te schakelen. (Zie
Koud opstarten en \,/arm opstarten.)

Boot Disk Een disk met de systeembestanden die nodig zijn om een
computer op te starten. (Niet nodig voor MEGA STE computers, aangezien
alle systeembestanden zijn opgeslagen in ROM.)

Brondiskette Ook wel "sourco disk" genoemd. De diskette waaMm tijdens
het kopieren informatie wordt gelezen.
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Byte Het computergeheugen is opgedeeld in eenheden die bytes worden
genoemd. Een byte bestaat uit 8 bits en biedt ruimte aan 1 teken. Voorbeeld:
de letter "a" neemt 66n ble van het geheugen in beslag (zie ook Bit en
Kilobyte).

CD-BOM drive Een door de computer bestuurd apparaat dat high-capacity
optische disks inleest en deze informatie naar de computer stuurt.

Close-box Een klein vakje in de linkerbovenhoek van het actieve vensler,
waarmee het venster kan worden gesloten.

Configureren Het aanpassen van het systeem aan uw persoonlijke wensen.
Zo kunt u zell bepalen welke kleuren worden weergegeven, met welke
baud rate inlormatie wordt verzonden, of de computer een bevestiging voor
een wisopdracht vraagt enz.

Control Panel Een desk-accessoire waarmee u een aantal voorzieningen
en opties kunt instellen, zoals kleurenpalet, tijd/datum en responssnelheid
van muis en loetsenbord.
Cursor Een markering op het scherm, die aangeeft waar het volgende in
te tikken teken verschijnt. Meestal is dit een knipperend blokje of een verticaal
streepje. Soms verwijst de term cursor naar de muiswijzer.

Databestand Een verzameling samenhangende gegevens die door een
toepassingsprogramma wordt gebruiK. De ikonen van dalabestanden wor-
den afgebeeld als een stapel papier met een omgevouwen hoekje.
Desk-accessoire Een speciale toepassing die bij het opstarten vanal drive
A in het geheugen wordt geladen. Desk-accessoires kunnen rechtstreeks
worden aangeroepen vanal de GEM Desktop ol vanuit een toepassing die
gebruik maakt van de menubalk. Bestanden met desk-accessoires he6ben
de eltensie .ACC,

Destination disk Zie Doeldiskette.
Dialoogpaneel Via deze panelen communiceert de computer met de
gebruiker. ln deze panelen verschijnen meldingen, waarschuwingen en
vragen. U verlaat een dialoogpaneel door de melding te bevestigen ol door
een optie te kiezen.

Pirgglory Een bestandenlijst. (Zie Huidige directory, Hoofd-directory en
Subdirectory.)
Diskcopy Een procedure die een 66n-op-66n kopie maakt van een diskette.
U kopieert een diskette door de ikoon van de source disk (brondiskette)
tot op de ikoon van de destination disk (doeldiskette) te slepen. Door het
kopieren wordt alle oude informatie van de doeldiskette gewist.
Disk drive De belangrijkste opslageenheid van uw l\ilEGA STE compuler.
De computer gebruikt de disk drive voor het lezen en schrijven van informatie
op een diskette.

vw-2atarimuseum.nl



DMA-poort Een high-speed poort voor aansluiting van een hard disk drive,
een ROM drive of een ander DMA-apparaat. DMA staat voor "Direct Memory
Access". (Zie ACSI.)

Documenl Een bestand dat u tijdens het werken met een toepassing
aanmaakt ol wijzigt. Documenten kunnen tekst, graphics ol een combinatie
van beide bevanen.

Documeni-typ€ Zie b,tensie.

Doeldiskene. Ook wel "destination disk ol "target disk" genoemd. De diskette
waarnaar inlormatie wordt geschreven tijdens de Diskcopy-procedure.

Double sided Dubbelzi.idig. Duidt op de mogelijkheid beide zijden van een
diskette te gebruiken voor het opslaan van informatie. De opslagcapaciteit
bedraagt dan 726.016 bytes. Een double sided disk drive kan zowel mel
enkel- als dubbelzijdige diskettes werken. (Vergelijk met Single-sided.)

Drive-lampje Het lampje op de disk drive dat oplicht als gegevenstransport
tussen computer en disk drive plaatsvindt.

Drive-letter De letter in een padnaam die aangeeft welke diske$e wordt
gebruikt. De letter wordt altijd gevolgd door een dubbele punt (:) en een
backslash (\). De drive-lener verschilnt automatisch in de move-balk van
een directory-venster als de hoofd-directory wordt opgeroepen.

Drop down menu Een menu mel een aantal opties. Een menu verschijnt
als u de menukop met de muiswijzer aanraakt.

Dubbelklikken Twee keer kort na elkaar indrukken van de linkse muisknop.
Haermee opent u een bestand, folder of diskette.

Extensie De aanduiding van het bestandstype. Extensies komen achter de
bestandsnaam en worden daarvan door een punt gescheiden. Extensies
zijn optioneel en mogen maximaal drie tekens (letters en cijfers) lang zijn.
Veel gebruikte extensies zi1n .ACC, .APP, .PRG, .TOS en .TTP

Filespec Een zoekcriterium voor gebruik in een ltem Selector paneel.
Filespec is een afkorting voor Iile-specificatie.

Floppy Disk Ook wel diskette ol flexibele schiif genoemd. Een geheugen-
medium voor opslag van informatie. Het oppervlak van een diskette bestaat
uit ongeveer hetzeltde materiaal als dat van een geluidsband,

Folder Een subdirectory voor opslag van bestanden en andere folders.
Folderikonen worden algebeeld als opbergmappen. Een in de vorm van
tekst afgebeelde foldernaam wordt vooralgegaan door een klein hokje.
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Formaneren Voorbereiden van een diskette voor opslag van informatie. Bij
hetrormatteren van een diskette wordt het diskette-opperilak in cirkelvormige
sporen jngedeeld. Door het formatteren wordt alle oude informatie van de
diskette gewist.

Full-box Het vakje in de rechterbovenhoek van een venster, dat u gebruikt
om een vensler schermvullend uit te vergroten. U gebruikt het ook om
het venster weer zijn normale almetingen te laten aannemen.

Functietoetsen De toetsen [F1] Um [F10] langs de bovenziide van het
toetsenbord. Bij veel toepassingen worden deze toetsen gabruikt voor
speciale bewerkingen.

Geheugen De elektronische schakelingen waarmee de MEGA STE computer
programma's en. gegevens opslaat. Er bestaan twee soorten geheugens:
RAM (Random Access Memory; direct toeganketijk geheugei) en Fottt
(Read Only lvlemory; uitleesgeheugen). Bij het RAI/'gait de rn'houd vertoren
als de computer wordt uitgeschakeld, bij het ROtvl niet.

GEM Een onderdeel van TOS dat alle vensters, ikonen, menu,s en gralische
functies van de MEGA STE computer creeert en beheert. GEI\,| siaat voor
"Graphics Environment Manager".

GEM Desktop Het voornaamste werkscherm. Het omvat onder andere de
menubalk, twee Floppy Disk-ikonen en de Trash-ikoon.

Hard disk Een opslagmedium dat gegevens op een magnetisch oppervlak
opslaat. Een hard disk is een vaste schijf (die niet kan w:orden verivilOerdl.
Op een hard disk kunnen veel meer gjegevens worden opgeslagen dah
op een diskette. Bovendien kan een hard disk drive gegev6ns vee'l sneller
schrijven en lezen dan een floppy disk drive.

Hardware De apparatuur waaruit uw MEGA STE computersysteem is
opgebouwd. (Vergelijk Software.)

Hoold-direclory. Ook wel "root directory" genoemd. De eerste directory
die verschijnt als u een disk drive benrdeit. De hoofd-directorv kan niet
in.een folder worden ondergebracht en wordt alleen aangeduta door de
drive-letter, gevolgd door een backslash (zoals A:).

Huidige directory De directory die op dat moment in een venster wordt
getoond, gespeciliceerd door de padnaam in de move-balk.
lkoon Eenafbeelding op het scherm die door de GEM Desktop wordt gebruikt
om diskettes, bestanden, folders en procedures aan te duiben. eei loppy
disk ikoon lijkt op een lade uit een archiefkast; de ikoon voor een databestind
lijkt op een stapel papier met een omgevouwen hoekje; een programma_
bestand lijkt op een kleine desktop: een fotder lijkt bp een op6ergmap
en de prullenmandikoon spreekt voor zich.
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I

Ilgrl11,,:.tg:l De reget ,bovenin een actief venster onder de move-batk,
met net aantat bytes dat door de bestanden in de directory in beslag wordigenomen Ook geeft deze regel aan hoeveel bestanderi in Oe oirectory
zljn opgeslagen.
lnitialiseren De computer in de opstarttoestand brengen. Alle instellingen
worden op de systeemgekozen waarde gezet.
lnpul/Output (l/O) De communicatje tussen de MEGA STE compurer en
randapparaten (d.w.z. disk drives, printers enz.). lnput is lntormitie die Oe
computer binnenkomt (in); output is informatie die db computer verlaat (out).
Interface Een elektronische verbinding voor communicatie tussen de MEGA
STE computer en randapparatuur.
Item Selector Een dialoogpaneel dat bestemd is voor het laden en opslaan
van bestanden tijdens helwerken met een toepassing. Soms ook File S;lector
genoemd.

Kiezen Met de linkermuisknop klikken op een ikoon, bestand, menu of
optie. Gekozen ikonen en bestanden worden geaccentueerd weergegeven.
Kilobyre 1024 (210) bytes. zie Byte.
Klikken Kort indrukken van de muisknop. Via klikken met de linkse muisknop
kiest u bestanden en fotders op de GEM Desktop. (Zie Dubbetklikken eh
Shift-klikken.)
Kopieren Het kopieren van informatie van een bestand, lolder of diskette.
U kopieert een onderdeel door het over de GEM Desktop naar een ander
bestand, andere folder of diskette te slepen.
Koud .opstarten Dit duidt op opstarten van de computer met behulp van
d.e.netsch.akelaar of d_oor iet gelijktijdig indrukken van de toetsen loontrol],
lAllernate], rechter [Shift] en [Delete]. Een koude start kan ook-worden
uitgevoerd als de computer al in bedrijl is. Daartoe wordt de nelschakelaar
in de stand "Off" gezet. Na een periodevan 10 seconden wordl de computer
we_er ingeschakeld. Bij een kcude start wordt het gehele systeem opriieuw
geinitialiseerd. (Vergelijk met Whrm opstarten.)
LAN (Local Area Network) Een LAN is een communicatiekanaal dat com-
puters en andere apparaten met elkaar in een netwerk verbindt.
Laserprinler Een snelle printer die via een elektrofotogralisch proces beelden
met de kwaliteit van drukwerk op papier afdrukt.
Letterwielprinter Een type printer dat via een letterwieltje en een inktlint
tekens op het papier drukt.
Matrixprinter Een type printer dat tekens opbouwt uit een aantal puntjes.
Megabyre 1024 l211l Kitobytes. zie Kitobyre.
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Menubalk Als u de computer opstart, biedt de menubalk bovenin de GElvl

Desktop de volgende keuzemogelijkheden: Desk, File, View en Options.
Afhankalijk van het gebruikte toepassingsprogramma kunnen andere keu-
zemogelijkheden verschijnen.

MlDl MlDl staat voor Musical lnstrument Digital interface. Een standaard
interface waarmee de computer op een aantal elektronische muziekinstru-
menten kan worden aangesloten.

Modem Een apparaat waarmee uw computer via een telefoonlijn met andere
compulers en on-line informatienetwerken kan communiceren
Modem is een samentrekking van MOdulator/DEModulator.

Module Een eenheid met in ROM opgeslagen beslanden en data. U sluit
een module aan door deze in de modulesleuf aan de linkelzijkant van de
MEGA STE computer te steken. Modules worden meteen geladen en nemen
geen geheugenruimte in beslag.

Monitor Het op de computer aangesloten beeldscherm, waarop u de effecten
van bewerkingen kunt volgen.

Move-balk De balk aan de bovenrand van het actieve venster. Via deze
balk sleept u het venster naar een nieuwe positie op de GEiil Desktop.

MS-DOS Microsoft Disk Operating System. Een besturingssysteem dat wordt
gebruikt door IBM PC's en daarmee compatibele computers. De diskettes
die op de MEGA STE worden geformatteerd zijn compatibel met PC-

systemen die MS-DOS en 3,5-inch lloppy drives gebruiken.

Muis Mel behulpvan de muis beweegt u de muiswijzer over de GEIV Desktop.
Als u de muis over een tafel ol bureau rolt, dan wordt die beweging door
een kleine rubberen bal aan de onderzijde van de muis geregistreerd. De
muis is uitgerust met twee knoppen.
Voor de meeste desktop-bewerkingen gebruikt u de linkse knop. De rechtse
muisknop wordt alleen bij bepaalde toepassingsprogramma's gebruikt.

Muiswijzer Een kleine albeelding op het scherm die de bewegingen van
de muis volgt. Meestal is de muiswijzer een pijltje, maar hil kan in bepaalde
gevallen ook een andere vorm aannemen (bijvoorbeeld een "bezige bij").

NEWDESK.INF Het bestand waarin de aangepaste desktop-gegevens ziin
opgeslagen. NEWDESK.INF moet worden opgeslagen in de hoofd-directory
van de opstartd isk(ette), zodat de computer de inlormatie tijdens hetopstarten
automatisch kan inlezen.

Opslartdiskette De diskette die zich bij het opstarten van de computer in
drive A bevindt. Meestal bevat deze diskette de desk-accessoires en het
bestand DESKIOPINF.

Optie Een keuzemogelijkheid in een menu.

I

!
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Padnaam De route die moet worden gevolgd om in een bepaalde sub-
directory te komen. Een padnaam bestaat uit een drive-letter en ioldernamen
die door backslashes worden gescheiden (voorbeeld: A:documenttext). Een
padnaam mag ook een bestandsnaam bevatten.
Parallelpoort Een interface voor simullane transmissie van meer dan 66n
bit. Zie ook Seriele poort.

Parameter Een variabele die u opgeeft voor de besturing van een pro-
gramma.

Pixel De scherminformatie wordt opgebouwd uit kleine puntjes die "pixels"
worden genoemd. Deze pixels zijn in een raster ingedeeld en kunnen worden
ingesteld op 320x200, 640x200 of 640x400 punten per raster.
.PRG Eliensie voor een GEM-toepassingsprogramma.
Programma Een gedetailleerde set instructies voor de uitvoering van een
bepaalde taak, geschreven in een taal die door de computer kan worden
geinterpreteerd. (Zie ook Toepassing.)
Programmabestand Een bestand met een toepassingsprogramma. lkonen
voor programma's verschijnen op hel scherm in de vorm van blokjes met
een dikke bovenrand. U roept zo'n programma aan door een dubbele klik
te geven op de bij hel programma behorende bestandsikoon.
Prompt Een symbool ol melding op hel scherm waarmee wordt aangegeven
dat de computer op invoer van de gebruiker wacht.
RAM Random Access Memory (direct toegankelijk geheugen). Het deel
van het geheugen dat wordt gebruikt voor het schrijven en lezen van
informatie. Het beeld dat u tijdens het gebruik van de computer op het
scherm ziet, bevindt zich in het RAM. ln het RAM opgeslagen inlormatie
gaat verloren als u de computer uitschakelt.
Randapparaat Een e)tern apparaat dat u op de computer kunt aansluiten
(b.v. disk drive, monitor, printe4.

BGB Rood, Groen, Blauw. De primaire kleuren die de computer gebruikt
om kleuren op het scherm weer le geven. Via combinaties van i6 ver-
schillende helderheden van rood, groen en blauw kan de MEGA STE
computer 4096 verschillende kleuren genereren.
ROM Read Only Memory (uitleesgeheugen). Het deel van het geheugen
waarin TOS, GEM, de GEM Desktop en opstartinformatie is opgestagen,
Het ROM is door de labrikant voorgeprogrammeerd en de inhoud kan niet
worden gewijzigd.

Root Directory Zie Hoofd-directory.
RS232 Een industriestandaard connector voor aansluiting van randappa-
ratuur. De Rs232-poort bevindt zich aan de achterzijde van de computer
en heeft het opschrift "Modem". Deze poort wordt ook wel "seriele poort"
oenoemd' 
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Schriirbescherming Een mechanische bescherming tegen overschrijven van
een diskette. U beschermt een diskette tegen overschrijven door het nokje
zodanig te verschuiven dat u door de opening kunt kijken.

Scrollen Verplaatsen van inlormalie op de GEM Desktop naar links, rechts,
boven of onder.

Scroll-balk Een van de twee balken aan de boven- en rechterrand van
een venster. De scroll-balk bevat de scroll-pijlen en wordt voor een deel
gearceerd weergegeven als een deel van de inlormatie buiten het venster
valt. Hoe groter het gearceerde deel, hoe groter het deel van de informatie
dat buiten het venster valt.

Sector Een deel van een spoor op een hard disk of diskette. Sectoren
hebben doorgaans een lengte van 128, 256, 512 ol 1024 bytes. Bij
MicroFloppy Disks hebben de sectoren een lengle van 512 bytes. (Zie Spoor)

Seriele poort Een interface waarmee gegevens bit-voor-bit worden verzon-
den of ontvangen. (Zie Parallelpoort.)

Shift-klikken Klikken met de muisknop terwijl u [Shift] ingedrukt houdt.

Single sided Enkelzijdig. Bij een single sided diskette kan slechts op 66n
zijde intormatie worden opgeslagen. De
opslagcapaciteit bedraagt dan 357.376 bytes. Een single sided disk drive
kan met enkelzijdige diskettes werken, of met diskettes die enkelzildig
werden ge{ormatteerd. (Zie Double sided.)

Size-box Een vakje in de rechterbenedenhoek van een venster, waarmee
u de grootte en vorm van een venster kunl veranderen.

Sl€pen Een techniek waarbij een ikoon, een bestand of een venster wordt
verplaatst. Zet de muiswilzer op het te verplaatsen onderdeel, druk de linkse
muisknop in en houd deze ingedrukt tijdens het verplaatsen van de muis.
Tijdens het slepen ziet u een omtrek van die ikoon op de GEl,/ Desktop.

Sofrware De programma's en toepassingen die op uw MEGA STE computer
draaien. (Zie ook Hardware).

Source disk Zie "Brondiskette".

Spoor Een van de cirkelvormige patronen op een diskette waarop de
gegevens worden vastgelegd. Elk spoor bestaat uit kleinere eenheden die
sectoren worden genoemd (Zie ook Secto4.
Subdirsctory Een directory binnen een directory, ook wel lolder genoemd.
(Zie ook Hoord-directory.)

Sysleemgekozen Een waarde, optie ol instelling die de computer auto-
matisch kiest als u zelf niets opgeeft. Voorbeeld: de onderdelen op de GEN,I
DesKop worden als ikonen algebeeld zolang u dat niet veranderl via een
optie in het View-menu,
Tekstveld Een stipp€llijn in een dialoogpaneel, waarop u tekens kunt intikken.

vw-8
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Toepassing Een programma dat werd geschreven voor taken die de
gebruiker wil laten uitvoeren door de computer. (Zie ook Programma.)
.TOS Extensie voor een TOS{oepassing.
TOS Het besturingssysteem van de MEGA STE computer. TOS bepaalt
hoe de computer lunctioneert met de GEM Desktop, de muis en met andere
randapparaten die op de computer worden aangesloten.
Tijd/datum Voorziening waarmee de MEGA STE computer de tijd en datum
bijhoudt. Deze worden vanal het Control Panel ingesteld. De tijd/datum
wordt ook bijgehouden als de computer is uitgeschakeld.
Trash Prullenmand. De ikoon van de GEM Desktop die wordt gebruikt voor
het wissen van bestanden of folders van de GEM Desktop. Als een bestand
of lolder eenmaal naar de prullenmand is gesleept, dan is hij voorgoed
verloren.

.TTP Extensie voor TOS Takes Parameters programma.

Uitbreidingsconnector Een connector binnen de MEGA STE computer
waarop extra hardware kan worden aangesloten. Dit is een rechtstreekse
uitbreiding van de microprocessorbus.
Venster Het beeldschermgedeelte dat door de computer wordt gebruikt
voor het afbeelden van bestanden of folders, ol voor het uivoeren van
programma's. U kunt met vier geopende vensters tegelijk op het scherm
werken.

VMEbus Via de VMEbus kunt u de standaard VME-apparaten aansluiten
voor high speed asynchrone parallelle gegevenstransmissie.

Waarschuwing Een speciaal dialoogpaneel dat iets onder uw aandacht moet
brengen. U herkent een waarschuwtng aan een
stopteken, vraagteken of uitroepteken.
Warm opstarten Opnieuw opstarten van het systeem door het indrukken
van de Reset-knop ol het gelijktijdig indrukken van de toetsen [Control],
[Alternate] en [Delete]. Het systeem wordt dan slechts gedeellelijk opnieuw
geinitialiseerd. (Zie Koud opstarten.)

Wildcard Een vraagteken (?) of een sterretje (*) in een bestandsnaam en/
ol extensie, waarmee een zoekcriterium kan worden opgegeven. "?" komt
overeen met 66n teken en "*" komt overeen met alle tekens tot het eind
van de naam ol extensie.

Wiizer Zie Muiswijzer.
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IilDEX
A
aan/uit-schakelaar, 1 -8
aansluiten van monitor, 1-6
About, 6-3
aansluiten van ry 1-6, 1-7
.Acc-extensie, 4-3, 5-4
ACSI,
apparatuur, 1-1 1

poort, 1 -.1 1

actief venster, 3- 1 3
Advanced Hard Disk Utilities,
bestanden, C-16
extra folders, C-1 1

gebruik en onderhoud van hard
disk, C-14, C-15
bestanden kopieren, C-1 4
optimizer-programma, C-1 4
hard disk
formatteren, C-4, C-5, C-6
indelen in partities, C-6 t/m C-10
hard disk driver, C-3, C-4
installererl, C-4
negeren, C-4
verwijderen, C-4
koppen vergrendelen en
ontgrendelen, C-1 t/m C-3
logische drive leegmaken, C-10
slechte sectoren markeren, C-1 1

uitgebreide partities, C-15, C-16
afdrukkwaliteit, 6-18
alfanumerieke toetsen, 2-8
Alternatel [Clr Home], B-1
Afternatel [Helpl, B-1
Alternatel [nsert], 3-5, 3-6
Alternatel [Shift], 3-4
Alternatel-toets, 3-4
.APP-extensie, 5-4
argumenten, 4-18, 4-29

B
backup, 3-18, 3-29
baud rate, 6-1 5
bel-ikoon, 6- 13

benoemen,
bestanden, 4-5, 4-6
lolders, 4-5, 4-6
bestand
benoemen, 4-5, 4-6
data, 5-10
herbenoemen, 4-5, 4-6, 5-14
kopidren, 3-21, 5-1 2, 5-13
ongeldige karakters file-naam, 5-4
openen, 3-1 1

verplaatsen, 3-7, 3-8, 5-14, 5-15
wissen, 4-7, 5-15,
bestandsnaam, 5-2, 5-3, 5-6
bezige bij, 2-7
bijwerken directory-venster, 4-1
bir, 2-1
bits/char, 6-16
blitter, 4-29
bottom to top, 4-8
byle, 2-1
bytes in gebruik, 3-12

C
[Caps Lock], 2-8
CD-ROM disc, 2-2
CDAR504 compact disc drive, 1 -1 2
close-box, 3-12
Close Directory, 4-7
Close Top Window, 4-8
connectors, F-1 Vm F-8
Control Panel, 4-3, 6-2 tlm 6-20
About, 6-3
Setup, 6-3 t/m 6-8
Advanced Setup Options, 6-5
CPX lnlo, 6-7, 6-8
CPX laden en verplaatsen,
6-4, 6-5
datum en tijd, 6-3, 6-4
Open CPXS, 6-7
Unload CPX, 6-8
CPX, 6-2 Um 6-8
Accelerator, 6-1 9, 6-20
Color Setup, 6-1 0, 6-1 1 , 6-1 2
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Conligure CPXS,6-12,6-13 in drive plaatsen, 3-1, 3-2
General Setup, 6-13, 6-14, 6-15 kopieren, 3-19, 3-20
Modem Setup, 6-1 5, 6-16, 6-1 7 MS-DOS compatibiliteit, 3-1 6
padnaam, 6-6, 6-7 opslagcapaciteit, 2-2,3-16
Printer Setup, 6-1 7, 6-1 8, 6-1 9 schrijlbescherming, 3-20
Sound Setup,6-19 single-sided, 3-17
Window Colors,6-8, 6-9, 6-10 source-diskette, 3-19
CPX, 6-2 t/m 6-20 verwijderen, 3- 1, 3-2
[Clrl Homej-toets, B-1 DMA,
cursor, tekst, 2-9 apparatuur, 1-1 1

poort, 1 -1 1

D drive-selector, 5-8
Delete,4-7 dubbelklikken, 3-4
desk-accessoires
Control Panel,6-1 Vm 6-20 E
installeren, 6-1 elastisch kader, 3-9, 3-10, 3-1 1

openen,6-2
Desk-menu, 4-3, 4-4 F
desktop, File-menu, 4-4tlm 4-10
bestanden, 3-2
Iolders, 3-2 filespec, 5-10, 5-1 1

ikonen,2-6,2-7 , 3-2 floppy disk drive, zie disk drive,
menubalk, 2-7
muiswijzer, 2-7
vensters,3-2
Desktop Configuration,
4-26, 4-27
Desktop lnfo, 4-4
destination disk, 3-1 9
dialoogpaneel, 4-1 , 4-2

floppy
floppy disk, zie diskette
flow control, 6-1 7
folder
aanmaken, 4-7, 4-8
herbenoemen, 4-5, 4-6, 5-14
kopieren, 3-20, 5-12, 5-13
naam, 4-6

I
I

I

directories en folders, 5-1 , 5-2 openen, 3-1 1 , 3-12
disk drive, externe hard, verplaatsen, 3-7, 3-8, 5-14
aansluiten, 1-12 wissen,4-7,5-15
ACSI-poort, 1-1 I foldernaam
disk drive, ongeldige tekens, 5-4
e)derne lloppy, l-1 1 full-box,3-12
ingebouwde hard disk, 1-9 functietoetsen, 2-9,4-27
ingebouwde floppy, 1-8
diskette G
brondiskette, 3- 19 geheugen,
destination, 3-19 exle'n,z-1 ,2-2
doeldiskette, 3-19 inle.n,2-1,2-2
double-sided, 3-17 geluid,6-19
formatteren, 3-.17, 3-18, 3-19, geluidssignalen, 6- 13
4-9,4-10 GEM,2-3,2-6
ikoon,2-7 gralische modes,4-25
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H
hoofd-directory, 5-1

I

ikoon
desktop, 3-2
floppy disk, 2-7
hard disk, 2-6, 2-7
prullenmand,2-7
venster, 3-2
wijzigen, 4- 1 7
inlormatieregel, 3-12
inschakelen, 1-4 tlm 1-14
Install Devices, 4-23
lnstall Application, 4-18llm 4-23
installeren
apparatuur, 4-23
desk-hulpmiddelen, 6- l
ikoon, 4-13 Vm 4-1 7
toepassingen, 4-18
Item Selector, 5-7, 5-8

J
joystick, 1 -.14

K
kiezen,
meerdere ikonen, 3-9
menu-kop, 3-6, 3-7
met de muisknop, 3-4, 3-5
met toetscombinaties, 3-5
parameter,4-21
systeemgekozen directory,
4-20,4-21
van ikoon, 3-6
van onderdeel, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7
kilobyte,2-1
kleur, 6-10 t/m 6- l 2
kleurenpalet, 1-1, 4-12
klik-respons, 6-14
klikken, 3-4
kopidren
bestand, 3-20
brondiskette, 3-1 I
diskette, 3-18, 3-19

doeldiskette, 3-19
folder, 3-20
koppelen document aan
toepassing, 4-19, 4-20
koppelen van apparatuur,
1-11 , 1-'12
koud opstarten, 2-9
kwaliteit, afdruk-, 6- l 8

L
LAN, 1.13
laserprinter poort, 1-1 1

logische drive, 3-2
lokaal netwerk, 1-13

M
megabyte,2-1
menubalk, 2-7,3-2,4-3 llm 4-29
MtDl, 1-15
Minimum number of slots, 6-6
modem, 1-13
modem-identificatie, 6-20
module, 1-9, 3-3
monitor, 1 -6
move-balk, 3-1 1

muis,
aansluiten, 1 -5
bewegen, 3-3
dubbelklikken, 3-4
klikken,3-4
muiswijzer,
besturing met toetsenbord,
3-3, 3-4
besturing met muis, 3-3
besturing, beknopt overzicht, B-1

N
Naamconflict tijdens kopieren, 5-1 3
netwerk, 1-13
NEWDESK TNF, 4-10, 4-13, 4-27
no sort, 4- 1 1

notaties, speciale, 1 -4
numerieke coprocessor, 1 -1

numeriek toetsenblok, 2-9
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o
Open, 4-4, 4-5
opstarten sysleem,
vanaf een hard disk drive, 2-4
vanaf een opstartdiskette, 2-5
Options-menu, 4-13
opvulpatronen, 4-12

P
padnaam, 5-5, 5-6
papier, 6-18
parallel-printer, 1 -1 2
parameter, 4-26
parity, 6-16
pijltoetsen,2-9
pixel, 3-4
poorten, A-1
poort
ACS|, 1-12
externe floppy drive, 1-1 1

joystick,.l-l4
LAN, 1.13
MlDl, 1-15
modem, 1-13
monitor, .l -6
muis, 1 -5
parallel-printer, 1 -1 2
serieel, 1 - l3
ry 1-6
.PRG,5-5
Print Screen, 4-28
printertype, 6-17
problemen oplossen, D-2 t/m D-9
processor, l -1
prullenmandikoon, 2-7

R
RAM, 1-1, 2-2
READ.INF, 4-25
Remove desktop icon, 4-23, 4-24
reset-knop, 1 -9
resolutie, 4-25
lReturnl-toets, 2-8
ROM,2-1,2-2

s
Save Desktop, 4-27, 4-2A
schermresolutie,
beschikbare, 4-25
instellen,4-25
schrijfbescherming, 3-20
screen saver, 6-20
scroll-balk, 3-12
scroll-box, 3-12
scroll-pijl, 3-12
SDUMPPRG,4.28
Search, 4-6
Select all ilems, 4-8
Serial Port Selector, 6-15
Set Preferences, 4-24, 4-25
Set lile mask, 4-8, 4-9
Set color and style, 4-12, 4-13
Setup, 6-3 t/m 6-8
shift-klikken, 3-10
lshiftl-toets, 2-8
Show lnlormation, 4-5, 4-6
Show as Text, 4-1O, 4-11
Show as lcons, 4-1 0, 4-1 1

Size to fit, 4-1 1

size-box, 3-12
slepen, 3-7, 3-8
sorteren
op datum, 4-1 1

op grootte, 4-1 1

op naam, 4-1 1

op type, 4-1 1

source disk, 3-19
status, 6-13
stereo, 1-14
stopbits, 6-16
systeemgekozen directory,
4-20, 4-21

T
technische gegevens, E-1 t/m E-3
toepassing
installeren, 4-18
installeren met normale ot autoboot
status, 4-22
installeren met toetsaanslag, 4-21atarimuseum.nl



toetsenbord
aansluiten, 1-5
attanumerieke toetsen, 2-8
lunctie-toetsen. 2-9. 4-27
numeriek toetsenblok, 2-9
pijltoetsen, 2-9
responssnelheid, 6-14
TOS
.TOS-e(ensie, 5-5
.TTP-extensie, 5-5
TV 1-6

U
uitbreidingsslot, 1 -1 0
uitroepteken, 1-4
uitschakelen systeem, 2-9

v
vensters,
actieve, 3- 1 3

grootte veranderen, 3-1 3
openen, 3-1 1

scrollen, 3-14, 3-15
sluiten, 3-1 1

verplaatsen, 3-14
vierkante haken, 1-4
View-menu, 4- 10 t/m 4-1 3
VME-bus, 1-13

w
waarschuwingen, 4-1 , 4-2
waarschuwingsikoon, 1 -4
warm opstarten, 2-10
wildcards, 5-9, 5-10
wissen van beslanden en folders, 3-
21,3-22

x
XCONTROLACC, zie Control Panel
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KIA}ITE]ISERVICE

Mocht u wagen hebben o€r uw ATAR|-computer, dan kunt u altijd contact
opnemen met ATARI Benelux.

Schriif naar:

ATABI (Benelux) B.V
Postbus 70
4130 EB Vianen

Schril net onderwerp \an uw briel aan de achrerziide op de envetop.
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