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VOORZIGHTIG BOUWEN
OPATARI
Paul Veger behoort tot de alle?eersten dae een Atari 8OO
kochten. Hii baceerde zelts
een eigen ondernemlng op
het apparaat. llet als Atari
zoll, belanc.erde het bedralfie
de afgelopen iaren vaak op de
rand van de atgrond. En net
als Atari heett Vogors bedrlll
nu een produkt dat hoop
geeft voor de toekomst.

en oud bankstel, een stalen bureau,

een houten tafeltje en een bruine

boekenkast vormen de inrichting
van het kantoor dat drie hoog achter aan
een Leidse gracht is gesitueerd. Op het
eerste gezicht lijkt het een studentenkamer. Dat is het ook, maar het is tevens een

kantoor. Het gaat hier om de woon-/
werkruimte van de eigenaar en enige

werknemer van het computerbedrijf Decos Computer Extensions. Dat de computer in het leven van de bewoner centraal
staat, is na enig rondkijken wel duidelijk.
Een Atari. een beeldscherm. diskdrive,
dozen vol diskettes en een aantal telefoonmodems bevolken de werktafel.
Meet- en regelapparatuur domineert een
voor de kleine kamer te groot stalen bureau. De 20-jarige Paul Veger is directeur/eigenaar van Decos Computer Extensions dat zich specialiseert in het ont-

wikkelen en produceren van Atari-ap-

paratuur en -programmatuur. Het jongste

produkt van de firma is een Ataritelefoonmodem dat zonder zogenoemde
8so-interface op de bestaande modellen
Atari-computers (met uitzondering van de
520ST) kan worden aangesloten.

I

Gouden produkt
Sinds twee jaar studeert Paul veger infor-

matica aan de Leidse Universiteit. Een
opleiding die hem de nodige kennis moet
verschaffen om later zijn bedrijfje uit te
bouwen tot een flinke onderneming. Het
onderneinerschap is Paul Veger niet

vreemd. Vorig jaar al bracht hij samen
met,ren vriend een produkt op de markt
dat de huiscomputer omtoverde in een
kleine telefooncentrale. Dial-Pro heette de
uitvinding, dat zowel voor de Commodore 64 als voor de Atari geschikt was. "We
dachten het Ei van Columbus te hebben
bedacht. Als echte ondernemers gingen we
pmten met de bank, leenden we een hoop
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geld, lieten een prachtige verpakking maken om het in enorme aantallen te gaan
verkopen. Helaas bleek het niet zo'n gou-

binnen- en buitenland. Vooral in GrootBrittannie en Frankrijk begint het modem

den greep als het zich aanvankelijk liet

Verenigde Staten als potentieel exportland
ziet hij niet zitten. "Daar zijn al genoeg
modems te koop. Daar zitten ze echt niet

aanzien. Al heeft deze grap een hoop tijd
en vooral geld gekost, toch ben ik min of
meer blij dat ik zo de mist ben ingegaan.
Ik heb er erg veel van geleerd. Bijvoorbeeld om niet lukraak te gaan investeren.
In de computerhandel is voorzichtigheid
geboden, Je moet je dus niet meteen als
een kleine ondernemer gaan gedragen."

I F,envoud er kwaliteit
Het Decos-telefoonmodem is dan ook
minder grootschalig aangepakt. zo is het
apparaat niet verpakt in een goed-ogende
en dure verpakking, maar in een eenvoudige bruine kartonnen doos. Bovendien

heeft Paul veger het apparaat helemaal
alleen ontwikkeld. De winst hoeft dus niet
tussen twee mensen te worden verdeeld.
"De klant koopt puur het apparaat. En
daar gaat het toch om? lemand die de
winkel binnenstapt om een modem te kopen hoeft geen dure verpakking. Hij wil
een goed produkt tegen een lage prijs. lk
kan de prijs laag houden omdat ik niet zoveel hoefte investeren. Ceen voorraden en
dergelijke. Modems zijn geen artikelen die
je met duizenden tegelijk verkoopt. Je

moet meer in tientallen denken Per
maand zet ik ongeveer 70 modems af, in

nu goed te verkopen," aldus Veger. De

op mijn apparaat te wachten."

I Verrassing uia Amerika
Decos Computer Extensions heeft zich
min of meer op Atari gespecialiseerd omdat Paul veger deze computer door-endoor kent. "Zonder te overdrijven, durf
ik te stellen dat ik destijds de eerste was
met een Atari 800 computer. Ik heb altijd
al veel belangstelling gehad in alles wat

met elektronica te maken heeft. va[uit

die interesse ben ik in Haarlem een DriveIn discotheek begonnen. Maar dat werd
financieel een beetje te begrotelijk en dus
daar ben ik maar mee gestopt, Ik wilde

een computer. tn Nederland was iiberhaupt geen huiscomputer te krijgen. Nu
had ik een tante in Amerika wonen en ik
heb haar geschreven of ze een computer
voor me wilde kopen. Wat voor een het
was, maakte me niet uil, als het maar minimaal 8K geheugen had. Groot was dan

ook mijn nieuwsgierigheid toen er

een

grote doos uit Amerika kwam. Er bleek
een Atari-computer in te zitten, net op de
markt in de VS. Nu had ik nog nooit van
Atari gehoord, maar de computer beviel

Ik werk er nog mee- Ik ben blij
dat mijn tante destijds een Atad he€ft geme goed.
kocht.

"

"Nu was ik wet heel alleen met die computer. Met wat gelnteresseerde vrienden hebben we op school een werkgroep computerkunde geformeerd. We kwamen wekelijks in de kelder van het schoolgebouw bij
elkaar om progmmma's te schrijven en ervaringen uit te wisselen. De werkgroep
leidde tot oprichting van de eerste Nederlandse Atari-gebruikersgroep. Dat was
nog in de tijd voordat de spelcomputer
met zijn enorme opmars begon. Wij waren de enige met echte huiscomputers.
Toen Atari de Xl-serie lanceerde, ben ik

met die gebruikersgroep gestopt. Het

werd me te druk. Bovendien ging het hobbyisme er een beetje af."

IGat in de markt
Paul Vegers bemoeienissen met de gebruikersgroep was er wel de oorzaak van dat
hij door het toen nog florerende Atari Ne-

derland werd uitgenodigd om als programmeur in dienst te komen op freelance basis. "Rijke tijden waren dat. lk
verdiende geid als water. Maar toch beviel
het me ni€t zo. Er werd gewerkt op presta-

tie-loon. Ook houd ik er niet zo van om
allerlei opdrachten van anderen uit te voereD. Na verloop van tijd ben ik er maar
uitgesmpt. Wel heb ik veel geleerd en
meflsen lereD kelnen, Daarnaast werd het
me wat duideliiker hoe de computerindustrie in elkaar zat-"
Met het Atari-modem denkt Paul Veger
een gat in de markt te hebben ontdekt.

"Atari Nederland b.engt zelf geen modem
op de markt. De modems die er zijn, kunnen latuurlijk wel op een Atari worden
aangesloten, maar daarvoor is een 850 Atari interface nodig. En dat is in Nederland
vrijwel niet te krijgen. Degelukkigen die er
een op de kop kunnen tikken, moeten er
trouwens een flink bedrag voor neertellen.
Het Decos-modem is zonder interlace te
gebruiken. Bovendien lever ik het met de

en

Sinds de roemruchte Jack Tramiel de
touwtjes bij Atari in handen heeft gekregen, heeft er een frisse wind door het
noodlijdende bedrijf gewaaid. Alhoewel,

bepaald

zonder mankeren kan de Graaf vervolnoemen.

nager. Pieter Norp is algemeen manager
Atari Beflelux en hij werkt samen met
wilfried de Graaf, sales en marketing manager en Ruud van Nispen, product en
operations manager. Wilfried de Graaf
voert dus het woord namens Atari.
"Natuurlijk is het een tijd stiller geweest
rond Atari dan ons lief is. Maar Alari is
niet weggeweest. van de 60G en 800-serie

zijn toch een fors aantal machines verkocht, er staat een Atari-park in het land.
Er zijn ook in de slechtere periode een

TWEE I{IEUWE

Nog net niet te zien op de in juni Sehouden Consumer Electronics Show in Chicago, maar daar achter de coulissen wel aan-

gekondigd, zijn twee nieuwe computers
van Atari, de 26osr en de 260 srD, Het verschil tussen beide computers is dat de srD
over een ingebouwde diskdrive beschikt.
Beide nieuwe computers beschikken over
256K Ram (werkgeheugen). Het grole verschil met de met v€el bombarie aangekondigde s20sr is dat in de nieuwe computers
GEM en het besturingssysteem op Rom
(leesgeheugen) is gezet. Beiden zijn dus

meteen

bij

Op de vraag naar de herkomst van het
nieuwe elan van Atari antwoordt de Graaf
naar verwachting met 'Tramiel'. Over onze vraag of Atari de Tramiel-methode niet
gewoon had kunnen naepen toen het
een vraag die Jack Tramiel
slecht ging
zelf tegenover pcM met een hartelijk 'nee'
moet hij even nadenken.
beantwoordde
"Vergeet niet dat de man aantoonbare ca-

-

-

paciteiten heeft. Hij heeft Commodore
ioch van een onbeduidend handeltje in
schriifmachines opgebouwd tot een wereldomvattend concern. Bovendien he€ft hij
de reputatie maatregelen te nemen die weliswaar hard aankomen, maar ook hard
nodig zijn. En het is nu eenmaal makkelijker dergelijke maatregelen te nemen vanuit een overname-situatie dan vanuit een
interne reorganisatie."

AIIRIS

inschakelen beschikbaar en

hoeven lliet in het werkgeheugen te worcomputers ook daadwerkelijk 256K werkgeheugen voor programmatuur overhouden, in tegenstelling tot de s20sr die bijna
200K voor besturingssysteem en cEM nodig heeft. Binnen de familie Tramiel zijn

de meningen overigens verdeeld over de
vraag of voor de 520sr ook besturingsprogrammatuur ilr Rom moet komen. Pa
zegr van niet. wa-rlt die heeft waarschijn-

lijk het falen van de Commodorc 64 vers
in het geugen. Bij die machine is de betrekkelijk slechte besturingssoftware ook

in Rom gebakken, waardoor derden alle

kansen kregen met eigen verbeterde terkomen. zoon Sam verklaarde echter dat dergelijke Rom-chips wel degelijk
beschikbaar komen voor de 52osr en wel
in de vorm van plug-in componenten.
De 26osr eII 260srD zullen in Amerika
respectievelijk 400 en 500 dollar kosten,
prijzen waarmee zelfs de szosr (79 dolsies te

lar) concufientie wordt aangedaan. Atari
Benelux zal beide machines officieel naar
verwachting in november introduceren en
dan ook de prijzen voor Nederland en Bel-

gi€ bekend maken.

ATARI EN CDROIIi
Al in

september wil Atari een cD-Rom
voor zijn verschillende computersystemen
presenteren. Daarmee zou Atari een van
de eerste firma's zijn die de cD-Rom daadwerkelijk aanbiedt. cD-Rom is simpel gezegd de bekende compact disc gebruikt
als computergeheugen. En wat voor geheugen! Het kleine schijfje kan niet alleen
muziek of beelden bevatten maar ook 600

medewerker of zo wil worden, lk wil voor
mezelf werken, Ja, ik ben wel een ontzet-

Megabyte computer-informatie. Dat
komt overeen met zo'n 150.000 pagina's
A4 of 80 miljoen woorden' of een zeer

tend ondernemend type."

respectabele encyclopedie. De benaming

4

in Atari-artikelen en daar

geen spijt van hebben gehad."

gens vier zakeu verspreid over het land op-

den ingeladen. Dat betekent dat beide

I

den

benaming zijn. Ofschoon de Nederlandse
vestiging wel zo ver wil gaan om toe te geven dat er van vernieuwd elan sprake is
met de heer Tramiel aan het hoofd, tekent
men protest aan tegen het begrip 'noodlijdend'. De fors gereorganiseerde Beneluxtak van het bedrijf staat onder de supervisie van Massimo Ruosi, de Europese ma-

Neder-

lNiet vroeg genoeg
Volgens Paul Veger kun je niet vroeg genoeg beginnen met het opzetten van een
eige[ bedrijf. "Met beperkte middelen
steek ik nu ontzettend veel op. Als ik over
een paar jaar afgestudeerd ben, hoef ik
niet alles nog te leren. Die fase heb ik dan
allang gehad- Bovendien kan ik nu elke
cent die ik verdien in mijn bedrijfje stoppen. Ik hoef er nog niet van te leven. Kijk,
ik heb voor mezelf al uitgemaakt dat ik
nooit van mijn leven wetenschappelijk

aantal zaken geweest die zich specialiseer-

orkaan zou waarschijnlijk een treffender

landstalige handleiding. De programmatuur bestaat uit Amerikaans public domain
softwaredatdoor mij is gemodificeerd, zodat demensen nahet kopenvan het modem
gelijk aan de slag kunnen en niet nog eens
een hoop geld hoeven uit te geven voor een
terminal-programma. "

benodigde programmatuur

E

NIEUWAIARI

cD,Rom (Read only memory) ge€ft al aan
dat de compact disc niet door de gebruiker
zelf kan worden beschreven. volgens Ata-

ri zijn er in

Amerika al een aantal
software-aanbieders die van het nieuwe
medium gebruik gaan maken. Per disk
zouden prijzen gelden van ongeveer 150
gulden.
PCM SEPTEMBER 1985
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MAAKT DE BESTE SOTTWARE BETER.

ATARI 52OST
MAAKT HELE GENERATIE

MICROSANTIEK

De sceptici hebben ongeliik
gekregen: Tramiel is terug en
hoe. De Atari 52OST is geboren, met zain geayanceerde
techniek, GEll-programma.
tuur en gunstige prils oen onmlskenbare trendsetter.
Kroontesters Jan Jacobs en
Denna$ Xuit vGrzokerden zich
van een eerste plaat3. Een lndrukwekkend ver3lag yen eGn
techniach hoogstandlo.

jacL Tramrei. oDrrchrer en
Iurn
I ,oorr",,g ",g"naar \an CommodoI re, het noodliidende Alari kocht

van de Amerikaanse gigant Warner, gaf

vrijwel niemand in de industrie nog een
cent voor dit bedrijf. De schulden waren

hoog opgelopen, en computers als de Atari 600 en 800xL bleken niet opgewassen tegen de concurrentie van met name Commodore en Sinclair. Tramiel zat niet bij de
pakken neer: hij ontsloeg de helft van de
werkDemers, gaf de rest een flinke uitbrander en zette zich aan het ontwerpen
van nieuwe machines.
Op de Hannover Messe, in april jongstleden, was een van de eerste resultaten daarvan, de 520ST, al te zien, maar het duurde
nog even voordat de computer aan een
uitgebreide evaluatie kotl worden onderworpetr.
In de prijsklasse tot pakweg 3500 guldeo
. (denk aan een Commodore 64 met moni: t6r, diskddve en wat software) is er in de
', .ryltte\elft vm 1985 weiDig ie beleven ge-

rveest. Goedkope rBu-klonen vallen als
rijpe appel( ran de boom. maar opwindende nieuwe micro's moet je met een lantaarntje zoeken. En dat terwijl populaire
hobbycomputers als de BBC, Commodore
g en alle \jsx-computers gezien de stand
van zaken op het terrein van de chiprechnologie hun beste tijd gehad zouden
moeten hebben. De altijd eigenwijze Clive

Sinclair liet met de eL zien dat je voor
minder dan 2000 gulden een machine met

l6-bit processor en een berg
geheugen kunt produceren en verkopen.
Helaas had, en heeft, de eL naast ifldrukeen krachtige

wekkende specificaties zo veel tekortko-

mingen dat het succes waar SiIlclaiI op
hoopte is uitgebleven. Maar zoals Sinclair
jaren geleden met de zx80 de massamarkt
voor hobbycomputers aanboorde, zo
heeft hij met de eL de contoures van eerl
nieuwe generatie goedkope micro's afgebakend. Eigenlijk had Apple dat eerder al
gedaan met de Macistosh, maar daaraan
hangt een prijskaartje dat alleen voor za-
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kelijke gebruikers interessant is. Serieuze
hobbyisten kopen voor dat bedrag waarschijnlijk liever een leuke middenklasseauto.
Dat het nu juist Atari is die laat zien wat
je met moderne produktietechieken voor
minder dan 3500 gulden anno 1985 aan
computergebruikers kunt bieden, mag een

klein wonder heaen. Toen Jack Tramiel
eind vorig jaar zijn plannen met Atari bekendmaakte, was de algemene reactie onder journalisten en in de industrie: eersr
zien, dan gelovenl Het leek immers volsla-

gen onmogelijk een 5Em-machine met
5l2K werkgeheugen, een 3,5-inch floppydrive tn een monitor voor een prijs onder
de 3500 gulden aan te bieden.
We zijn nu zes maanden verder en de sceptici hebben ongelijk gekregen. De Atari
r30xE en de i20sr werden in een ongelooflijk krap tijdsbestek ontworpen en klaargemaakt voor massaproduktie, eD in april
was de 520sr het stralende middelpunt op
de Atari-stand ir Hannover. Inmiddels is
de produktie goed op gang gekomen, en

rollen maandelijks tienduizenden

J2o's

van de Iopende band in het Vcrre Oosten.
Sinds de Apple Macintosh eo de Sinclair
QL hebben ue een computer niet Deer zo

,,

AtARt

snel uit de doos gerirst als de nieuwe Ata-

ri. Uit deze Kroontest zal blijken dat het
vele maanden wachlen niel roor niets is
geweest.

BU!TENKANT
De Atari 520sr wordt geleverd in drie kar-

tonnen dozen die respectievelijk de
systeemkast, de monitor en de floppydrive herbergen. Toetsenbord en systeem-

eenheid vormen, zoals gebruikelijk bij
hobbycomputers, 6dn geheel. Zowel disk-

drive als systeemkast hebben een externe
voeding, en samen met de monitor neemt
de hele configurarie drie conlactdozen in
beslag. De muis - een onmisbaar onderdeel in het systeem - wordt in de zijkant
van de hoofdkast aangesloten, alle andere

verbindingen vinden een plaatsje aan de
achterzijde van de machine.
Het moet gezegd: de machine er de bijbehorende randapparatuur zien er gelikt uit
in hun strak vormgegeven, lichtgrijze behuizing. Wie zich realiseert dat Jack Tra-

miel ook de man acht{ de PET en de
Commodore 64 is - twee Yoorbealden

var de 'vortheftruck-stijl' in de industriele vormgwiog - moet blij verrast zij!
door dc gave verschijning van dc szo.

De systeemkast meet 48x24x6 centimeter.
De diskdrive maakt het systeem nog eens
14 centimeter breder, omdat deze alleen
maar naast de machine is te plaatsen. De
monitor lijkr op een kubus met ribben van
ongeveer dertig centimer, een beschaafd

formaat derhalve.
Een en ander kan zo klein zijn omdat twee
afzonderlijke voedingen (voor de systeemkast en de drive) in afzonderlijke behuizingen zijn ondergebracht. Wat dit betreft

oogt de Macintosh fraaier, rllaar Atari
koos - wellicht uit produktie- en ontwerptechnische overwegingen

-

voor los-

se compone[ten. Gelukkig zijn de voedingssnoeren zo lang dat de beide voedingen gemakkelijk op de grond kunnen worden geplaatst, Het laatste bezwaar vormen
de zes losse snoeren die het systeem in de
basisuitvo€ring telt. Een schoonheidsvlekje, zullen we maar denken. Met een flinke
boodschappentas - formaat 'Big Shop
per' - kunt u hem meeuemen in de trein.
Wanneer ie erl

vcrbluffend tp.
bestanddeleo o
de

is hct
.5?ET

Gaatde MAC opz'nbek?
Kan de 64 in de uitverkoop? En kunnen
al die andere PC's beterdirect in deVUT?

REKEil MAAR....
WAilT NU IS ER DE ATARI 52OST:
POWER WITHOUT THE PRICE!
De Atari 520ST is in alle opzichten een

C-compiler

winner. G€€n "Mickey l\4ouse" machine,
maar een super.voordelige super.computer
voor serieuze toepassingen.
Zoals profes,
sioneel program-

Voor het in C geschreven GEM komt
binnenkort een Crompiler beschikbaar,
wat de softwareontwikkeling nog meer zal
stimuleren. Een spreadsheet (VlP) en een
tekenprogramma (GEM-paint) staan even.

meurswerk.

eens op uitkomen.

MlDl muziekintedace
Tekstverwerking.
Administratieve taken. Bestands.

Naast de seriele RS232 en
een Centronics

beheer. Planning en calculatie.

0ntwerpen,/tekenen.
Voor de vette prijs van ddn
FATJ\4AC koopt u liefst

vierAtari 520ST's...

En

natuurlijk kunt u voor deze powermachine
als altijd't best terecht bij de specia[sten
van ComputerWorld. Leken kunnen zich ,t
beste uitgebreid laten voorlichten in onze
shops, kenners willen wij enkele smakelijke
details hier echter nret onthouden:

GEM Operatingsystem
GEIV is Drgital Research's unieke 0S, dat
werkt met durdellJke symbolen r.p.v.

gecompliceerde besturingscommando,s.
Bij dit uiterst visueel ingerichte OS hoort
natuurlijk ook een muis voor snelle,
eenvoudige bedientng. De 520ST is als,t
wa re ontworpen voor softwareontwi kkeling
op hoog niveau!

Programmeurs-tools
Naast het GEIVI Operating System is de
520ST standaard voorzien van de BASIC
en LOGO programmatalen. Bovendien op.
merkelijk goed gedocumenteerdl Het

Kermit communicatieprogramma maakt
software,transfer van en naar andere

computers mogeliik (div. software drivers
leverbaar).

DEG

VT-100 compatible

Het fraaie toetsenbord is compatjble met
dat van de DEC W.100. De Atari 520ST
kan dus toegepast worden als extreenr

voordelige terminal voor DEC minicomputers!

parellele interface is de 520 ST voorzien
van een Yamaha l\4lDl.interface voor de
koppeling met synthesizers en andere
instrumenten.

Voor informatie over de indrukwekkende
hoeveelheid RAM's en ROM's,3,5 inch en
harddisk lntedaces, hi-res beeldscherm,
kleurenmonitor, enz., enz. verwi;zen wij u
naar de ofltctele documentatre.

Wilt u zo sne! mogeliik goed aan de stag met de
Atari 520ST, neem dan direct Gontact op
met de specialisten bii uitstek:

com

ruorld

!lty.[!SUM - ]lilvertsweg hoek Dahliastraat.Iel. 035 - 12633.

ROTTERDAM

- l(eerweer 12, bii liinbaan. Tel. 010 - 137823.

ons' van bijvoorbeeld Hewletr-packard,
Sun of Mascomp die gebruikt worden

voor computerondersteund

ontwerpen:

een o80m processor en een half megabyte
aan werkgeheugen. Hierbij vergeleken
doet een 6502-processor en 64K (Commodore 64) magertjes aan. De s2osr maakt
een hele generatie micro's antiek.
Na het losschroeven en verwijderen van
een solide uitg€voerde metalen afschermplaat, is het ontbreken van grote hoeyeelheden chips het eerste dat opvalt. Naast de

staaltje van ontwerptechniek dat bewondering afdwirlgt,

kleurenstand, en met een Rca-monitor,
kan de gebruiker kiezen uit 320x200 beeldpunten (zestien kleuren) of 640x200 (vier

scHtJvEl{
De

floppy-besturings-chip ondersteunt
twee drives, waarvan er een standaard bij

kleuren).

In de hi-res stand lijkt de 520

de machine wordt geleverd. Omdat de

vanzelfsprekend hei meest op de Macintosh. wij zagen een demo die op een in
vieren gedeeld scherm een viertal gedigita-

processor (de krachtpatser die ook
in de Apple Macintosh is te vinden) en de
Rom- en Ram-chip! beval de Atari vier
zogeheten 'custom' chips die tientallen afzonderlijke 1C's overbodig maken. Deze

aan de achterzijde van de eerste drive.
De schijfjes hebben een ongeformatteerde
opslagcapaciteit van 0,5 of lMb, afhanke-

toonde, een opvallend staaltje van de uitstekende grafische voorzieningen. Maar
ondanks de hogere zwart-wit resolutie ziet
het ernaar uit dat kleuren-systemen toch
meer gewild zullen zijn, zeker gezien de
scherpe prijs van de reeds aangekondigde
kleuren-monitoren 6n de alleszins accepta-

door Atari ontworpen chips

Uniek voor een machine in deze prijsklas-

68000

twee niet

in de

-

waarvan er

conventionele ,/zbehuizing maar in een vierkant doosje zijn
ondergebrachr - dragen onder andere
zorg voor geheugen-beheer, videobesturing eD in het algemeen het ontlasten van
de hoofdprocessor. Het 5l2K werkgeheugen is geconfigureerd in de vorm van
zestien 256K chips die direct op de kaart
zijn gesoldeerd. Die kaarr biedt ook ruimte aan zes 32K Rom-chips, die in onze versie echter nog niet aanwezig waren. De
systeemprogrammatuur wordt vanwege

het nog niet definitieve karakter ervan
(eufemisme voor fouten) voorlopig nog
op schijf meegeleverd. Atari zegt vanaf
deze maand de r20sr in de Rom-versie te
zullen leveren. Geheugenuirbreiding op de
moederkaart zit er volgens ons niet meer
in: er is eenvoudig geen plaats voor. En
lMbit Ram-chips zijn vooralsnog veel te
duur. Wel kan een Rom-casse e van l2BK

worden aalgesloten.

Over het ontwerp van de 520 is terdege nagedacht. Dat blijkt alleen al uit het feit dar
zo veel functies in zo weinig chips zijn ondergebracht. Een rBM pc, uitgevoerd met
vergelijkbare functies, moet worden voorzien !an een handvol exrra uitbreidingskaarten. De smsr,apparatuur ondersteutt
de floppy- en harde-schijf-besruring,
RS-232c- en Centronics-aansluitingen, drie
grafische 'modes' waarvan twee in kleur,

driestemmige synthesizer en een MrDrvoorziening, waarover verderop in het ar-

tikel meer.
Atari heeft de meeste moeite gestopt in het
ontwikkelen van eigen chips voor het grafische werk en het geheugenbeheer, twee
zakel die van enorm belang zijn voor de
snelheid vaII een machine. Men koos hier
voor hardware zonder concessies, de microprocessor hoeft bijvoorbeeld nooit te
wachten op de videobesturing.
In het algemeen kun je stellen dat de
520-apparatuur een vlijmscherp, goed
doordacht compromis is tussen de modernsle technologie en een lage koslprijs.
Maar wel een compromis dat de gebruiker
meer biedt dan vergelijkbare machines die
vele malen meer kosten.

Het lijkt wel of de ontwerpers niet op de
centen hoefden te letten, maar iegelijk
weet je dal Tramiel voo durend met zijn
zakrekenmachine in de weer moet zijn geweest om de prijs van 3500 gulden re realiseren. Dat Ata de componeflten in relatief korte tijd op zo'n fraai ogende prirltplaat heeft weten onder te brengen is een
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drive, in tegenstelling met de oudere Atarimodellen, direct data doorgeeft aan de
disk-chip verlopen schijfoperaties met de
hoogst haalbare snelheid. Een tweede drive kan zonder meer worden aangesloten

lijk

van de uitvoering van de schijf. De

meegeleverde drive is goed voor 500K.
se is de

standaard aanwezige harde-schijf-

aansluiting. Volgens Atari zal de harde
schijf, met naar vcrwachting een opslagcapaciteit van loMb, op korte termijn beschikbaar zijn voor de absolute bodemprijs van tweeduizend gulden. De appara-

tuur van de

52o,

mel nafie de

DMA-

besturing, staat er in ieder geval garant
voor dat de beschikbaarheid van een harde schijf maximaal kan worden uitgebuit.

GBAFISCHE

vooBztEt{!t{cE1{

Afhankelijk van de gebruikre monitor
kent de

520 verschillende

grafische stan-

den. ln de zogeheten ,li-res zwartwitinstelling, en bij gebruik van de bijgeleverde monitor, is een schermresolutie van

640xzl00 beeldpunten mogelijk.

In

de

Iiseerde

foto's van Atarimedewerkers

bele resolutie van minimaal 320x200
beeldpunten bij kleurgebruik. De vier of
zestien kleuren, afhankelijk van de gekozen resolutie, zijn te kiezen uit een reeks

van niet minder dan 512 kleuren.

BEELDSCHERiI
De standaard bijgeleverde zwart-wit monitor heeft een beelddiameter van 29 centimeter. Contrast, helderheid en geluidssterkte zijn door middel van een drietal
knoppen te regelen. Het beeld van de J20
is zonder meer gestoken scherp. Alleen als
de voeding direct naast de monitor staat
treden wat bibberverschijnselen op. Van
de Macintosh wisten we natuurlijk al dat
een witte achtergrond met zwarte tekens
veel prettiger aandoet dan een donker
scherm met groene letters. Het in vergelijking met de Mac iets grotere beeldscherm
van de 520 staat in ieder geval gara[t voor
een prima leesbaarheid van teksten en rust

Een

pianospeelttoch o

Eerst de toonladders en dan pas de
muziek. Zo gaat het bij de piano.
En ook bij de computer is er geen ontkomen aan: programmeren moet je leren.
Stap voor stap.
Want laat u niks wijsmaken: het komt je

echt niet aangewaaid in een verloren uuftje.
Bent u daar nog?
Programmeren zonder Usblelne[
Hier komt het goede nieuws. Er bestaat
nu een Nederlandse cursus programmeren
die wel uiterst serieus is, maar u niet onnodig
vermoeit met theoretische uitstapjes en
deskundologisch jargon.
Over het gehalte van de cursus hoeft

*

u zich geen zorgen te maken. Daar staat de
naam Wolters garant voor.
ledereen die wel eens door onze Bosatlas heeft gebladerd, weet dat wij niet
over 66n nacht ijs gaan.
En daarom hebben we ook gekozen
voor een leermethode die geheel gericht is
op de Nederlandse wensen en steeds weer
in de praktijk is geperfectioneerd.
Een doordachte cursus Basic in 66n paXXeL

Vrijwel alle bekende thuiscomputers
luisteren naar Basic (ofwel Beginners Allpurpose Symbolic lnstruction Code). Dat is
dan ook de taal die u leert beheersen met
de cursus van Wolters Software,

niet uit zichzelf Chopin?

De cursus bestaat uit een lijvig werkboek vol klare taal, opdrachten en iugges.
ties. Bovendien vindt u in het pakket twee
datacassettes met liefst twintig verschil.
lende programmas, die ervoor zorgen dat
u net zo vanzelfsprekend omgaat met
commando's, lussen, strings, sprites, golfvormen en animatie als met een gewone
pocketcalculator.
En ter geruststelling het gaat beduidend
sneller dan pianoles.
Terwrll men daar nog worsteft met de
eerste maten van de Vlooienmars, zijn uw
eerste programmas al lang op 't scherm
verschenen, Wie dus met gemak Basic

wil leren programmeren, leert't het
best met Wolters
Software.
Verkrijgbaar
bijV&D, Dixons en
alle goede computerspeciaalzaken,
En als u ook
nieuwsgierig bent
naar onze andere
produKen bel dan gerust: 020 -7 635 4L
Dan krUgt u alle informatie die u wenst.

Wolters Softwarc.
Postbus 5861, 1007 AW Amsterdam.

voor de ogen.

tronics-standaard. Een van de twe€ spel-

pookpoorten wordt gebruikt voor de

TOETSEIIBORD

Het to€tsenbord yormt zoals gezegd

muis.
een

geheel met de systeemkast. De ontwerpers
keken niet op een toets meer of minder,

zodat de 520 naast het normale toctscnbord tien functietoetsen en een apart numedek toetsenblok meekreeg: in totaal 94
toetsen. De functietoetsen vormen e€n
schuin vormgegeven rij langs de bovenzijde van de conventionele toetsen. Er zijn
vier gescheiden toetsen voor de cursorbesturing, HELP- en uNDo-to€tsen en een
apane ENTER-toets voor het numeriek gedeelte, De im kan zich op dit punt meten
met de beste zakelijke machines.
Het 'gevoel' van een toetsenbord wordt
door vrijwel iedere gebruiker anders beoordeeld, maar wij konden in ieder geval
uitstekend overweg op dat van de 520, De
to€tsen voelen stevig aan, de aanslag is
prettig en trefzeker.

futs

Ook voor de Atari geldt natuurlijk dat het
gebruik van de muis behoorlijk wat tafel-

bureauruimte opeist. Bovendien zijn

linkshandige mensen welhaast verplicht de
muis rechtshandig te bedienen, daar de
aansluiting zich aan de rechterkaDt van de

computer bevindt. De linkshandige van
het Kroontest-team had het gebruik echter
snel onder de knie.

AAI{SLUITINGEl{

D€ 52osr is voor een machine in zijn
prijsklasse uitzonderlijk ruim voorzien

van aaNluitmogelijkheden. Voor

bezwaar.
De eerdergenoemde MtDl-aansluiting is
voor elektronische muziekinstrumenten
als synthesizers een begrip. MIDI bestaat
uit een in- en uitgaande seri€le poon, die

wordt gebruikt om elek[onische instrumelten met elkaar in de pas te laten lop€n
en daarnaast gegevens uit te wisselen.
Voor verstokte 'toetsenleuners' zal de
MlDFvoorziening een dankbare bron voor
experimcnteren vormen. Ook andere gebruikers kunnel er voordeel van verwachten, Omdat de MIDI eigenlijk niets mecr is
dan een snelle seriEle bus (31 Kbit/seconde), mo.t hcr niet al te moeilijk zijn een
lokaal ncrurrk van 520's op te zetten, vanzelfsprcl,cn,l nret de daarvoor benodigde
programr)rirl

De muis werkt optisch en is in gebruik
prettiger dan het knaagdier van Apple.

of

Een HF-modulator ontbreekt, zodat een
normaal televisieto€stel niet als monitor
kan fungeren. Maar aangezien een monitor standaard wordt bijgeleverd is dit geen

een

printer of modem zijn Rs-232c serieel en
Centronics parallel standaard aanwezig.
vreemd genoeg gebruikt Atari niet de
standaard Centronics-steker, maar het typ€ dat we van de IBM pc kennen. De aanwezige pinnetjes voldoen wel aan de Cen-

l l

rlr.

De flopp). (n harde-schijf-aansluitingen

zijn al aaD hrrl geweest, de andere aansluitingen op d( rlluchine zijn voor de moni-

tor,

een Rori-cassette en de voeding.

GET

Over cEM is in pcM al het nodige geschreven (zie pcM 5,/85). cEM is in h€t kort een
grafisch georienteerd programma dat tussen de gebruiker en de systeemcommando's van een computer in staat. ln plaats
van DtR in te toetsen, het commando voor
de inhoudsopgave van schijfbestanden
voor Ms-Dos- en cplM-machines, kan de
cEM-gebruiker met de muis een pijltje op
het be€ldscherm naar de afbeelding van
een

schijfje bewegen en twee keer klikken.

In plaats van tekst verschijnt dan de inhoud vaD een schijf in de vorm van t€ke-

ningen, oftewel pictogrammen,

om

een

programma op te starten beweeg je de pijl
naar het desbetreffende pictogram, waar-

Voor 2Un prutklat3e

It de

machln€ rulm voorrlon Yan

..nrlultmog.l[thaden. Dc
cantrrlc
Yaiva.tlngaaanhald ann.r
toat3anbord bavat

atole.tutacn Yoor da
dtlvea., nonltor., rror-, lua€
rtotDokan annar-mub-, do
RS.232C. en

toort€n.

C.nironlci-

na je weer twee keer klikt. Met deze gafische toepassing zijn bestanden te kopieren

en te verwijderen, printers te installeren,
schijven te formatteren; eigenlijk altes wat
je met een conventioneel b€sturingssysteem kunt doen. Kortom: cEM maakt van
een computer e€n Macintosh. Maar tegelijk verschilt cEM op een fundamenteel

punt van de programmatuur die op de
MAC draait: cru-programmatuur is in
principe geschikt voor elke computer die
ook cEM kent.
Digital Res€arch hceft al geruime tijd versies van GEM - de letters staan voor

-

gereed
Graphics Environment Manager
voor de meest verkochte zakelijke microcomputers. Die systemen zijn standaard

cchter niet uitgerust met e€n muis, een
half megabyte Ram en een hoog oplossend beeldscherm: otrmisbare attributen
voor cEM. Mede hierom zijn
programmatuur-producenten tot ou toe
niet zo happig geweest speciale cEMprodukten op de markt te brengen.
De Atari 52osr gaat in deze situatie ongetwijfeld v€randering brengen, omdat deze
machi[e standaard met cEM wordt geleverd, nota bene in Rom (hoewel bij onze
testmachine cEM nog van schijf moest
worden geladen).
Als je de Atari aav*, zie je meteen het
typische 'cEM-bureaublad' op je monitor.
Zelfs zonder handleiding kun je direct aan
de slag.
Voor professionele programmeurs is GEM
buitengewoon interessant. Je hoeft je ge€n
zorgen te makcn om allerlei hardwarezaken, maar je werkt iD plaats daarvan
met een zogeheten 'virtual device interface', een gestandaardiseerde set instructies
waarmee je bijvoorbeeld het scherm aanstuurt of de muis uitleest. Deze instructies
ondersteunen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Ms-Dos, de krachtige grafische routines die cEM zijD gezicht geven. De pro-

grammeur die zich aan de cru-regels
houdt, kan zijn of haar programma vol-

gens Digital Research zonder meer overzetten naar een andere machine die cEM
draait. Geint€resseerde hobbyisten zullen

ook wel mad weten met cEM. Het door-

worstelen van enkele kilo's papier wordt
immers beloond met progxamma's die
prettig in het gebruik zijtr en tegelijk goed
ogen.

De Atari 52!sr is momenteel de

goed-

koopste machinc waarop cEM draait,

maar zeker niet de slechtste. In vergelijking met micro's die op de 80xx-serie microprocessoren zijn gebaseerd (IBM PC en
klonen) zijn de prestaties vatr cEM op de
5m zelfs beter. De op 8 MHz &aaiende

is hiel vanzelfsprekend verantwoordelijk voor.
Hei lijdt geen twijfel dat grafisch georian6s0oo

teerde programmatuur aan computers c€n
ve€l vdendelijker gezicht verschaft, en het
werken met gecompliceerde programma's

in veel gevallen sterk vereenvoudi4, Dit
vereist echter e€n andere opstelling van de
programmeur. Het slordig omzetten van

bijvoorbeeld een bestaande tekstverwerker als Wordstar zet geen zoden aan de
dijk. De programmeur moet 'grafisch
denken'.
Atari heeft vanuit cEM zelf wat voorzie-
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ningen in de systeem-programmatuur opgenomen. Er is een eenvoudig terminalp-rogramma (vTs2-emulator) aa!wezig,
alsmede een programma om de printer te
installercn en een controle-pane€l voor het
instellen van toetsenbord, kleuren en geluidseffecten.
Het eigenlijke besturingssysteem van de
520, onzichtbaar voor de gemiddelde gebruiker, he€t Tos: Tramiel Operating
Systeem, geschreven door cen zoon van
Jack. In feite is het een vreemde mengeling van commando's uit cplM, Ms-Dos en

op cplM6s, de
68@,versie van Digital Res€arch's bekenzelfs uNrx, gebaseerd
de os.

Helemaal luisvrij was onze versie van
cEM nog niet, precies de reden dat de machine in eerste instantie zonder Rom werd
geleverd. Heel aardig ware! de bommetjes
die soms bij een crash in beeld verschenen;
we hopen echter dat de gebruikers van de
Rom-gebaseerde cEM hiervan verschoond

P R tJ S S-T-= L_t_t

zullen blijven.

t-.,t

G;

trEEGELEYEBDE
PBOGRATTATUUR

Het is de bedoeling dat de 52o standaard
wordt geleverd met cEM, Basic en Logo,
Wij hadden voor de Kroontest alteen de
beschikking over cEM en Logo, omdat
het Basic nog vol fouten zat. Logo is een

krachtige taal die ir kleine king grote popularileit geniet. Een Fourier-analyse hoef
je er niet mee aan te pakken, maar voer
het maken van grafische afbeeldingen met
een

'schildpad'als cursor is Logo heel aar-

dig. De taal heeft bovendien verwanrschappen met Lisp, de huistaal voor

kunstmatig intelligente programma,s. Logo le€nt zich dan ook prima voor het opzetten van bijvoorbeetd adventures.
De Digital Research versie van Logo
maakt prima gebruik van de mogelijkheden die GEM biedt, een uitgemaakte zaak
natuurlijk. Zo heb je aparte vensters voor
het redigeren en Llsren van progmmma,s,
en een voor de grafische uitvo€r van een
programma. Daarnaast wordt uitgebreid
gebruik gemaakt van hulpmenu's in
vensters en muisbewerkingen.
Datzelfde hadden we gaag van het Basic
willen zeggen, want de beschikbaarheid
van deze programmestaal is natuurlijk
een eerste vereiste yoor een machine die
ook op de hobbyist is gericht. H€t otrtbreken van het Basic is des te spijtiSer, omdat
de snelheidstests €rbij inschietetr. Wanneer we op het Logo afgaan, moet je concluderen dat dez€ programmcrrtaa-1, die
zelf itr de taal C is geschrwetr, det uitblinkt door snclhcid. In een vergelijking
met de eL was de i, tw€e maal langzamer, curieus voor een machine met een

680q) processor die op 8 Mtlz &aait.
Maar voor echte vergelijkitrgcn met aDdere machines zullen we toch op het Basic
moeteD wachten.
Voor de Kroontest hadden wij de beschik-

king over een C-compiler en

N,4

EEGEL-E\,/ERtr)E

<>
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I-TEI'T

een

programma's die duidelijk nog revisie behoeven. De rcset-knop
wisten we na kone tijd blindelings te vinden. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat
remo assembler,

dez€ programmeer-gereedschappen uitsluit€nd bedocld zijn voor gebruik door
PICM SEPTEMBEB 1985
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programmatuurhuizen, en als zodanig
niet van belang zijn voor de consument.

LEVERBARE
PROGRAIIIMATUUB
We zijn nu beland bij wat voorlopig verreweg het zwakste punt van de nieuwe Atari

zal blijven: het gebrek aan programmatuur. Allereersl een kanllekening. Atari
heefl de 520sT in een verbazing\rekkend
kort tempo'uit de grond gestampt', en
programmatuurhuizen Over de hele wereld
beschikken pas enkele maanden over de
machine, De response uit de softwarebranche is niettemin overweldigend: Atari
raakte de eerste duizenden machines zon-

der moeite kwijt aan programmatuurontwikkelaars. Die begrijpen immers ook
wel dat een machine van 3500 gulden met
deze capaciteiten geheel [ieuwe afzetmogelijkheden biedt.
De grote vraag is echter: hoe snel zullen
kwaliteits-programma's voor de szosr op
de markt verschijnen? De 68000-microprocessor en cEM vereisen bij de program-

meurs nogal wat studie, en ervaring is er
nog weinig, Digital Research, die cEM als
geen ander zou moeten kennen, zal op
zeer korte termijn versies van cEM-Write
en GEM-Draw voor de 520sT op de markt
brengen, en erkende programmatuur-hui-

zen als Ashton-Tare. Microsofr, Psion,
Borland en Spinnaker hebben grootse

plannen met de

Toch is er momenteel
nog moeilijk pijl op te rrekken hoe lang
het zal duren voordat er een breed aanbod
van veelgebruikte toepassingsprogramma's beschikbaar komt. Begin volgend
jaar is volgens ons een optimistische
schatting, maar door de hete adem van de
concurrentie zullen de softwarehuizen hun
uiterste best doen tijdig goede programma's te leveren. Ook Nederlandse bedrijven als Aackosoft en Radarsoft zijn al in
de slag met de 52osT.
520.

DOCUME}ITATIE

komen.I

De Atari s20sr is een unieke machine die

Atari uit een benarde positie moet redden.
Het kan vreemd lopen. Zo geef je geen
celrt meer voor een bedrijf, zo koml datzelfde bedrijf met een nieuwe lijn computers en rrndapparatuur die de concurrentie doet verbleken.
Vanuit de apparatuur bezien, is de s20sr
een machine die ongelooflijk veel prestaties aan een lage aenschafprijs koppelt.
De gebruiksklare set van 3500 gulden is
technisch bezien krachtiger dar bijvoorbeeld een tBM pc of een Apple Macintosh.
Voor hobbyprogrsmmeurs is deze machine zelfs zonder ook maar een enkel leverbaar prognmma een koopje. Normale
slervelingen zullen echter moeten af*achlen wal de programmaluur-schrUvers
gaan doen. Wrnneer op korle termijn zakelijke toepassingsprogramma's d la Lotus l-2-3 of Framework beschikbaar komen voor de 520, is deze machine een goede kaddidaaa voor de serieuze gebruiker
met een klein budget, Die krijgt immers
voor 60(X) gulden (apparast, printer en
softwrrc) een systeem in handen dat zich

iar

programmatuurhuis .Digital Research. Het meest verbreide iysteem ter

het

[rrcld.
14

de

toekomsa tegemoet gaan.

In

de

progmmmaluur-race heeft Aaari in iede.
geval een forse voorsprong op de concurrcntie. omdat softwarehnizen nu al enkele
maanden met de 520 hebben kunnen werken. Apdere fab kanten die met soorlgelijke machines op de msrkt willcn komen,
kijken dus tegen een achteGtsitd a.n van

minimaal een half jasr.
Volgels oos zal het zeker nog driekwart
jaar duren voordal er echl ecn ruim asnbod van goede programma's voor deze itr.
novatieve machine beschikbsrr is. Dan
pas zal Atari met de 520sT nieuwe mrssa-

VOORDELEN
O technisch geavanceerd

a
a
a
a
a
a
a

zonder meer kan meten mel veel duurdere
produkten die nu op de markt zijn, Ook

de Amiga van Commodore kost in

een

complete configuratie aanzienlijk meer.
Voor de hobbyist is 3500 gulden in 66n
klap veel tcld, hoewel eeo opSetuigde Sinclair Spectrum of Commodore 64 ook bo-

zeer ruim standaard werkgeheugen

fraaie vormgeving
prettig muisgebruik

vrn 128I(
mndgeheugen met omvangrijke csprRom-insteekcassettes

citeit
tweede floppydrive en harde schijf di-

rect aansluitbaar

groot beeldscherm van prima kwaliteit
en hoge (kleur)resolutie

O prettig toets€nbord
O standaard MlDt-aansluiting voor muziek en lokaal nelwe.k

O GEM gebruikersprogrammatuur

a
a

COl{CLUSIE

puters, (schijflbesturilgssysl€irii.

professionele allure kunnen kopen.
Het moet gek lopen wil de s20sT geen goe-

zeggen

aangepaste Nederlandstalige handleidingen bij de 520 gaan leveren. Het boek over
Logo moet waarschijnlijk van een uilge-

ver

een aanvaardbaar bedrag een systeem met

markten kunnen aanboren.

De bijgeleverde Engelstalige gebruiksaanwijzing voldoet om de gebruiker de weg te
wijzen op het systeem. Veel informatie
over de machine is er echler niet in te vinden, daarvoor is het wachten op de 'Program's Reference Manual' die binnenkort
uitkomt. Aan de documentatie is duidelijk
te merken dat Atari de machine snel op de
markt heeft gebracht, want het stapeltje
papieren dat men de Logo-handleiding
noemt is eigenlijk niets meer dan een beschrijving van de functionele specificaties
die alleen voor Logo-kenners te !olgen is.

Atari Nederland zal naar eigen

ven de tweeduizend gulden komt. Maar
daarvan kun je de componenten in etrppes aanschaffen. Toch lijkt er een marka
te bestaa[ voor 'doorgroeiers' die nu voor

b.ede belangslellirg

bij

programma-

tuurortwerpers van naam
gunstige prijs

NADELE]I
O voorlopig nog weinig

aoeprssingspro-

grammatuut

O

geen ruimte voor uiabreiding werkgeheugen

a minder gangbaar lype Cenlronicssteker

O

a

monitor te gebruiken
niet compatibel met andere systcmen
gewone tv niet als

SPECIFICATIES
Nram: Atari

52osr.

Configuratie: centrale

verwerkingseenbeeldscherm,

heid incl. toetsenbord,
diskdive.
Microprocessor: Motorola

68000.

Xloksnelheid: 8 MHz.
Besturilgssysteem: TOS.
Werkgeheugen:512K.
Leesgeheugen: l28K in Rom-casseties.
Randgeheugen: 3,5-inch floppy van 50OK

of lMb.

Beeldscherm: tekst: 25 regels van 80 tekens; grafisch: 640x400 beeldpuntefl monochroom, 640x200 punten vier kleuren,
320x200 zestien kleuren.
Meegeleverde programmaauur: GEM, Basic, Logo.
Prijs: / 3440, ca. Bfr. 60.000, incl. btw.

Importeur: Atari Benelux, 030-431379,
Belgid: 03/2191132.
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tlet r[n de klelne dingen dle
het doen. Korte p?ogramma'i,
graples en utilataes. Ontd.kt
achter het toetsenbord van
de SOOXL en dus zonder meol
ove?draagbaar op de i3OXE.

TIPS&TRUCS
is dat nog geen

ramp. Echt inbranden van

de beeldbuis vindt onder de

allerongulstigste o[rstandigheden pas na dik vier

TRUCSMET
CONTROL I

uur plaats. Maar goed, wie het

Atari-computers hebbeD een ingebouwde

'pauze-functie' die wordr ingeschakeld

door de control-toets ingedrukt te houden
en vervolgens de cijfer l{oets in te drukken. Deze pauze-functie heeft vooral
voordelen als het gaat om het LrSTen van
programma's. Onderdelen van listings
zijn op deze manier goed te bestuderen.
Het LrSTen gaat weer gewoon door bij
hernieuwd indrukken van coNTRoL t. Het
komt wel voor dat de cursor om onverklaarbare reden van het scherm is verdwenen, zodat de computer lijkt te'hangen'.

In zo'n

geval

wil coNTRoL

I

wel

eens

helpen.

KARAKTERSET
ONDERS"EBOVEN
Nergens voor nodig, maar toch leuk om
even te doen, is het volgende. Het demonstreert hoe uitgebreid de grafische
mogelijkheden van Atari-compurers zijn.

zekere

voor het onzekere wil nemen, kan eenvou-

dig maatregelen nemen. De

ATTRACT-

mode wordt namelijk ingeschakeld afhankelijk van de inhoud van geheugenplaats
77. Als voorbeeld kunt u de opdracht poKE 77,128 geven.

U ziet dat uw computer

nu onmiddellijk de beelschermkleuren begint te veranderen. Register ?7 is irl feite
niet meer of minder dan een teller die telkens als er een toets wordt ingedrukt op
nul wordt gezet en vervolgens langzaam
oploopt naar 128. Op het moment dat de
waarde 128 wordt bereikt, veranderen de
kleuren op uw scherm.
U kunt vanuit een programma voorkomen
dat dit gebeut door regelmatig de waarde
0 in geheugenplaats 77 te poKEn. Dat kan
bijvoorbeeld aan het begin van elke bege-

Natuurlijk zijn er nog wel meer proble-

gemaakt.

men te overwinnen, maar er kan nu een
begin worden gemaakt met het oversturen
van software.

het scherm te zetten.

Normaal gesproken reageert de Ataricomputer op een druk op de REsET-toets
met een zogenaamde 'warme start'; de

maakt alles weer in orde.

SGHIJF.INHOUD
VANUITBASIC
Het is mogelijk om vanuit het Dos-menu
de inhoudsopgave (directory) van een
schijfop het scherm te krijgen. De volgende programmaregels laten zien hoe dat
ook eenvoudig vanuit Basic kan.

580,1

nieuw ingeladen.

VARIABELEiI DUTIPEN
Een van de beperkingen van het Atariu

UITSCHAKELEl{
ATTRACTTIODE
Alari-computers zijn beveiligd tegen inbranden van uw kostbare beeldbuis. Als
het toetsenbord van de computer een tijdje niet wordt aaDgeraakt, veranderen de

kleuren van scherm, rand en lettertekens
automatisch. Dat is een grap die al in
Atari-apparatuur is ingebouwd sinds de
eerste spel-computers van dat merk.
Helaas'kijkt'de computer niet naar de
joystickpoort. In zelfgeschreven programma's die alleen van de joystickpoort gebruikmaken en dus niet van het toetsenbord, bcgint het scherm na ongeveer vijf
minuten dan ook te verkleuren. Overigens

drachten zult

Allereerst dient de ZENDER nog iets te
doen.

AIs de zender een Commmodore heeft,
dient hij een zogenaamde usT-file van
zijn programma te maken. Dit gaat het
snelst op de volgende manier:

OPEN 3,8,3,

"PROGRAMMA.
NAAM,S,W":CMD3:LIST
En zodra de cursor weer op het scherm
verschijnt:
PRINT#3:CLOSE3
Als de zender een Atari heeft:

LIST,'D:PROGRAMMANAAM,,

geeft en pas daarna op de reset-

toets drukt. Ook het Dos wordt nu op-

dan wel Dos te hebben geladen,

PCM SEPTEMBER 1985

computer dus via de software aan- en uitgezet, zodat ook programma's en dergelijke verdwenen zijn. Zo'n koude start voert
poKE

30 GET #l,A:PRINTCHR$(A);
40 00To 30
50 closE #l
60 END

Bij het aanzetten van de computer dient

computer wordt opnieuw geinitialiseerd
maar eventuele programma's en variabelen blijven behouden.
U kunt de reset-toets echter ook als
'plaatsvervanger' van de aan,/uit-schakelaar gebruiken. ln dat geval wordt de

de computer uit als u eerst de opdracht

IO TRAP 50
20 oPEN #l,6,0,"*.*,'

kennis heeft die met een Commodore 64
werkt en ook een modem heeft, kunt u elkaars Basic-programma's gebruiken.
Uiteraard zijn er een aantal belangrijke
verschillen tussen Commodore-Basic en
Atari-Basic. Het Commodore-Basic kent
over het algemeen geen opdrachten als
,GRAPHIC, SETCOLOR, DRAWTO' CNZO.
voort. Het gebruik vall dergelijke op-

heugenplaats 77 regelmatig wordt schoon-

langrijke programmalus, waardoor

BESET.TOETS
ANDERS

POKE 755,2

conlroDoRE BAstc

OP ATAB! COUPUTERS
Als u over een modem beschikt en een

u als Ata -gebruiker dus
moeten vermijden, Omgekeerd geldt voor
Commodore-bezitters dat zij geen srringarrays mogen gebruiken en eventuele PoKl s moeten \,oorzien van een REM, waarin
staat waar die bewuste poKE voor dient,

POKE 755,6

blijkt alle lettertekens ondersteboven op

daadwerkelijke programma wegschrijft.
De variabelen worden dus niet weggeschreven, zodat u daar op een nette manier vanaf komt.

Basic is het beperkte gebruik van variabelen. Weliswaar zijn er, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld Commodore computers,

zeer lange variabele-namen mogelijk

(maximaal 255 tekens) maar in totaal kunnen maar 127 verschillende variabelen

worden gebruikt, Vervelender is echter
dat ook 'uigewiste' variabelen in het geheugen worden bewaard. U kunt bijvoorbeeld ergens een variabele 'TEST' hebben
gebruikt, die u dan later uit het programma heeft verwijderd. Desondanks blijft
'rrsI. als variabele in de lijst aanwezig,
ook als u met behulp van sAvE en LoAD
het programma wegschrijft en weer opnieuw laadt.
Er is echter een oplossing voor het probleem: het gebruik van LIST en ENTER opdrachtefl, Deze twee instructies zorgen ervoor dat de computer enkel en alleen het

Nu kan men beginnen met het overzenden
van de programma's.
Na afloop van het overseinen, kunnen de
programma's op de volgende manier worden ingeladen:

voor Atari: ENTER

',D:PROGRAMMANAAM',
voor Commodore: een zogenaamde fileconvertor gebruiken, die het programma
omzet in Basic. Van zo'n file-convetor

zijn in verschillende bladen verschillende
versies uitgebracht.

Nu kunt u de programma's gaan aanpassen, waarbij rekening moet worden gehouden met vooral de eigenaardigheden
van de respectievelijke Basics. Zo moeten
Atari-bezitters hun strings definieren en
mogen Commodore-bezitters geen regelnummers achter RESToRE gebruiken (POKEn in 63 en 64!).

Het Lellcrmsk€r-progrrmma is te yinden
rr. 9 op prg. 96.

in PcM

Beloofd is beloofd
U bent onze speciale gast op onze
eigen micro/personal computer
tentoonstelling. Zonder enige entre+
tentoonstelling
kosten.

'ffi"w

Wat mag u verwachten?
Een breed en interessant aanbod op praktisch alle gebaeden
van de microcomputer hard- en sottware.

Er is volop najaarsnieuws! Een e
leveranciers/importeurs hebben speciaal op de
PCM Show '85 gewacht voor de introductie van niel twe
produkten. Oe PCM Show is er voor iedereen. Of u I lu
zakelijuberoepshalve in micro's geinteresseerd ben t, d8n
weldat u de micro puur voor het thuisgebruik heett.

r
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Een keur aan evenementen
De PCM Show biedt bezoekers en speciale genodig den
een aantal lezingen, mini-seminars, demonstraties,
videcfilm presentaties, enz. Alles argestemd om in een
kort tijdbestek zoveel mogelijk goede en nuttige
informatie over onderwerpen die u inleresseren te
geven. Zonder koslen! Vanaf ca. 10 september
hebben wij een lijst voor u klaar liggen met alle
lezingen. U moet daarvoor inschrijven en kunt
dat tot 4 oktober a.s. doen. Vraag naar Afd. Marketir lg PCM
(tel. 020-51.02.9'1 '1). Wees er tiidio biil

a
a

Maar er is nog veel meer.
Het volgende nummer van Personal Computer
Magazine(nr. 10, verkrijgbaar in de losse verkoop
m.i.v. 26 septembeo, is de officiele beurscataloqus, Daarin trett u alles aan wat u weten moet.

!n dit nummer vindt u uw gratis entreekaart voor de PCM Show.
We wijzen nog even op de startdag,l0 oktober a.s.
Een speciale besloten dag voor personen uit de
automatiseringssector en zijdie in hun beroep frequent met
automatiseringsprolecten te maken hebben.
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