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Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door
middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, h€tzij elektrcnisch,
hetzij mechanisch, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DMC of Atari.

Voor het verkrijgen van to€stemming en voor nadarc informatie kunt u zich lyend€u tot:
Atari (Benelux) B.V.

Postbus 70
4130 EB Vianen

Aan deze handleiding wed de grootst mogelijke aandacht bestc€d- Dasr h€t programma
echter voortdurcnd rrordt verbelerd en uitgebreid, kunnen DMC en Atari op geen enlele
wiize verantlvoordeliik worden gcstold voor de correcte werking van het programma en
de volledigheid vau de informatie in deze handleiding, noch voor eyentue€l daaruit
voortYloeiende schade-
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INLEIDING ca etmus

Veelzijdig
CALAMUS is een krachtig en veelzijdig hulpmiddel voor het bewerken en
vormgeven van tekst en illustraties. Of u nu adyertenties, posters, mppor-
t€n, kranien of boeken wilt yervaardiger, CALAMUS biedt voor al dezb t^-
ken een groot aantal hulpmiddelen. Deze hardleiding wil u ondersteunen
bij het efficient gebruik van CALAMUS. Hoewel bij de ontwikkeling van
het programma al yeel aandacht is besteed aan een eervoudige en gebruik-
vriendelijke bediening, vereist het beheersen van de vele mogelijkheden
loch enige oefening. Bovendien onderscheidt CALAMUS zich niet alleen
ran andere DTP-programma's door zijn veelzijdigheid, maar ook door en-
kele totaal nieuwe concepten. Ook het inzicht in die concepten zal het dage-
lijks werk met het prcgramma vergemakkelijken.

Leidraad
Allereerst willen we echter duidelijk aangeven wat deze handleiding niet is.
Het is geen handleiding voor het bedienen van uw computer, noch een lei-
draad voor layout-techoieken. Er wordt verondersteld dat u het gebruik van
uw computer behee$t. De handleiding bemt dus geen irformatie over het
brmatieren van diskettes of het opsarten van programma's. Daarvoor dient
de handleiding bij uw computer. Ook wordt niet uitgelegd hoe u de layout
van een boek of een poster vervaardigt. Als u daar geen ervaring mee hebt,
verwijzen wij u rnar de daarvoor bestemde literatuur.

Beschrijving
Deze handleiding geeft een gedetailleerde beschrijving \aan het concept en
de Miening van het progranuur, zodat u nagenoeg alle mogelijkheden van
CALAMUS le€n gebruiken. De handleiding bestaat uit drie delen. Dee[ A
geeft een basisbeschrtving van het concept, beschrijft de bediening en be-
vat een inleiding op de belangrijkste programma-onderdelen. Deel B is een
naslagwerk dat vooral tijdens het dagelijks gebruik zeer nuuig is, omdat het
een nauwkeurige beschrijving van elke aftonderlijke functie geeft. De
opzet van dit deel komt sterk overeen met het bureaublad van CALAMUS.
Deel C behandelt vooml hardwarc-affIankelijke zaken, zoals randappara-
tuur die de mogelijkheden mn CALAMUS verbreedt (btvoorbeeld matri-
xen laserprinters, scanners enz.).
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Belangrijk I
Aansluitend nog twee belangrijke tips. Stuur m snel mogelijk de bijge-
voegde antwoordkaart in. CALAMUS wordt sieeds uitgebreid en verder
ontwikkeld. Bovendien kan bij een zeer uitgebreid prcgmnuna als CALA-
MUS, ondanks de grcotst mogelijke zorgvuldigheid, niet worden uitgeslo-
ten dat in het dageliiks gebruik toch nog een kleine fout aan het daglicht
komt. In dat ge l verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen. Wij
zullen die fout dao zo snel mogelijk herstellen. Tegen een geringe vergoe
ding kunt u up-date versies van CALAMUS bestellen, maar die yerkrijgt u
alleen als u als koper en gebruiker bent geregistreerd, dus alleen nadat u de
antwoordkaart hebt ingestuurd. CALAMUS wordt regelmatig uitgebreid
met drivers \,foor randapparaten en exieme data- formats. Ook deze zijn via
Atari verkrijgbaar. T€N/ens staan wij op€n voor kritiek en suggesties ter ver-
betering van het programma, waardoor wij het prcgrarruna optimaal kun-
nen aanpassen aan de wensen ltn gebmikers.

Belangrijk II
Er is nog een reden voor het insturen yao de antwoordkaart.
CALAMUS is niet beschermd tegen kopieren, omdat wij u niet willen
opzadelen met de daaruit voortvloeiende problemen. Elke CALAMUS-
masterdiskette belat echter e€n uniek en niet te yerwijderen serienummer,
dat bij ons is geregistreerd. Als u extra fonts voor uw progmmma wilt be-
stellen, dan moeten deze op de diskette met uw unieke serienummer wor
den geinstalle€rd en dat kan alleen door ons worden uitgeloerd. Deze fonts
be tten namelijk wel een kopieerbeveiliging. U kunt die bestanden onbe-
perkt kopieren, maar zij zullen alleen correct functionercn in combinatie
met de CALAMUS-diskette met het serienummer waarop ze wlrden
geinstalleerd. Extra funt-bestanden zijn uitsluiiend verkrijgbaar bij Atari en
worden aleen verstrekt als u als gebruiker bent geregistreerd.
Deze handleiding werd onder grore tijdsdruk vervaardigd ttdens de laatste
Ase n de programmering van CALAMUS, waarmee tevens de layout
werd verzorgd. Wij hebben al het mogelijke gedaan om het programma eo
de functies exact en uitputtend te beschrijyen. Zou u desondanks toch nog
een onjuistheid of onduidelijkheid aantreffer, dan verzoeken wij u dit aan
ons te melden, zodat wij die kunnen verhelpen. Ook deze handleiding zat
wordeD verbeterd en aangevuld. U kunt nieuwe versies bestellen bij Atari.
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Aan de slag
Het is niet mdig eorst de gehele handleiding door te nemen, alvoreDs u met
CALAMUS aao de slag kuot. wij raden u zelfs aan tijdens het lezen n
deze handleiding mk al prakisch te oefenen met het programma.
In de praktijk blijken yele zaken vaak eenvoudiger dan in de beschrijving.
Bo'vendien behoeft u beslist niet alle details van CALAMUS ie beheersen
om het pakket te kunnen gebruiken. U ku stap voor stap de onderdelen
van het programma doornemen. Welke volgorde u daarbij hanteert, is ook
afirankelijk van de taken die u met CALAMUS wilt uitvoercn. De schrijver
tran een bo€k zal andere zaken belangrijk vinden dan een grafische vormge-
ver of drukker. Daaroaast is mk uw voorkennis mede bepalend voor de
vraag welke delen van de handleiding u als eerste zult doomemen. Even-
tuele ervaring met andere DTP-programma's geeft u zonder meer een voor-
sprong. Vergeet echter niet dat CALAMUS op geheel nieuwe conceplen be-
rust, die in veel opzichten niet met andere programma's te vergelijken zijn.
Daarom is het madzaam eerst hoofdstuk I door te lezen, behalve als u al be-
kend met begrippen als yectoren rastergraphics, vec0oren rasterfonts e.d, Irl
dat geval kunt u hoofdstuk I ovelslaan. U dient in ieder gwal hoofdstuk II
door tE nemen, omdat dit de basisinformatie bevat voor de bediening van
CALAMUS. Hoofdstuk III beschrijft frame-georienteerde
layout-technieken en biedt u de gelegenheid de ee$te praktische ervaring
met CALAMUS op te doen. Hoofdstuk IV yerklaart de veelzijdige moge-
lijkheden op het gebied van tekstbewerking en vormgeving, lerwijl hoofd
stuk V de technieken voor grafische vormgwing behandelt. Voorafgaand
aan de ingebruikname \ao het programma moet u hoofdstuk XVlll door-
lezen, want daar wordt beschreyen hoe u CAI-AMUS op uw computer
installe€rt. Zodra u de bssisstructuur \an het programna kent, zult u zon-
der problemen aan de hand van deel B (hoofilstukken VI XVII) de diverse
deelgebieden leren beheersen.
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FATALE FOUTEN

Ondanks de grote zorg welke &tor de progxarnmaontwerpers zijn besteed,
kunnen fatale fouten ontstaan. Merendeels komen zij voort uit
procedurefouten \ran de gebruiker(ster), welke (nog) niet door het
programma worden opgevangen.

Om die procedurcfouten tot een minimum te beperken geven wij de
volgende adviezen:

l. Zorg dat in alle aangesloten diskdrives een diskette is gelegd bt het laden
van Calamus.

2. Schakel GDOS uit, wenzo mveel mogelijk desk-accessoires.
3. Zorg dat de systeemfiles, fonts en programma hetzelfde serie- nummer

hebben. (Heeft u het registratieformulier al ingestuurd?)
4. De "Tekstketen" (pipeline) is zeer gevoelig. ry'erkort de tekstketen

regelmatig met de funktie "verbre€k tekstketen".
Dit in ieder geval voordat:
A/ Een tekstfi'ame n een tekstketeo wordt onder-gebracht in

een venstergrcep.
B/ Een t€kstfi-ame van een pipeline wordt gewist. @e boven-

en onderzijde van het frame moeten worden verbroken)
C/ Een tekstftame naar het prikbord \oor liames wordt

"geknipt'. @e boven- en onderztde van het frame moeten
worden verbroken.

5. Wis en kopieCr tektdelen uitsluitend in de tekst-module (A) en bij
voorkeur in de teksieditor.

6 Save het dokumeDt regelmatE, in ieder geval voordat ingrijpende
operaties worden uitgeyoerd.

Uiteraard zullen de komende updaie-versies ook op deze punten worden
verbeterd.
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PIXEI-S EN VECIORS

CALAMUS-concept
voor het bewerken van tel$t en graphics

BI iodustriele zet- en druktechnieken is de computer al geruime tijd een
onmisboar hulpmiddel; tekstverwerkiog en vormgeving op het beeldscherm
zijn al even mrrnaal als computergestuurde fotozeuers, "Desktop Publi-
string" is & gedurfde pogi[g het gehele produktieproces, ranaf tekstinwer,
-verwerking en -correctie via z et en illusEer€n tot en met definitieve
lE/,out, uit te roercn met een personal computer. Dit &engt het gehele tra-
ject leserlijk binnen lrct bereik van 6€n werkplek, op 66n bureau. Deze
mogelijkheid is gerealiseerd dank zij:
. moderne computers met snelle lcbit processorcn (680m CPU), grcte
g€hangerrapaciteit (enkele Megabytes) en gmfi sche interhces,
. nonnaal geprijsde printers nrt relatief hoge resolutie (300 dpi bij veel
laserprinters),
. mogeltkheid personal computers aan te sluiten op industri€le
btozetapparatuur met een hoge rcsolutie (25210 dpi bij laserzetapparatuur),
. universele interfrces voor bestaande hard- en software (pakketten vmr
tekstverwerkin& grafische programma-s, modems, scanners en digitizen)
. ell niet in de laatste plaats dmr technisch hoogstaande software, d.uz.
die DTP-pmgramma's welke alle noodzakelijke faciliteite[ bieden en deze
ook voor niet- ingewijden toepasbaar maken.

DT?-systemen brengen op 66n werkplek een aantal werkzaamheden samen
die vmrlrcen op verschillende aflelingen werden uitgwoerd. Daamm moet
de DTP-gebruiker zich vertrouwd make[ met taken, die meestal geheel
nieuw vmr hem z{u Hijlaj zzl basiskennis moeten opdoen over typogra-
fie, zetren en lE,out. Zelfs in die leer&se kunnen DlP-programma's
rannege hun interactieve stnrctuur al zeer nuttig zijn. Het conceE is heel
simpel: uitprobercn en het rcsultaat bekijken. wie tot Du toe op de traditio-
nele manier teksten he€ft opgemaakt, zal deze vmrdelen op hurl waarde
weten te schatten. Bij de corventionele fotozett€chDieken moet men bij-
\oorbeeld v6dr het zetten al een duidelijk beeld hebben over de onwang !'an
de tekst, het font, de corpsgrootte erE., want wijzigingen achteraf kosten
rcel tijd en geld. Met behulp n een mP-systeem kan men op het rcherm
allerlei wijzigingen uitprobercn tot men het gewenste rcsultaat heeft be-
reikt. Dat is wellicht niet de meest effectieve werkwijze, rnaar biedt de leek
grote yoordelen. DTP-programma's maken een zeer snelle ontwikkeling
door. CALAMUS behoort tot de derde generatie, die gebruik maakt rran

een nieuw comept. Om dit conc€pt duidelijk te maken en @gelijk de
grEnzen mn [ftP te kunnen aangeven, moete[ we e€rst ingaan op eoige
elementairc feiten uit de wercld \an computer-graphics.

Hfdst. l . Pagina l
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PIXELS EN VECTORS
Als men met een computer grafische elementen wil prcduceren, bewerkeo
en afbeelden, dan moeten die eemt in een voor de computer bruikbare vorm
worde[ omgezet. Met andere woorden: gedigitaliseerd. Een mmprter kan
immers alleen overweg met bioairc ioformatie, opgebouwd uit maximaal
twe€ alternatieven, zoals 0 of I, ja of oeen, zwart of wit. Daarom moet een
grafische informatie e€rst worden "vertaald" in een twee{imensionaal
raster met discrcte rmarden, dus in een puDtenraster. Omwille van de een-
youd laten we kleuren even buit€n beschouwing en gaan uit van een zwartl
wit atueelding.

Afbeelding I

Afbeelding I illustreert het omzetten naar e€n raster en toont ook de proble-
merl die daarbij optreden. Bij diagonale lijnen en ronde vormen ontstaat het
trapjes-effect. Hoe grover het raster is, hoe opvallender deze afixijkingen
ztn. Daarcm moet een zo hoog mogelijke resolutie worden gebruikt, maar
dan bereikt men snel de technische grenzen. Allercerst sp€eh daarbij de ge-
heugencapaciieit een rc|, want elk rasterpu veryt I bit geheugenruimte,
zodat elke 8 punten oen geheugenplaats in beslag nemeo 0 byte : 8 bits).
Zelft bij een geheugencapaciteit \lan enkele Megabyt€s worden snel de
grenzen van het mogelijke bereikt, vooral omdat ook de verwerking mn die
grote hoeveelheden gegevens veel rekentijd yercist. Het belangrijkste pro-
bleem doet zich echter voor bij het weergeven (via b€eldscherm en print€r).
Een grafische afu€elding in het geheugen is immers mn weinig nut als we
die niet kunrpn zien of afdrukken. Ook alle weergave-apparatuur maalt
gebruik ran een raster en het oplossend wrmogen daarran (ofivel 'resolu-
tie") is een vaststaand t€chnisch gegeven. Het belangrijkste medium voor
weergave van graphics is het beeldscherm. Bij de Atari ST bedraagf de
resolutie yan het beeldscherm 640 punten ("pbcls") per regel over 4O0
regels. Het gehele beeldscherm bestaat dus uit eon raster \ran 640 x 4{X) :
256.000 punten. Daarvoor is een geheugerrcapaciteit vereist ran 256.000 / 8: 32.000 geheugenplaatsen. De resolutie wordt meestal uitgedrukt in
"punten per inch" (dots per inch; dpi). Bij de Atari-monitor bedraagt die
waarde 72 dpi, terwijl de daadwerkelijke resolutie deels atrankelijk is van
de instellirg van de monitor.
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PIXELS EN VECTORS
Moderne en full page beeldschermen maken hogere resoluties mogelijk,
maar dergelijke beeldschermen kosten momerteel nog een veelvoud van uw
computer- De relatief geringe schermresolutie beperkt weliswaar de
verwerkingsmogelijkheden van gmphics, maar dat kan worden gecompen-
seerd via de softwarc (uitvergrcten en inzoomen). Dit ligt wat anders bij
printers, waarbij de resolutie een door de technische sp€cificaties n de
printer bepaalde Aclor is. Bij matrix-naaldprinters bepaalt de diameter van
de naalden de resolutie. Bij modeme oaaldprinters bedraagt die diameter
ongeveer 0,2 mm (wat een waarde yan 120 dpi oplevert). Bij modeme en
beaalbare 2+naalds printen wordt yaak een waarde van 360 dpi aange-
geyen. Dat duidt echter niet op de punt-afineting, maar verwijst naar de
plaatsingsnauwkeurigheid. De punten kunnen elkaar ove appen, waardoor
bij gebogen en diagonale lijnen een betere afdrukkwaliteit wordt bereikt.
Die Aciliteit wordt om pmgrammat€chnische redenen echter slechts zelden
benut. De beste oplossing voor DTP- toepassingeo is momenteel de laser-
printer met een standaard resolutie van 300 dpi. Er zijn re€ds printers ver-
krijgbaar met een rcsolutie van 600 dpi, maar de prijs daarmn komt al
gauw in de buurt van een kleioe fotozetter. Een DIN ,A4 pagina die met een
laserprinter (300 dpi) is afgedrukt, bevat een howeelheid informatie die on-
geveer I Megabyte (Mb) geheugenruimte vereist.
Hoewel de aflrukkwaliteit yan een las€rprinter toor vele grafische en
DTP-toepassingeo al roldoende is, blijft deze nog ver achter bt traditio-
nele fotozetters. Met de moderne laserzetters, die een resolutie hebben van
254O dpi, \yordt die kwaliteit benaderd. (Bij die rcsolutie vereist een
Azl-psgina echter al gauw zo'n 64 Mb geheugenruimte, zodat dit voor de
huidige personal comFfiers nog niet is weggelegd.) Natuurlijk kunnen
slechts weinige DTP-gebruikem zich laserzetlers veroorloen. Vmr profes-
sionele DTP-toepassingen is de aansluitmogelijkheid 1an dergelijke appara-
tuur echter een absolute noodzaak. Als de afdrukkwaliaeit van de laser-
printer onvoldoende is, dan kan men de lalout in een prirtshop of druk-
kerij via een laserzetter laten afdrukken.
I-aten we nu terugkercn naar de compuier zelf. Daarvoor ztn een groot
aantal eenoudige raster- en pixelgmrienteerde Paint- en Draw-
programma's verkrijgbaar, waarrnee u de eerder beschrcyeo rasters kunt
aanmaken en wijzigen. Als u voor het eerst met e€n de4elijk Fogramma
werkt, zult u verbaasd zijn over de enorm veelzijdige mogelijkheden. Bij
nadere beschouwing ontdeh u echter even snel de grcnzen, zowel op het
gebied van de resolutie als bij de mogelijkheden lot manipulatie. De rcso-
lutie en de frciliteiten zijn bij deze prograrnma-s me€stal aangepast aan de
mogelijkheden die het beeldscherm biedt. Als u een grafische afb€elding
bijvoorbeeld via eeo laser?rirter met hogere resolutie wilt afdrukkeD, reste-
ren slechts twee mogelijkheden. Als u de hogerc resolutie van de printer
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wilt benutten, wordt de afbeelding bij het afdrukken sterk Yerkleind (onge-

veer met een factor 4). Als u dezelfde aftneting als oP h€t beoldscherm wilt
behouden, dan heet de afgedrukte afo€elding dezelfde grwe resolutie als
op het scherm. De omrekening naar een anderc r€solutie leidt dus tot een

andere afrneting of tot een grov rasier op het beeldscherm of de printer.
Hetzelfde geldt ook als u delen van het rasier wilt vergroten of verkleinen;
elke yergoting leidt tot e€n groyerB vorrn en elke verkbining mrgt Yoor
verlies van informatie (details gaan verloren). Met bdulP van een tweede
soon graphics-programma's kunnen de problenren van de verschillende
afinetingen eo rcsoluties worden opgelost. Dal zij[ de zogeheten object-
georienberde of yector-graphics. De eerder beschrerren pixel-gmri€nteerde
graphics-programma's hanteren het puntraster als gegevensstructuur en
slaan dat ook als 66n geheel op. \&c0or-graphics bestaaa uit atonderlijke
elementeo, die als instructies worden opgeslagen. Bijloorbeeld: teken e€n

cirkel met straal x en lijndikte y. Bij het weergeven op het beeldscherm of
de printer moet natuurlijk een raster wordeo gernaakt. Omdat de cirkel niet
als rasterveld is opgeslagen, maar voor elke afueelding opnieuw wordt aan-
gemaakt, kan hij steeds aan een andere resolutie worden aangePast. Als
men een cirkel wil vergmton, dan wordt niet het oudg rnster vergroot, maar
de cirkel wordt opnieuw getekend en optimaal aan de nieuwe aftnetiog aan-
gepast. Ook bij het afdrukken via een laserprinter wordt de cirkel bij het
aanmaken aa[gepast aan de hogere resolutie. Daarcm is hij beter van kwa-
liteit. Een vectorillustratie bestaat dus uit eea aantal objecten, namelijk
mathematisch gecodeerde tekenfuncties voor bePaalde Yormen. Omdat de
tekening uit alionderlijke grafische objecten (vormen) bestaat, kunnen die
ook zeer eenvoudig worden gewijzigd, bijvoorbeeld voor aanpassing van de
afineting of voor inkleuren met eeD ander patroon. Deze procedure heeft
het nadeel dat elke grafische afbeelding uit meerdere basisvormen moet
worden samengesteld, want het is vrijwel onmogelijk zelf nieuwe basiwor-
men aan te maken. Een tweede nade€l is dat het weergeven van complexe
grafische afbeeldingen tametijk lang kan duren, omdat voor het berekenen
van de afuonderlijke grafische objecten een groot aantal rekenkundige be-
werkingen moet worden uitgevoerd. Bt een goede programmeertechniek
or',erwegen echter de voordelen (elke gewenste resolutie en groott€ Yan

afbeeldingen).
laten we na dit uitstapje in de wereld rran computer-graphics weer
terugkeren naar ons hoofdthema: desktop publishing. Het uitstapje was oiet
vergeefs, want ook bij DTP-programma's werkt u met raster- en veclor
graphics. Bovendien heeft het kemproble€m van DTP, tekst typografisch zo
goed mogelijk weergeven, ook le maken met raster- en vector-graphics.
IJtteretten en layout hebben immers geen betrekking op de inhoud ran de
tekst, maar hebben alles te maken met uiterlijk en vormgeving. Het vertrek-
punt daarbij is de vormgeving van de atonderlijke leners. Elke afzonder-
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lijke letter is in w€zen niets anders dan een grafisch symbool, met een

bepaalde stijl en groone. rr'oor elke leserstijl en lettergrootte (c.rpsgroose)
heeft men dus een complete set met grafische symbolen nodig, het zogehe-

ten font (ook wel tekenset geDoerDd). Voor die fonts geldt weer precies dat-
gene wat we eerder opmerkten fler raster- en vector-graphics en over
verschillende resoluties. Men dient een duidelijk onderscheid te maken tus-
sen rasterfonB en vectorfonts. Bil toepassing \/an een rast€rfont wordt \oor
elke letter of elk cijfer e€rt compleet grafisch symbool opgeslagen. Als we
een dergelijk fo[t vmr meerdere rasterresoluties willen gebruiken, moeten
we het ste€ds omrckenen. Daarbij trcden de eerder aangegeven schoon-
heidsbutjes op, zodat het in de praktijk niet Prfect werlt. Daarom moet
vmr elke resolutie (dus roor elke printer) en corpsgrcoue een aftonderlijk
font worden aangernaakt. Dit is nodeloos ingewikkeld en vereist boendien
te veel geheugenruimte, omdat die fonts in het werk- geheugen aanwezig
moeteo zij[ om ze te kunnen gebruiken. Vmr een 36- punts font heeft men
dan al (atrankelijk \.an het aantal beschikbare tekens) 100 tot 300 kilobyte
geheugen nodig. Als u nu binnen een DTP- progamma een goot aantal
bnts en meerdere corpsgroofien wilt gebruiken, malt u met het toePassen

van rasterfonts al snel op een doodlopend spoor. Ttrch zijn er vele
DTP-Fogramma's verkrijgbaar, vrijwel allernaal in de duurste prijsklasse,
die met raster-graphics werken. Die pmgramma's voldoen echter niet aan

pmfessiorrle vereisten, omdat zij slechts een begrcnsd aantal corps-
grmtten of lettertypen omyatten, dan wel hrssenafinetingen Yia omrckening
\an rasterfonts realiseren. Dit doet afbreuk aan de letterkwaliteit. Professio-
nele DTP-kwaliteit is alleen mogelijk door toepassing van vectorfonts,
waarbij elk aEonderlijk teken als vectorbeschrijving wordt opgeslagen.
Deze bestaat uit lijrEn, krommen en/of Buier- krommen, die de contouren
mn elk aftondediik teker definiercn. Op basis van die informatie kunnen
dan voor elke ,esolutie en aftneting de afrondedijke tekens wolden bere-
kend, d.w.z. r,mr elk teken wordt een raster-symbool rEt de juiste afine-
ting opgesteld. Dit kost enom veel rekenwerk- Zelfs de moderne snelle
l6-bit prccessors Foduceren op die wijze niet meer dan 20 tot 30 letten per
seconde. A.ls nu bij het afdrukken elke letter steeds opnieuw zou moeten
worden aangemaakt, dan zou de aflruktijd onacceptabel lang worden.
Daarom wordt e€n kunstgreep toegepast, waadij de aangemaakte
rdster€raphics tussentijds worden opgeslagen (in een cache-geheugen).

Zadra et symbool met een bepaalde resolutie en afineting de eerste keer
wordt gebruikt, wordt de bijbelrorende afbeelding aangenraakt en opgesla-
getl tot de beueffende geheugenplaats voor de opslag van atdere gegwens
aodig is, Op een bepaald rnomcnt is ook bij de grootste getrcugercapaciteit

de grcns bereill €o rnoet bepaalde informatie worden gewist. Door slim op-
gezelle progmmmeert€chnieken kao worden bereikt dat eerst die symbolen
worden gewist die slechts zelden worden gebrui*i.
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ly'eclorfonts werden in eerste instantie toegepast bij laserzes€rs en laser-
printers die een eigen pagioabeschdjvingstaal, zoals "Fostscript", haoieer-
den. Daanoor gebruikte men een afmnderlijke micro- comprter, een grote
hoeveelheid werkgeheugen en complexe software, namelijk de betrcffende
paginabeschrijvingstaal. Een dergelijke pmgramme€rraal beYat alle com
mando's roor het aanmaken ran symbolen op basis van vectorbnts en an-
dere grafische elementen. Fostscript- laserprinters kosten echt€r eeo yeel-
voud van printers zonder eigen paginabeschrijvingstaal. Maar voor profes-
sionele DTP-programma's is deryelijke'intelligente" randapparatuur onont-
beerlijk. De DTP-pmgramma s van de eerste generatie, die roor de door-
braak van dit nizuwe toepassingsgebied zoryden, zijn allemaal afgestemd op
Fostscript- printers. Dit leverde als extra voordeel op, dat die programma's
in staat waren laserzetters met hoge resolutie aan te sturen. Voor weergave
op het b€eldscherm erl via matrixprinters maakten die programnat echter
gebruik van rasterfonts, waarbij voor de belangrijkst€ corpsgrootten afzon-
derlijke fonts beschikbaar waren en de overige foots via omrckeniog wer
den aangemaakt. Dit leidde enoe dat de weergave op het b€eldscherm deels
afi eek van de latere aftlruk via de laserprinter of laserzetter. Aan de be-
laogrijkste DTP-claim "What you se€ is what you get" werd daarom duide-
lijk albreuk gedaan. Toepassing van laser-printers en -zetters die geschikt
waren voor Fostscript mrgde dat mP ook binnen het bereik kwam van
persooal computers. ly'oor het eerst was een bcvrcdigende letierkwaliteit
mogelijk bij verschillende corps- grootten. De aansluitmogelijkheid voor
laserzetters bood tevens faciliteiten voor kwalitatief hoogstaande afdrukken,
die de kwaliteit van folozetsel benaderen. De relatief hoge prijs van
Fostscript-laserpriDters vormde echter eeo belemmering voor een snelle
doorbmak rran DTP. Daalom maken low,cost DTP-progmmma's w€€r
uitsluitend gebruik \lan rasterbnts, zodat e€nvoudige en goedkopere laser-
printers gebruikt kunnen worden. Qua mogelijkheden zijn die
DTP-programma's echter eerder een achteruitgang dao €en stap vooruit.
CAIAMUS is een DffP-prcgramma van de derde generatie, dat geen stap
terug doet. Het is het e€rste programma dat zowel in het programma zelfals
bij de schermweergave en het afdrukken (ongeacht welk type printer)
gebruik maakt varl veclorfonts. Dit biedt vele voordelen. De weergave op het
scherm en op papier is (met uitzondering van de resolutie) identiek. De
gebruiker kan een bijna onbeperkt aantal corpsgrootten kiezen en continu
iDstellen (tussen 4 en 999,5 punten, io stappen van 0,1 [uDt). Op het scherm
kan elke gewenste vergrotings- of verkleinings- factor worden toegepast. Bij
grote letteralinetingen of sterke uitvergroting wordt de letterkwaliteit niet
slechter, maarjuist beier. Het grootste 'voordeel is ongetwijfeld dat het interr
toepassen vao yector fonts (in feite een eigen paginabeschrijvingsaal
binnen CALAMUS) relatief dure raodapparatuur met een eigen pagiDa-
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beschrijvingstaal wertodig maakt- De symboolopbouw wordt volledig
binnen CALAMUS uitgevoed, mdat elke laserprinter kan worden gebruikt
die een voledige pagina met grafische informatie kan aflmkken. Als de

rcsolutie van een matrixprioter hoog geno€g is, levert zelt dat type printer
verbazend goede resulhr€n, Afdrukken via laserzetters kan op twee manie-
ren: de complete layout kan als grafische pagina naar Postscript-zetters
worden gestuurd, maar via de juiste interhces is ook directe aanstudng YaD

zetapparaurur mogelijk, waardoor de afdruksnelheid aamienlijk kan worden
verhoogd. Bovendien wordt nu voor het eerst de DTP-slogan 'what you s€e

is what you get" echt verwezenliikt in plaats \an slechts benaderd. Zo is het
bijvoorbeeld mogelijk de symbolen op het beeldscherm met een loep te be-

kijken bij dezelfde rasolutie als waarmee ze later via de laserprinter worden
afgedruk. Daarbij is de schermafbeelding vier rnaal zo groot, vanwege de
lagere resolutie. Dit maah een uiterst nauwkeurige kwaliteitscontole
rnogelijk.
De lange rceks voordeleo \an CALAMUS werden natuurlijk niet zonder

Foblemen gerealiseerd. knge tijd gold de toepassing n veciorfonts bij
schermweergave als een onmogelijkheid, omdat men bang was dat de vor-
werkingssnelheid te laag was. De behoefte besond aan slimme algoritrnen,
die alle mogelijkheden van de op zich al snelle 6800Gprocessor optimaal
zouden benutten om een aanvaardbare verwerkingssnelheid te berciken.
Ook biDnen CALAMUS wordt een cachegeheugen gebruik voor hNseo-
opslag van de aangemaakte letters. Daarom is de verwerkings-snelheid io
niet onbelangrijke mate aftankeltk van de geheugencapaciteit. Hoewel
CALAMUS d bij 1 Mb goed functione€rt, is vmr pmfessionele toepassin-
gen een capaciteit van 4 Mb aan te bevelen. Hoe groter het cache-geheugen,
hoe minder het noodzakelijk wordt eerder aangemaakte letters tE wissen en
later opnieuw aan te maken. Dit is sterk van invloed op de verwerkingssnel-
heid. Een tweede probleem is de geringe resoluti€ van het b€eldscherm, die
vooral een nadelige invloed heeft op het zonder vergmtingsfrclor weeBeven
yan kleine corpsgrootten. Dit probleem kan men zich makkelijk indenken
als men zich realiseert dat vmr een letteftoogte \xan 8 punten oP het be-
eldscherm verticaal slechts 6 punten beschikbaar zijn bij een hmfdletter.
Een zo lage rcsolutie maakt aarwaardbarc weergave via het beeldscherm on-
mogelijk. Die weergaie is zelB slechter dan bij optimale rasterfonts, waar-
bij men gebruik kan maken van speciale trucjes, die de kwaliteit beter laten
lijken dan hij in wertelljkheid is.

Afbeelding 3 verduidelijkt dit.
Deze afbeelding toont hoe e€n letter

in de vectorfDnt-€ditor rran CALAMUS is gedefinieerd en hoe die op het
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Albeelding 3

weerga\re op b€€ldscherm

aantal Punt€n

o
36

nooo
812 14 24

o
60

s€herm wordt afgeb€eld bij een lettertpogte \ran E punten en bij verschil-
lerde vergrotingsfactoren. U kunt zich ongetwijfeld voorstell;n dat dit
vector- symbool binDen een rnatrix van 6 x 6 puntes echt niet op bevrcdiger
de wijze kan worden afgebeeld. Bij toenemende resolutie, resp. vergroti-ngs-
frcor, wordt de weergavekwaliteit st€€ds berer. Hierlmpt CALaIUUS tegin
een door de techniek opgelegde grens oB namelijk de mg steeds veel te lage
rcsolutie van de monilor yan de personal computer.
De enige oplossing is de toepassing van grafische systemen met een veel
hogere resolutie, die echter meestal nog veel te kostboar ztn. Natuurlijk
hebt€n 

_de, 
ontwerpers van CALAMUS ook voor dit probleem een oplos-

sing bedacht. Als iets technisch onhaalbaar is, dan moei het op een ofandere
manier worden omzeild. Daarbij was het tegelijkertijd mogelijk een ander
md€el rrart bestaande UlP-systemen op te hetren, namelijk het trage tempo
b]j het irnoercn en corrigercn yan tekst in een layout. Uiteraard is hdt oot 6ij
CALAMUS mogelijk tekst rechtsteeks in de aangemaakte layout in te
voeren, te bewerken ente corrigercn, maar zoals bij alle andere Dfp-
programma's zijn die functies niet bepaald snel. Boverdien zagen we al dat
kleine lettenypen (8 tot l0 pixels verticaal) op het scherm slecht leesbaar
zijn. Om deze problemes te vermijden en snelle invoer en correctie van tekst
mogelijk te maken, is CALAMUS uitgerust met een eigen tekst-editor,
welke met een optimaal afgestemd rasterfont werkt. Dit biedt alle voordelen
van andere tekst-edito6, zoals snel inraoeren en bewerken \ran tekst en een
goede leesbaarheid. Op elk gewenst mornent ttdens het werkeo kan meD
tekst vanuit de layout naar de tekst-€ditor sturen, daar bewerkingen
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uitvoercn en de tekst venolgens we€r terug in de layout gieten. Twens
wordt hiermee een eigen tekst-edior voor tekstiNoer overbodig.

De tekst-editor van CALAMUS biedt nog enkele extra functies, mals
besturingscodes (roor leuertype, corpsgmotte, regelindeling eM.). r{Doral

gebruikers die tot nu toe met coNentionele fotozetters werkten, zullen deze

mogelijkheden van de tekst-editor weten te waardercn.

Het nieuwe CALAMUS-canc€F beperk zich natuurlijk Diet tot het gebruik
\lan vectorfonts en een eigen paginabeschrijvingstaal. CALAMUS bevat
naast e€n gmot aantal van anderc DfP-programma's bekende functies even
zovele fuircties die veel meer bieden. Om er enkele te noemen: macro's,
automatisch aanmaken van e€o register, vele constructie- en montage-
hulpmiddelen (pagina-la],out, stijlbladen) en \ooml het irtelligente kerning-
systeem. Keming b€tekent dat de ruimte tussen de opeenvolgende letters
wordt bepaald door de vorm van de aAorderlijke letters. Afb€elding 4 loont
een voorbeeld met de lefiers T en e. Cangbare foozeuen, resp.
DfP-programma's hanteren geen enkele vorm \.an automatische kerning of

Arbo€lding 4

mot kerning

Albeelding 5

Te Te
zonder kerning

extra tussenruirfi e (23/256)
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zij maken gebruik van tabellen met bepaalde veel voorkomende letter-
paren.

CALAMUS beschikt over een dynamisch kerning-systeem, waarbij na
elke letter een tussenruimie wordt aangehouden die afhankelijk is van de
lettervorm.
Afbeelding 5 toont dit effect. Deze keming-functie is geen afuonderlijk te
kiezen optie, zoals bij vele fotozetters, maar wordt autornatisch bij alle
tekstopmaak toegepast. Ook is het mogelijk de tussenruimte handmatig
aan te passen, zowel in horizontale als vefticale richting.

Dit hoofdstuk was een inleiding in het corcept mn CALAMUS, op een
wijze die ook begrtpelijk moest zijn ymr niet-ingewijden. De volgende
hootlstukker gaan in op de verschillende hulpmiddelen voor het aanma-
ken van een layout.

Hfdst. I ' Paginal0

Pixels en Vectors

atarimuseum.nl



TOETSENBORD EN MUIS
1)Bureaublad
Om het grote aantal veelzijdige functies van CALAMUS te kunnen gebrui-
ken moet men allerc€rst de structuur yao het Bureaublad begrijpen. Afbeel-
diog I toont dit Bureaublad, zij verschijnt na het opstarGn vao CALAMUS
en het openen van een nizuw document. Aan de hand van deze afbeelding
beschrijven we eerst de basiselemeoten l/"an het Bureaublad. Bovenaan
bevindt zich de menubalk, met de menukoppen (dropdown-menu's). De
bediening van deze menu's wordt bekend verondersteld, want zij maken
deel uit van de basiselementen van de GEM Desktop. Het vrije deel rcchts
lan de menukoppen wordt gebruikt voor een speciale functie, namelijk het
vermelden lan korte helpteksten, die elke CALAMUS-functie nader be-
schrijven (dit wordt later behandeld).
Onder de menukoppefl ziet u een breed kader met grafische symbolen. Dit
kader noemen we de '/kopregel". Onder deze kopregel bevindt zich links in
het scherm een ander yeld met grafische symbolen, de zogeheten menu-
box, Deze box bestaat uit twee elementen: de bovenste regel, welke we
"submenu" noeme[, en daaronder de eigenlijke menu-box. De reden voor
deze onderverdeling zal snel duidelijk worden bij het behandeleo van de
hi€mrchische commandostructuur rran CALAMUS.

+ veld voor h€lpteksten

uffi
tl .€

afbeelding I

Bureaublad
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Zowel de kopregel als de menu-box bestaan uit twee basis€lementen: ten
eerste een aanlal ikonen en ten tweede velden met tekst of ct€rs, zoals de
coordinaten-aanduiding rechs in de kopregel. Beide basis- elementen heb-
ben twee essentiele functies: enerzijds aanduiding van de huidige status vaD
het programma en anderzijds hulpmiddel voor het invoeren vaD
commando's of bepaalde specifi caties.
Ikonen kunnen worden gekozen door de muiswijzer op de ikoon te plaat-
sen en op de linkermuisknop ie drukken. De keuze kan op diverse manie-
ren worden bevestigd. Meestal wordt de ikoon geinveneerd (zwan en wit
worden verwisseld), in andere gevallen wordt dit aangegeven door een
zwarte rand om de ikoon olmet een kruisje.

Afbeelding 2

lkoonselektie aangogeven door :

ffi
E

Afbeelding 2 loont de in CALAMUS gehanteerde methoden. In plaats ran
"kiez.en" zullen we ook wel de term "klikken op" hanteren, omdat die
onder muis gebruikers is ingeburgerd.
Het tweede basiselement zijn de tekstvelden. Ook deze dienen zowel voor
het aanduiden als het invoeren \rn gegevens. Om in een dergelijk veld gege-
vens in te voeren, moet men eerst op dat veld klikken. Dan verschijnt een
geinverteorde curso( die de huidige cursorpositie aanduidt. Daarna kunt u
via het toetsenbord gegevens invoeren, waarbij een groot aantal hulpfunc
ties ter bes€hikking shan. Met de pijl naar links en de pijl naar rechts kunt
u de cursor binnen het tekstveld verplaatsen. ,Delete, wist het teken op de
cursorpositie. .Backspaco wist het teken links van de cursor. Via .lnsert,
kunt u op de positie van de cursor tekens invoegen. Diverse ingevoerde ge-
gevens moeten met de <Return' toets worden afgesloten. Dit wordt bij elke
functie afuonderlijk aangegeven.

:HHL-,
]NFFfii

B
flilorr'ral EHorr'ral

lnverteren

zwart kader(tie)

Kruis
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I-aten we nu de hierarchische stntctuur van CALAMUS nader ooder de
loep nemen. Daarvmr mo€t u nu het programma opstarteo. Klik in het
Archief-menu op de optie 'Nieuw document'. Nu is CALAMUS startklaar.
Als u met de muiswijzer de verschillende ikonen aanraakt, verschijnen rc-
chtsboven de daarbij behorende helpteksten, die een korte beschrijving van

de functie geven. Dezs helpteksten zullen u rooral in het begin een steun
zijn bij tret leren werken met CALAMUS.

rillb behandelen nu eerst het hoofdmenu, de vijf ikonen links in de koprc-
gel. Elk van deze ikonen verwijst naar een bepaalde programmamodule van
CALAMUS. Daarom spreken we van module-ikonen. Als u met de
muiswijzer elk van die ikonen aanraakt, verschijnt steeds een ander subme-
nu en een andere menu-box. Bij elke module behoort echter oiet 66n
menu-box, maar een hele rceks. U kunt die kiezen in het submenu. Klik op
de verschillende modules en vervolgens in de subinenu's op de
menu-boxen. Gun uzelf de tijd en doorloop alle menu-boxen. Ma de
helptekten krijgt u een eerste overzicht yan alle \€elzijdige
CALAMUS-functies.
Na deze "tour de forcg" yc€lt o zich misschieo overrompeld door het enor
me aantal mogelijkheden die het programma biedt. taat u daardoor echter
niet ontmoedigen, wart de bediening ervan zal veel eenvoudiger blijken dan
het op h€t eerst€ gezicht lijkt. ln de volgende hoofdsnrkken wordt elke
module afzonderlijk behardeld. Bovendien heeft deel B, het naslagwerk,
dezelfde hidrarchische structuur als welke u zojuist hebt doorlopen. Elke
module wordt afzondedijk beschrwen, pnr module wordt een werzicht ge-
geven \ran de menu-boxen en bij elke menu-box wordt de functie van de

hoofdmenu

@ eaeina -moour",

fl ,"n.*e, -,oa,u,

E "* -modure,

E riin -modute,

E radeMak-modul€,

Atbeelding 3

submenu's

md:

m€t :

met :

met :

met :

menu-box

4 (r3) menu-boxen

\[\l
menu- boxen

menu -boxen

mgnu-boxsn
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Albeelding 3 toont de hierarchirche structuur van CALAMUS en tegelij-

kertid de opbouw van de hoofdstukken Vtr tlm XI in deel B ran deze hand-
leiding. Hoofdstuk VI is e€n inleiding over de kopregel en een reks veelge-
bruikte velden voor de instelling yan rasters, lijnen, schaduwen en kleuren.
In de hoofdstukken XII t/m XVI yiDdt u informatie over de afzonderlijke
functies in de menu's, gerangschikt in de volgorde die ook in het menu zelf
is gehant€erd. Het laatste hmftlstuk van deel B behandelt alle dialoog-
patrclen voor instellingen en gegsrensirwoer. Deze panelen vcrschijnen
zodra een functie wordt gekozen. In hoofdstuk XVII worden deze dialoog-
panelen (op 66n na) alleen genoemd en is een verwijzing aangegeven naar
de functie waartoe ze behoren. Bij de betreffende functie wordt elk paneel
dan (in de hmfCstukken VI t/m XVI) uiwoeriger behandeld. De uitzonde-
ring is de Selector. Dit dialoogpaneel lvordt zo dikwijls gebruilc dat het in
hmftstuk XVII-I apan wordt beschrwen.
Kies als voorbeeld in het Tekst-menu de optie 'Zoeklvervang stijl: Dao
verschijnt het in afteeldinB 4 gamrde dialoogpaneel. Ook deze panelen
zijn grafische symbolen waarop u kunt klikken, aangevuld met tekstvelden.
Aan de hand van dit paneel zullen we de basisfuncties nader verklaren. De
uitvoerige beschrijving virdt u in deel B. Bij het invullen \an tfkstvelden
venchijnt in dit gEyal echter Been geineneede cursor maar een stre€pje.
Tot nu toe is alleen de bediening van de programmafurrcties zelf aan de
orde gekomen.

Dat zijn echter niet mecr dan hulpmiddelen om gegevens (zoals tekst,
graphics enz.) te verwerken en volm le geven,

Het eigenlijke werkveld waarin die furrcties werlsaam zijn, is het zoge-
heteo lalreutvenst€r, de restercode ruimt€ op het beeldscherm. Dit is een
werkruimte, omgeraen door een kader met elementeo waarnee het venster
zelfkan worden gewijzigd. Her gebruik van het yenster komt sterk overeen
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mer de Mieningswijze die u al kent \,an de GEM Desktop. U kunt het
venster dus vergroten of verkleinen en de vorm aanpassen via de horizon-
tale en verticale schuifbalken. Raadpleeg daarvoor de handleiding bij uw
computer ofoperating system. CALAMUS wijkt op 66n punt afvan de con-
venties binnen de CEM Desktop: het veld voor de grootteaanduiding heeft
vier functies. De afrneting van het veld kan in vier stappen worden aange-
past. Als u 66n keer op het veld klikt, krijgt het veNter precies de afineting
van de vrije ruimte onder de menubalk en rurast de menu-box: de
standaardafineting. Bij de twe€de klik ne€mt het venster de volle
schermbrc€dte in beslag, mdat de menu-box verdwijnt. De menu-box kan
dan niet worden gebruikt, maar daar staat tegenover dat u een totaalcnrer-
zicht hebt over de r,rolle breedte van een A4-pagina. Bij de derde klik wordt
het venster naar boven uitgebreid, mdat ook de kopregel verdwijnt. Bij de
vierde keer klikken keert het venster weer terug mar de standaardafineting.
We gaan ou wer op de behandeling van het venster zelf, de eigenlijke lay-
outruimte voor de tekst en graphics. ln het veoster wordt de te bewerken
pagina afgellcleld, of een deel daaruan, aftDnkelijk ran de iDgesielde
yenstergrootte. Het is ook mogelijk twee paginat naast elkaar af !e be€l-
den, maar u kunt steeds alleen de geactiveerde pagina bewerken. Het num-
mer van die pagina is aangegeven in de menubalk. U kurt zelf instellen hoe
grcot het deel van de pagina is dat zichtbaar is. Daarvoor staao drie afine-
tingen ter b€schikki og.

De optie 'ry'erkleind' toont st€rk verkleind de irhoud vart de gehele pagina.
Een tweede mogelijkheid is 'Normaal', waarbij een deel van de pagina op
ware gootte zichtbaar is. Ten slott€ kunt u via de optie 'Instelbaar' zelf de
afineting bepalen van deel lan de pagina dat wordt afgebeeld. Als u in het
Scherm-menu de optie 'St€l vergroting in' kiest, venchijna een dialoog-
paneel met een aantal vooraf gedefinieerde veBrotings- en verkleiningsfic-
toren. U kunt een rlan die factorcn kiezen of zelf een factor opgeven in de
\orm n een vergrctiDgs- of verkleiningspercentage. Het omschakelen
tuss€n de yerschillende factorcn kan op drie manieren gebeurcn. Ten @rste
kunt u de grootte kiezen in h€t scherm-menu. Rechb in de menubalk staan
naast de module-ikoneo drie ikonen yoor rcsp. ry'€rkleind, Normaal en
lNtelbaar. De derde omschakelmogelijkheid wordt in het onderdeel over de
muisbesturing nader beschrwen.
Tot nu toe kwam sl@hts 66n venster aan de orde, mmelijk het werkvenster
ofuel la)iout-venster. CALAMUS hant€ert nog een tweede yenster, name-
lijk het tekstvenster. Dit is bestemd voor de tekst- editor en kan naast of in
plaals va,t het layout-venster worden opgeroepen.
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TOETSENBORD EN MUIS

2) Muisbesturing
Met de muis wonden niet alleen commando's gegeven; hij is tevens het
belangrijkste gereedschap binnen het werkvenster. De muis biedt daar een
veelheid aan mogelijkheden, die deels gekoppeld zijn aan bepaalde
programma-modules. Daarom geve[ we hier alleen algemene informatie,
want de bijzondefteden worden in deel B verder uiteengezet. In principe
kunnen twee soorten muisbesturing worden onderscheiden. Elke handeling
waarb( een nieuw object @ijvoorbeeld een frame of een yectorillustratie)
wordt aangemaakt of gewijzigd, wordt g€active€rd door een klik met de
linkermuisknop. ry'ervolgens wordt met de muis de gewenste afineting van
het object ingesteld. Bflendien kunt u daarbij tussentijds de schuifbalk
gebruiken om naar een ander deel van de pagina te gaan. Een tweede klik
met de linkermuisknop sluit de handeling af. Als u op de rechtermuisknop
drukt, wordt de hardeling afgebroken. Dat houdt in dat de opdracht wordt
geannuleerd, dus het object wordt niet aangemaakt of gewijzigd. E€n twee-
de type muisbesturing wordt gebruikt bij het verplaatsen yan objecten en
het markeren \an iekstblokken- Dit wordt "slegren' geooemd. Ook hier
wordt eerst op de linkermuisknop gedrukt, maar die wordt nu ingedrukt ge-
houden tot de handeling is vohooid. Het loslaten van de muisknop
be€indigt in dit geval de bewerking. De rechtermuisknop dient dus in het
algemeen alleen Yoor het aforeken van een opgestarte bedieningshandeliog,
maar in sommige genallen wordt met die muiskmp ook omgeschakeld tus-
s€n twee verschillende basisfuncties (zie het volgende hoofdstuk voor een
voorbeeld). De muis heeft in combinatie met de toetsen .Control,, .Shift, en
.Altemate, nog enkele extra functies, Als u eeIst op de .Control, toets en
vervolgens op de linkermuisknop drutl, dan stelt u de Normaal-modus in,
d.w.z. een I op I afoeelding van de inhoud \an een pagina. Daarbij moet u
er rekening mee houden dat het zichtbare deel lan de pagina aftrankelijk is
\/an de vorige positie ran de muis. Als u dus tijdens de Verkleind-modus de
muiswijzer midden op de pagiru zet en op,Control, en de linkermuisknop
drukt, dan verschijnt met middelste de€l van de pagina. De combinatie ran
.Alternate, met de linkermuisknop actiyeert de modus l$telbaar. ln beide
gevallen zorgt herhaling van de toets,/muisknop-combinatie voor terugkeer
naar de oorspronkehjke instelling. Ma de combinatie van de ,Shift-toets en
de linkermuisknop kan men verschillende object€n na elkaar kiezen, die
alle geactiyeerd blijven (zie volgend hoofdstuk). Dit alles blijkt na enige
oefening veel eervoudiger dan het nu lijkt.

Muisbesturing
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3) Besturing via het toetsenbord
Natuurlijk dient het toetsenbord ook bt CALAMUS in eerste instantie voor
het intikken vian lekst. U kur[ tekst naar keuze via de tekst€ditor of direcr
in de Jalout invoeron. Het hoofdstuk oter de tekt-€ditor geeft daarover
meer_ bijzonderheden. Het toetsenbord heeft bij CALAMUS echter meer
functies, ooder meer het inreren ran 

"o-mardo'" 
en macro's, waarvoor

bepaalde toetsen of toetsencombinaties zijn gercserveerd.
Comnrando's worden via de furrctietoetsen (met of zonder .Shifu- toets) en
via,Alteroate- combinaties ingevoerd. Daarbli kunnen alle lettertoetsen,
decijtrtoetsen op de bc'venste toetsenrij en de iijfertoetsen *n h"t nu-e_
rieke toetsenblok worden gebruikt.
lo principe kunt u onder eerl to€tscombirEtie elk commaodo opslaan uit de

menut, de kop-regel of een menu-box. De b€fie{GDde toetseo;bimtie ver-
vangt dan het*likken op de ikoon of het menuveld. Op deze wijze kan elke
gebruiker zelf bepalen welke commando's hij belangrilk genod vindt of zo
yaak gebruikt dat hij ze wil opslaan. Als u ni& meer-w-eeiondei welke toets
een bepaald commando is opgeslagen, biedt CALAMUS zelf uitkomsr.
Door de muiswijz€r op een ikoon te zetien, verschijnt iD de menubalk niet
al-leen de-bijbehorende helptekst, maar ook een todtssymbool met de leuer
of aanduiding- va, de_juiste functietoets. Daarvmr is het natuurlijk wel
nmdzakelijk dat de helptekstfunctie is ingeschakeld.
Tekst-macro's zijto eera z*r nuttig hulpmiddel bii het irvoeren of vormse-
ven van tek$. Met behulp nan deze macm,s kuniu niet alleen tekst in eike
geweNte grootte irwoegen, maar ook via 66n toetshandeliog stiil of
opmaak-aanwijzingen aan de tekst of layout toevo€qen. Dit u6rdt iritee_
Yoerd via combinaties met de icontrol-toets. U kunt een macro echler;k
via de muis invoegen. Daawoor bestaat een afzonderlijke menu-box. Het
hoofdstuk over tekstverwerking en ook deel B geven rrier inbrmatie over
het defioieren en oproepen van macro's.
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Frame-georidnteerde layout-technieken
CALAMUS is een layout-pmgramrna vmr alle denkbare toepassingen.
Tnwel vcrcr advertenties, brochures en rapporten als voor complete tijd-
schriften erl boekel kunt u de tekst drukklaar maken. Een CALAMUS-
document kan bestaan uit een nagenoeg onbeperkt aantal pagina's (in de
praktijk alleen begrensd door de geheugemapaciteit van uw computer),
waar u naar believell doorheen kunt bladeren. U bewerkt altijd 66n bepaal-
de pagina. Hoe bewerken we een dergelijke pagina? ledereen die ooit op
conventionele wijze een layout heeft gemaakt, we€t waarschijnlijk dat men
meestal eerst handmatig een ruw ontwerp opstelt, soms "scribble"
genoemd. Daamp schetst men de posities \,an tekstblokken, kop en roet-
tekst€n, illustraties enz. Meestal worden daanoor verschillende vormen
rachthoeken gehanteerd, soms voorzien van een kenmerk dat naar de
iohoud verwijst (tekst, afreelding). Met CALAMUS maakt u dat
layout-ontwerp via de computer; de zogeheten "frames" vormen uiterst
veelzijdige hulpmiddelen roor dit werk. Fmmes zijn rechthoeken ran elke
gewenste \onn en gmotte. Via de muis kunt u deze in het werkvenstEr
plaatsen en er diverse bewerkingen op uitvoeron, zoals vergroten of verklei-
nen, verplaatsen of wissen. De frames hebben echter meer functies. Ze
vormen de afoakening van een blok infom)atie en tegelijk middel om die in-
formatie te wijzigen. ly'eranderingen van het fi:ame beinvloeden dus niet
alleen de vorm en de plaats van het frame zelf maar ook de gegevens bin-
nen het fiame. Hoe de inhoud van het aame wordt verandend, is alhanke-
lijk van de aard van die inhoud zelf. Daarom werkt CALAMUS voor elk
type infomntie met een aoder type fi'ame. Daarbij onderscheiden we vijf
basistypen: tekst-frames, fi'ames voor lijoe[ err voor rastervlakken, Aames
voor raster-graphics eo voor vector- graphics. Met behulp rran enkele extra
functies kunnen andere fiame- typen worden aangemaakt, zoals gmeps-
frames. Bt de tekst-frames bestaat een onderverdeling (voor bijroorbeeld
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voetnoten of een rEgi- ster). Het aanmaken en bewerkeD van frames wordt
meestal via de frame- module uitgevoerd, maar in enkele uitzonderingsge-
vallen zijn ook bewerkingen via andere modules mogelijk.
Daarbij bestaat een duidelijk onderscheid tussen twe€ verschillende
werkwijzen: "Frame aanmaken' en "Frame bewerken". U kunt op twee
manieren tussen deze beiden methoden omschakelen, namelijk door in de
menu-box "BasisfurEties frames" op de twee betreffende ikonen te klikken
of door het indrukken yan de rechtermuiskrnp als de muiswijzer zich bin-
nen het werkvenster bevindt. In de modus "Frame aanmaken" heeft de
muiswijzer binnen dat venster de vorrn van €en pijl, naar in de rnodus
"Frame bewerken" is het een handje met een wijzende vinger. Om een
faame aan te makeo, zet u eerst de muiswijzer @ijl) op de gewensle pagina-
positie en drukt venolgens kort op de linkermuiskrnp. Het pijl-symbool
verandert nu in een kruisje. Wanne€r u de muis yerplaatst, ontstaat een
rechttroekig fiame- De muiswijzer (het kruisje) bevindt zich in de hoek
welk diagonaal tegemyer het startpunt ligt. De \,form van de rechthoek is
nog flexibel en past zicb aan aan de bewegingen van de muis. Zodra het fra-
me de geweoste afrneting heeft, drukt u nogmaals kort op de linkermuis-
knop om de functie "Frame aanmaken" af te sluiten. Het frame neemt nu
zijn definitiwe vorm aan. De rand yan het frame is veranderd io een door-
getrokkeo lijn en bevat acht "rcfercntieblokjes" (drie bor,/en, twee in het
midden en drie onder). In de hoek linksborren verschijnt borrendien een aan-
duiding voor het liame-type. Het frame is altijd n het type dat u bij her
aanmaken koos. Als u bijvoorbeeld een tekst-frame koos, verschijnt in de
linkerbovenhoek de aanduiding \r'oor een tekst-fame, die gelijk is aan de
ikoon die daarvoor in de menu-box "Basisfuncties frames" wordt gebruikt.
Om de afineting, vorm of positie yan een frame te wijzigen, moet u eerst
naar een andere bewerkingsmodus omschakelen (zie boven). Daaroa moet
u het te bewerken fi'ame kiezen (een zojuist aaogemaakt frame is het geko-
zen frame). Klik daartoe in het gewenste frame. Dan verschijnt opnieuw de
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dooryetrokken rand en de acht referentieblokjes. Als u dat frame naar een
andere positie wilt slepen, klikt u in dat trame en houdt u de muisknop in-
gedrula.

Door de muis te verplaatsen, wordt het frame versleept. Om de alineting
yan een frame te wijzigen klikt u op een yan de referentieblokjes. Als u op
een blokje in een van de hoeken klikt, veranden de muiswijzer weer in een
kruisje en kuot op een andere positie klikken om de grootte van het fame
te wijzigen. Klikt u op een van de andere refercntieblokjes, in het midden
van een der zijden, dan kunt u de afineting alleen wijzigen in de richting
waarmee die rand overeenkomt, dus naar rechts in de rechterrand, naar
links in de linkerrand enz. De menu-box biedt ook nog functies voor het
kopidren en wissen van fiames, yoor het beschermen tegen aanpassingen en
het indelen in niveaus. U kunt frames onderling koppelen en die koppeling
weer opheffen. Andere mogelijkheden zijn het aanmaken van Gmepeo yan)
frames voor kop en voetregels, die als basiselementen dienen. Dit wil
zeggen dat de inhoud daaNan op alle volgende (inkse en rechtse) pagina's
verschtnt, tot een nieuw fiame voor kop- en voetregels wordt gedefi-
nieerd. (Aftankelijk ran de vooraf gekozen instelling verschijnen de basis-
elementen op alle pagina's of alleen op de linker- of rechterpagina's.)
CALAMUS biedt een grcot aantal hulpmiddelen voor het ontwerpen van de
layout, vooial bij het aanmaken en positioneren van frames. Zo kunt u een
liniaal of een draadkruis oproepen, horizontale en verticale lijnen plaatsen
en hulplijnen definidren om kolommen van elkaar te scheiden. U kunt voor
horizontale en ve icale hulplijnen apan definieren dat zij invloed moeten
hebben op de positie van fiames. Bij het aanmaken of verplaatsen van e€n
frame zal de rand van dat frame dan automatisch op de positie yan de vol
gende hulplijn worden geplaatst. U ku[t tevens een hulpraster definidren en
oproepen. Ook bij een dergelijk .aster kan voor de horizontale en verticale
richting afzonderlijk worden bepaald ofde positie van frames moet aanslui-
ten bij die hulprasters.

HlGt. lll . Pagina3

Frame-geori6nteerde layout-technieken

atarimuseum.nl



FRAMES
r{oorlopig hebben ue voldoende gezegd over de constructie \an element€n.
Hoe kunnen we de ft'ames nu van een inhoud voorzien? Dat is aftrankelijk
van het frame-grpe. Daarom worden die achtereerwolgens aftond€rlijk be-
handeld. Wb beginnen met tekst-frames.
U kunt een tekst-frarne op twee rnanierEn vullen met tekst. De eerste is

omschakelen naar de tekst-€dilor, Ekst intik-
ken en die lsler in de la),out gieten (zie hooftl-
snrk IV voor meer bijzonderheden). Een twee-
de mogelijkheid is het impodere[ yan tekstbe-
stande[ r/anuit anderc tekstverwerkers. Daar-
\oor moet u eerst het fiame kiezen waarin de
t€kst moel worden geplaatst. Als u daarna in
het Arcbief-nrenu op de optie 'Import' klilc,
verschijnt de Selector en kunt u het b€stand
kiezen. De tekst wordt geladen, verschijnt in
het frame en wordt automatisch aangepast aan
de \orm van het frame. ls de tekst te lang voor
het frarn€, dan wordt dat aangeduid door een
kruis rechtsoDder in het fame. De corpsgrcot-
te, het lettertype en de la)out (links of r€chts
uitgelijnd, dar wel uitg6.uld) worden bepaald
door de instelling van de tekstmodule. Het vol-
gende hoofdstuk geeft aan hoe u die instellin-
gen kunt veranderen. Hier behardelen we eerst
de externe bei'nvloeding ran de tekst, d.w.z. via
de romrgeving en wijziging van het frame. Zo
past de tekst zich automatisch aan als u het fi-a-
me bijvoorbeeld groter of kleiner maakt. Maar
laten we eerst eens ingaan op de vraag wat er
geburt met de tekst die niet iD het frame past.
Dit probleem introduceert @n aantal belang-
rijke furEties, waannoe u meerderc tekst-
fiames aan elkaar kunt koppelen, mdat de
geimporteerde of in CALAMUS ingetikte tekst
van het ene ruar het andere frame 'ovewloeit'.
Elke wijziging in de afrneting van een frame
beimloedt ook de inhoud Yan andero
iekst-fi-ames. Het is tsyens mogelijk nieuwe
frames aan de reeks gekoppelde fuames toe te
voegen of frames te verwijderen. Bovendien
kan elke frame-keten worden opgedeeld, waar-
na de t€kst niet langer als een geheel wordt be-
schouwd. Ook kan het 'oervloeien' rran t€kst
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naar andere pagina's worden bestuurd. De "runaround" functie bestuun hea
plaatsen \all lekst rondom afbeeldingen of andere teksten. Bijzonderheden
hier over vindt u in hoofdstuk VIII-2.
CALAMUS beschikt ook oyer een functie voor "gekantelde tekst", waar-
mee u tekst onder een zelf bepaalde hoek kunt kantelen, in stappen van 1".

Daarbij blijft de positie van het frame ongewijzigd, zodat een deel van de
tekst buiten het fi:ame kan vallen. De yorm \an het frame blijft echter bepa
lend voor de kenmerken rran de tekst.

Gekantelde tekt kan deel uitmaken van een frame keten, maar evengoed
via de tekst-editor worden gewijzigd.
Raster- en vectorillustraties kunnen niet binnen CALAMUS zelf worden
opgesteld, daarom kunt u die frame typen alleen via de optie 'lmport' (in
het Archief-menu) van inhoud voorzien. Door op deze optie te klikken,
verschijDt de Selector en kunt u een format voor raster- en vector- graphics
kiezen. De illustratie wordt dan vanaf een diskette geladen en verschijnt in
het frame. De aftneting past zich geleidelijk aan aan de afmetingen ran het
f.ame. Dit betekent dat de afbeelding tekening behoorlijke vervormingen
kan vertonen. Met behulp van de functies "Optimale aftneting voor printcr"
en "Optimale afmeting voor beeldscherm" (voor raster-graphics) en "ldeale
aftneting" (voor vector graphics) kunt u de afbeelding weer zijn oorspron-
kelijke vorm laten aannemen. U kunt de afbeelding echter ook bewust ver
vormen, waarbij vooral bij raster-graphics veel moir6 kan optreden. Bij
raster-graphics kunnen ook delen van de illustratie afzonderlijk worden
afgebeeld.
De laatste twee f.ame-typen die we hier bespreken, bevatten grafische ele-
meDten yoor de vormgeving, die in CALAMUS zelf worden aangemaakt:
lijnen en rastervlakken. Deze beide frames zijn nooit leeg. Meteen na het
aanmaken verschijnt de lijn of het raster, gedefinie€rd in hct lijn- resp.
mstermenu. De eigcnschappen kunnen op elk gewenst moment worden ve-
randerd. We behandelen nu eerst de lijnen. Het lijkt misschien vreemd dat
ook lijnen als frame-inhoud zijn gedefinieerd, maar CALAMUS biedt be
halve rechte lijnen ook gebgen en gehoekte lijnen, waarvoor een foame
noodzakelijk is. Maar ook bij rechte lijnen is het frame een belangrijk hulp
middel voor bewerkingen achteraf. Om de zaak voor de gebruiker iets te
vereenvoudigen verschijnt bij het aanmaken lan rechte lijnen (horizontale,
verticale en diagonale lijnen, aftrankelijk van de eerder gekozen instelling)
niet meteen een frame, maar een lijn. Het bijbehorende frame wordt pas
zichtbaar als het aanmaken is voltooid. De lengte en de vorm van de lijn
kan later worden aangepast. De insielling van lijnkcnmerken (vorm, kleur,
schaduw, raster, stijl, uiteinden enz.) wordt met de lijnmodule uitgevoerd
(zie hoofdstuk X).
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Voor het aamaken yan rastervlakken gelden geen bijmnderheden. Deze
yerschijnen onmiddellijk in de rorm en met de inhoud die is bepaald door
de huidige instellingen in de menu-box \aan de rasiermodule. Deze instel-
lingen kunnen op elk gewenst moment wordeo aangepast (zie hoofdstuk
xD.
Frames vormen de kleinste layout-eenheid binnen CALAMUS. Daarna
volgt de pagina. U kunt willekeurig door de pagina's bladeren. Als u echter
frames oaar een anderc pagina wilt verplaatsen of kopiEren, dan moet dit
via een tussentijdse opslag op een prikbord worden uitgeyoerd. CALA-
MUS beschik over vijf ran dergelijke prikbord-buffen voor frames. Het is
ook mogelijk een lotale pagim t€ kopieren, op disket0e op te slaan, \anaf
diskette te laden, of uit de layout te verwijdercn. Al deze bewerkingen heb-
ben altijd efEct op d€ gehele pagina, met alle frames en de inhoud daar-
van. Daarnaast biedt CALAMUS ook de mogelijkheid alleen de layout van
een pagina te kopieren, op t€ slaan of t€ laden. Deze omvat de fiames yan

een pagina, inclusiefhun positie, maar zonder hun inhoud. Bij tekst-frames
worden dan wel de eerste stijl- en opmaakcodes gekopieerd, zodat bij latere
invulling met tekst de oorspronkelijke instelling (ettertype, corpsgrootte,
opmaak) gehandhaafd blijt. Ook de zogenaamde basiselementen, frames
voor kop- en \oet-regels, behoren met hun inhoud tot de layout. ri/at in CA-
LAMUS onder de ierm "layout" wondt yerstaan, komt dus ongeveer over-
een met de style sheets (stijlbladen) van andere DTP-programma's, maar
omvat flexibeler mogelijkheden dan style sheets. ln de praktijk is het vaak
zeer nuttig dat men op elk gewenst moment uit bestaande documenten de
kale structuur kan o'yernemen om die te gebruiken voor een soortgelijke
taak.
Niet alleen kunt u afzonderlijke pagina's of layouts uit bestaande documen-
ten kopieren, maar ook hele CALAMUS documenten aan elkaar koppe-
len. Dit is niet alleen belangrijk bij het koppelen n teksten met elk een
eigen la)out, ntaar teveos e,en onontbeerlijk hulpmiddel als u bijvmrbeeld
een register zou willen opstellen voor een zeer omvangrijk document. Stel
dat u met CALAMUS een boek samenstelt, dat u vanwege plaatsgebrek
tijdens de layout-hse in afuonderlijke stukkel opdeelt. Als u nu e€n register
voor het gehele boek wilt rnaken, koppelt u de afzonderlijke delen met als
laatste het rcgisterdeel, waarna u het register kunt laten genereren.
Dit hoofdstuk was een inleiding op fiame georieoEerde layout-technieken
\ar CALAMUS. Daarbij hebben we ons bperkt tot de belangrijkste
principes en functies. Een gedetailleerde beschrijving \an alle functies
vindt u in deel B van deze handleiding, in hoofdstuk VIII. De volgende
twee hoofdstukken behandelen de inhoud van framos, met name de inhoud
die u binnen CALAMUS zelf kunt aanmaken en op vele manieren kunt
bewerken.
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Tekstbewerking en tekstopmaak
1) Tekst invoeren
wie eenmaal de voordelen van tekstverwerkiog via de compuoer he€ft
ervaren, wil niet meer ierug naar een conventiooele schrijfrnachine.
De eenvoudige wijze waarop men teksten achteraf kan corrigercn, het
auiomatisch uitvoeren van normaal gesproke[ tijdrwend werk
(indeling, gebruik van voetnoten, trefwoorden erlz.) maakte tekstver-
werking tot het waarschijnlijk belangrijkste toepassingsgebied voor de
vele miljoenen home en personal computers. Voor vrijwel elk type
computer zijn uitstekende tekstverwerkingspakketten (soms ook text
editors genoemd) verkrijgbaar. Wanneer ook u op uw computer al een
tekstverwerker gebruikt, kunt u de daarmee opgestelde teksten in
CALAMUS verwerken, indien het door u gebruikte prcgmmma
ASCll-bestanden kan produceren, wat bij de meeste programma's het
geyal is. Voor het als standaardpakket voor de Atari ST gelderde lst
Word(Plus) bgschikt CALAMUS over een convemieroutine yoor het
"DOC-format", zodat u ook tekster io de "WP-modus" kunt aan-
maken en opslaan. Bij het importeren van deze teksten in CALAMUS
kurt u dan verschillende fonts aan de stijlkenmerken van "lst Word"
toekennen.
U kunt dus teksten met vrijwel elk gCwenste tekstverwerker invoeren
en voor verdere bewerkingen (zoals de layout)'importeren" in
CALAMUS. De geimporteerde tekst wordt rechtstreeks in een frame
gegoten, of in een reeks met elkaar verbonden frames (zie "Tekstke-
tons van meer fames). CALAMUS beschikt daarbij over een specia-
liteit die bij andere programma's ontbreekt. Als de betreffende func-
tie is geactiveerd (menubox "Woordenboek", hoofdstuk IX-3) wordt
de gehele tekst tijdens het inlezen voorzien van opdonele albreek-
koppeltekens. Daardoor duun het laden van de tek$ iets langel maar
vooral bij uitgevulde tekst yerkrijgt men een netter uiterltk en wordt
extra werk uit handen genomen. U kunt de functie ook uitschakelen
of een tekst pas achteraf laten afbreken. Het afb.eken van woorden
werkt via een algoritme (op basis van bepaalde regels). Daarnaast
bestaat de mogelijkheid een woordenboek te laden waarin uiuonde-
ringen zijn opgenomen of zelf een dergelijk woordenboek aan ie
maken. Op die wijze kunt u het aaotal fouten beperken.
U hebt dus de keuze de u vertrouwde tekstverwerker te blijven ge-
bruiken of teksten aan te rnaken met de tekst-editor van CALAMUS.
Naast de gebruikelijke voorzieningen biedt deze eokele unieke
hciliteiten.
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Zo kunt u naar believen tekst varluit de layout orrerbrengen naar de tekst-
editor, daar wijzigingen aanbreogen en de tekst dan weer in de layout
gieten. Bij het exportere[ naar de teksteditor blijft in de layout de indeling
van de tekst gehandhaafd. lndien gewenst kunnen de bijzondere
conrolcodes van C{LAMUS Oijvoorbeeld opmaak- en stijlcodes,
albrcekstre€pjes enz.) op het scherm zichtbaar worden gemaakt en
veranderd. Een groot aantal \lan de speciale layout-functies van

CALAMUS kunnen ook in de teksteditor worden gebruikt, mals macro's
(zie onder) en het kopieren via de vijf prikbordgeheugens. In hoofdstuk
IX-9 vindt u een uitvoerige beschrijving van alle firncties van de tekst
editor.

stgle I lI,E )u, cI, IuJoeq_cn/ neptcrce rexrlslglE
ou'LL be cbl-e lo solect lhls r,rertr opt lon onlv

the lex1 edilor- is cpen. ALL op€rqt ions offecl onLv the
cc,r^r-lenis of ihe lexl edilor. Afle. you selecl this opl ion

"Se<r_ch/reptoce" dioLog box LriL[ cpped' on the screen.(
rpps sec+ icr, of lhis diolog box is Lrhe.e vou enter lhe
hg tho+ is 1o be seo ched foq. By ctlcking the opp.opiote

ie[ds you ccn specifv r.relher upper ond Loure*_ cose qre lo be
d<s, inlo occounl <,r_ irEnored. In fhe second secf ion of ihe
iolog box yorr ccn enler 1l're repLocemenl iex1. Replocen<nl r,ritL
rppen on[v if the "Reptoce L]i'lh" field lt<!s been selecled (shoLx^, I

in invs'se vldeo). oihenrise }|rc s+nirg r,riLl be secr_ched for ond
crrsor ulLL slop of the siring's f irs+ occ(ffs)c€, There oae

reptocenerl opi i(hs, be+Lreen Ltr ich )oar cor cho:se by
tect irg lhe opp.op io+e fietd. If you selec-l "Orrce", only ll-re

irsl occr.ronce of lhe i slrtr,o r,.riLl be reoloced. If you
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2) Tekst indelen
Als u tekst in een frame giet, wordt die meteen aangepast aan de
yoor dat frame opgestelde indeling, dus aangePast aan de vorm en
atneting van dat frame. Het maakt daarbij niets uit of die tekst is
geimporteerd of met de ingebouwde teksteditor is opgesteld. Als u de
afineting van het fiame wijzigt, wordt ook de tekst opnieuw aange -
past. De indeling kan op velerlei wijze worden aangepast. U hebt bij-
voorbeeld de keuze uit links of recbts uitgelijnde tekst, uitgevulde eo
gecentreerde tekst. U bepaalt zelf de regelafstand en de hoeveelheid
blanco regels tussen alinea's en u kiest indien gewenst zelf nieuwe
tabstops, maar ook linker- en rechtermarges die onaftankelijk zijn
van de frameatneting, of u laat de tekst inspringen. BoYerdien bestaat
de mogelijkheid in bepaalde delen van de tekst extra (positieve of
negatieve) letter- of woordafstanden te hanteren. Al deze in-
delingscriieria worden vastgelegd en kunnen grafisch worden aange -
duid in een mgeheten "tekstliniaal' en door de teksteditor als
controlcodes worden weergegeven. Voor elke wijziging van de tekst -
indeling moet een dergelijke liniaal worden ingevoegd. Dit wordt voor
een deel automatisch door het programma zelf uitgevoerd, maar u
kunt ook zelf linialen invoegen, wissen, kopidren enz. De instelling
van de codes gebeurt via twee menuboxen (zie de hoofdstukken lX-3
en Ix-4) en door aanpassing van de tekstliniaal met behulp van de
muis (voor het plaatsen van tabstops, codes voor inspringen, bepaling
van linker- en rechtermarge enz.).
Om een lekstliniaal te wijzigen, klikt u eerst op die liniaal, Dit kunt
u echter alleen doen als u in de modus voor het bewerken van de
tekstliniaal bert. De tekstmodule kent in principe twee verschillende
modi, herkenbaar aan een eigen vonn yan de muiswijzer: het kruisje
en de tekstcursor. via de rechtermuisknop kan men op elk moment

tekstliniaal

geselecteerd (aktief) tekstliniaal
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naar de andere modus gaan. De tekslcursor is actief tijdens het

intikken van tekst, markeren van tekstblokken en aaopassing van de
stijlkenmerken (zie het yolg€nde de€l van dit hoofdstuk). Er bestaat
een belangrijke overlap tussen de beide modi. Zo kunt u een tekst -
blok markeren (zie onder) en vervolgens door een klik op de be-
treffende ikoon de indeling (uitgevuld, gerentreerd) binnen dat blok
wijzigeo. Het programrna voegt dalt automatisch twee linialen in, een
v66r het gemarkeerde blok en een tweede achter het blok om de
oorspronkelijke indeling weer te herstellen.
U kunt een onbeperkt aantal li[ialen in de layout opnemen. De in die
liniaal aangegeven instellingen gelden voor de daaropvolgende tekst tot
de eerswolgende liniaal. ln IX-3 en lX-4 vindt u een nauwkeurige
beschrijving vao alle instellingen in een liniaal.
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3) Teksstijl
Naast alle aanwijzingen voor de teksti[deling bevat CALAMUS een
grcot aantal Aciliteiten voor het bepalen van de stijl van een tekst. Zo
kan de gebruiker e€n aantal fonts kiezen (lettenype), de corpsgroo[e
bepalen, de kleur van de tekst instellen en een aantal stijlkenmerken
gebruiken zoals onderstrepen, outlined (alle€n de contouren van de
leners), schaduw, superscript (exponenten) en subscript (indices). AI
deze kenmerken worden op dezelfde wijze ingesteld. De bedienings-
middelen bevinden zich in de twee menuboxen van de tekstmodule
(zie lX-5 er IX-6). Alle stijlkenmerken kunnen betrekking hebben
op verschillende delen van de tekst, varierend van 66n letier tot een
hele reeks lekst-trames. Het deel waarop een stijlkenmerk van
invloed moet zijn, moet eerst worden gemarkeerd. Daarvoor kiest u
eerst e€n fi:ame (zie ook de hoofdstukken IIt en VIII). Plaats de
cunnr aan het begin van het gewenste tekstblok en verplaats hem dan
naar het einde van dat blok, waarbij u de linkermuisknop ingedrukt
houdt. Het gemarkeerde blok verschijnt geinverteerd op het scherm.

Veryolgens kunt u een reeks stijlkenmerken opyragen. Daarbij wor-
den alle in het gemarkeerde blok geldige instellingen, zoals font,
corpsgmotte e.d. in de menu-boxen aangegeven. Desgewe[st kuDt u
die wijzigen. AIle door u aangebrachte veranderingen worden pas
actief nadat u op de ikoon "Stijl wijzigen" hebt geklikt. Dit biedt het

lettertyp@
ijlkenmerken gebruiken zoals

; superscript (exponenten)
fde wijze ingesteld. De bedi
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het voordeel dat u meerdere stijlaanpassingen tegeluk kunt uitvoeren
O.v. tekstkleur, fuot enz.). Soms kunnen daarbij echter ongewenste
efftcten optreden, omdat bij elke wijziging de op dat momeot gelden -
de stijlkenmerken worden overgenomen. Daarom moet u er een
gewoonte van maken na het markeren van een tekstblok de functie
"Stijl lonen' te activeren. Dan kunt u doelgcricht yeranderingeo aan-
brengen en weet u teyens welke e€rder gekozen stijlkenmerken onge-
wijzigd worden overgenomen.
Stijlkenmerken kunnen ook worden veranderd via de teksteditor.
Daarvoor vraagt u een overzicht van de controlcodes op en geeft u
vervolgens met de linkermuisknop een dubbele klik op de gewenste
controlcode [s], rcsp. [stijl]. ln het daarna afgebeelde dialoogpaneel
vindt u alle sttlkenmerken en kunt u de gewenste wijzigingen kiezen.
Een aantal bijmndere stijlkenmerken heeft slechts invloed op 66n
trz,me. Zii worden via het dialoogporcel 'Diverse stijlinstellingen' ge-
kozen en ingesteld. Deze kenmerken hebben onder meer betrekking
op onderstreping, outlined enz. ln deel B van deze handleiding vindt
u in de hoofdstukken lX-5 en IX-6 eer totaaloverzicht van alle
stijlfuncties.
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4) Tekst-macro's
Het grote aantal mogelijkheden voor tekstverwerking en layout maakt
een overzichtelijke bediening noodzakelijk. Een hulpmiddel zijr. znge-
naamde macro's, waarne€ u via 66n toetshandeling of 66n klik
complexe bewerkingen kunt uitvoeren. Macro's kunnen elke gewenste
combinatie van tekst met stijl- en opmaakcodes b€vatten. Het opstel -
len van een macro is zeer simpel. U markeert eerst eeD tekstblok
waarin de instellingen staan die u in de macro wilt opslaan. Daarna
klikt u op de ikoon voor "Macro defini€ren" (zie hoofdstuk lX-?).
Vervolgens kunt u kiezen of u uit het gewenste tekstblok alleen de
tekst en/of de stijl en/of de opmaak in de macro wilt opslaan. Geef
de macro vervolgens een naam en sla hem op onder een bepaalde
toets. Vanaf dat moment kan de macro \yorden geactiveerd door tege-
lijkertijd op ,Control, en die betreffende toets te drukken, of door te
klikken op de naam van de macro in de menubox. Door het aanroe-
pen van de macro wordt deze op de cursorpositie ingevoegd. Dit geldt
zowel in het layout-venster als ttdens het gebruik yan de tekst-
editor. Via eeo macro kan niet alleen iets aan de tekst worden toege -
voegd, maar ook een vervangopdracht worden uitgevoerd. Als u eerst
een tekstblok markeert en dan een macro activeert, dan wordt dat
blok vervangen door de inhoud yan de macro. Binnen CALAMUS
kan men werken met macro-sets lan maximaal 22 macro's.

H'
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5) Speciale tekstfuncties
CALAMUS biedt nog een groot aantal bijzonderc functies voor iekstver-
werking en layout. Een volledige opsomming of beschrijving zou de lengle
van dit hoofdstuk ver te bo\ren gaao. Daarom wordt hier slechts kort inge-
gaan op enkele van de belangrijkste functies. D€el B van deze handleiding
geeft een uitvoeriger overzicht.
CALAMUS beschikt over 5 buffergeheugens, de mgeheten prikborden,
voor tekstblokken. Tijdens layoutwerk of het gebruik \ran de teksteditor
kunt u tekstblokken verplaatsen of kopiercn naar een prikbord. In het eer-
ste geval verdwijnt dat blok uit de hoofdtekst, in het tweede gelal oiet.
Evenals bij de macrc's bestrat ook hier een keuze uit invoegen of
vervangen, al naar gelang u vooraf de tekstcursor heeft geplaatst ofeen blok
hebt gemarkeerd.

CALAMUS voorziet natuurlijk ook in automatische pagina- en hmfdstuk-
nummering, waarbij vijf verschillerde typen nummering en z€rlen niveaus
yoor hoofdstuknummering beschikbaar zijn. Ook bestaat de mogelijkheid
automatisch een register aan te maken en voetnoten te verwerken, Het ge-
bruik is zeer eenr,oudig. Een tekstblok kan door klikken op een ikoon wor-
den gekenmerkt als inhoud van een register of voetnoot. De inhoud van het
blok verdwijnt dan uit de tekst en wordt daar vervangen door het juiste
voetnootnummer, terwijl de inhoud yian het blok zelf in speciale voetnoot-
frames wordt geplaatst. Blokken die voor een r€gister bestemd zijn, kun-
nen uit de hoofdtekst worden verwijderd en rutar een registerframe worden
o,rergebmcht, maar het is ook mogelijk de inhoud in de hoofdtekst achter te
laten. Al deze speciale functies worden geactive€rd via de optie 'Bereken
opnieuw' in het Tekstmenu. Een uitroerige beschrijving vindt u in deel B
van deze handleidiog, in de hoofdstukken VIII-2, IX-l en XlV.
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Grafische vormgeving met lijnen en rastervlakken
Bij grafische vormgeving van de layout onderscheiden we grafi-
sche elementen als lijnen, contouren, rastervlakken enz. en de
eigenlijke illustraties. Illustratiqs kunnen met de huidige versie
van CALAMUS alleen vanuit externe programmat als vector- of
rasterafbeelding worden gei'mporteerd, ofwel via een scanner
worden ingelezen. Voor standaardelementen als lijnen en raster-
vlakken biedt CALAMUS echter een veelheid aan hulpmiddelen,
die de mogelijkheden van andere DTP-programma's ver
oversttgen.

1) Lijnen
Lijnen kunnen in een layout vele functies hebben. Zij kunnen tekst verbin-
den, afbakenen of scheiden, maar ook extra opvallend maken. Voor het
aanmaken en bewerken van lijnen is CALAMUS voorzien van een speciaal
frame en een speciaal programma, dat kan worden opgeroepen via een
lijnikoon in de kopregel. Daarmee kunt u naast de standaardfuncties een
grcot aantal effecten realiseren en zelfs kleine tekeningen maken. In eerste
instantie moet u er misschien aan wennen dat ook lijnen deel uitmaken van
de inhoud n een fiame, maar na verloop van tijd zuh u merken dat de
bewerkingen achteraf daardoor vecl ecnvoudiger worden. Hetzelfde geldt
voor la),,out-bewerkingen via het frame concept van CALAMUS. Om het
werken met lijnen nog wat te vergemakkelijken is er bij het aanmaken van
een "lijn-frame" sprake van een bijzonderheid. Alhankelijk van het geko-
zen lijntype (alleen bij horimntale, verticale en diagonale lijnen) verschijnt
namelijk bij het aaDrnaken van een dergelijk frame niet meteen een frame,
maar eerst een lijn. Het bijbehorende frame verschijnt pas na beEindiging
van het aanmaken. Behalve de eerdergenoemde lijnen kan CALAMUS ook
krommen en gehoekte lijnen maken. Bij deze lijntypen ziet u eerst een fra-
me en daarna de lijn als inhoud van dat frame.

tl i:
t:
t:
t:

frrI

litaraar
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De verschillende lijntypeo kunnen ook wordon onderverdeeld op basis mn
de richting van de lijn, die bij het aanmaken wordt mstgelegd door de
begin- en eindpositie van de ltn. Bij diagonale, gebogen eo gehoekte lijnen
is er sprake van vier verschillende richtingen. Bij horizontale en venicale
lijnen is er echter sprake Yan verschillende lijnposities binnen het fi-ame,
zoals boven, midder, onder bij horizonale lijnen en links, midden, rechts
bij Yerticale lijrEn.
U kunt elk lijntype acht€raf omzetteo io een ander type. Lijnen kunnen niet
alleen zwan of wit worden weergegeven, maar ook met elk gewenst invul-
patrooo of raster. CALAMUS biedt 36 verschillende vooryedefiDieerde
invulpatrcnen en een raslerverzadiging tussen 0 en 100 procent. De
Itndikie kan worden ingesteld in sappen van l/10 mm of l/10 punt. Daar-
naast bestaat de mogelijkheid met de muis een aantial vooraf iogestelde
lijndikten te kiezen. Behalve doorgetrokker lUnen kan CALAMUS acht ty-
pen onderbroken lijoeo en stippelltnen genereren. Bovendien kunt u de uit-
einden van de lijn afzonderlijk instellen. Het uiteinde kan bij\Dorb€eld
rond, hoekig of pijlvormig zijn. Bovendien kunnen lijnen van een schaduw
worden voorzien. Richting, athnd, kleur, invulpatrmn en het raster mn
de schaduw zijn instelbaar Daarbij kunt u kierzen uit dezelfde mogelijk-
hedeo als bij de bepaling van het invulparmn eo het raster zelf. Hoofdstuk
X geeft een uitroerige beschrijving over het instellen van alle lijnken-
merken.
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2) Frames en rastervlakken
Fmmes en rastewlakken zijn voor een layout minstens wen belangrijk als
lijnen. Ook in deze gevallen urerkt CALAMUS met een speciaal type frame
en een aEonderlijke module, die via de ikoort voor rastervlakken in de kop-
regel kunnen woden opgeroepen. De belangrijkste toepassingeo zijn het
aanbrengen van kaders mnd afbeeldingen of teksten, alsmede ha aan-
brengen rrao raster?atronen of kleurvlakken als achtergmnd roor een tekst.
Een vaak toegepaste stijl is witte tekst op een zwarte achtergrord. Dit is in
principe zeer eenvoudig, rnaar met conventionele technieken vergt het zeer
omslachtig kopieerwerk. Via CALAMUS is het een zaak mn enkele
muisklikken en ook hier gaan de mogelijkheden van CALAMUS veel
vender dan bij andere DTP-programma's.
Naast de gebruikelijke rechthoekige vlakker biedt CALAMUS nog l4
andere figuren, zoals ruit, cirkel, ellips, driehoek en ster. Voor alle figuren
kunnen de contourlijn, het binnervlak en de schaduw al2onderlijk worden
ingesteld. De omranding kan niet alleen zwart, wit of transparant (afiyezig)
worden gemaakt, maar ook met een invulpatroon of raster wordeo gedefi-
nieerd. Naast 36 invulpotronen biedt CALAMUS mk grijsgradaties tussen
0 en 100 procent. De dikte van de contourlijn is inslelbaar in strppen van

Ql mm of l/10 punt. Bovendien kunnen via de muis 8 vooraf gedefinieerde
lijndikten worden gekozen. Naast een doorgetrokken conlourlijn kunnen 7
anderc lijntypen worden gebruikt, zoals onderbroken lijn, stippellijn enz.
AIs u voor de contouren een raste lak wilt gebruiken, dan moet het
binnerylak transparant worden gemaakt. Dat vlak kan echter ook zwart of
wit worden gemaakt of ingwuld met elk gewenst raster of iryulpatrooo,
zoals eerder al werd aangegwen. Bovendien kan het rastervlak rran een
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schaduw worden voorzien, waarvan de afstand en de richting instelbaar
zijn. Ook voor de schaduw hebt u een keuze uit zwart, wit, een rast€r of
invulparoon. Voor de irvulpntrone[, resp. rasters gelden dezelfde keuze-
mogelijkheden als bij vlakken en contourlijnen. Alle eigenschappen, zoals
vorm van het vlak, schaduw,
Frames en rastervlakken nNter en structuur tran de contourlijn kunnen op
elk moment worden gewijzigd. Daarvoor klikt u io het frarne en stelt ver-
volgens de gewenste eigenschap in. Bij het aanmaken van een rastervlak-
frame wordt ste€ds de op dat moment gekozen instelling gehanteerd. Als u
in een frame klikt, verschijneo in de menu-box de voor dat frame geldende
instellingen. De menu-boxen dienen zowel voor het aanduiden als yoor het
aanpassen van die iostellingen. Hmfdstuk XI geeft een uitvoerige be-
schrijving van alle instelmogelijkheden voor de eigenschappen \.an nster-
vlakken-

Hfdst.V-2.Pagina4
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1) Kopregel
De term kopregel verwijst Daar her brede kader met grafische symbolen di-
rect onder de menubalk. De kopregel bs/at de informatie oer de belan-
grijkste bedieningsfuncties van CAIAMUS, welke in alle programma-
onderdelen worde[ gebruikt. De koprcgel is verdeeld in vijf functie-
groepen. Elk van die groepen wordt hieronder uitgebreider behandeld.

ffi )r A '!ltJ

a) Module-ikonen
CAIAMUS bestaat uit 5 hoofdprogramma's, ook wel modules genoemd.
Met behulp mn de 5 module-ikonen kan men van het ene naar het andere
pmgramma overgixrn. Er kan oooit meer dan 66n module tegeltk wordeo
geactiveerd, zodat altijd &t van de vijf module-ikoneo geirryert€erd is. ln
de volgende alinea's wordt elke module kort beschreven. In de hoofdstuk-
ken vll - Xl vindt u een volledige beschrijving van alle afzonderlijke
functies.

Paginamontagemodule
Deze module bevat functies voor het opslaan, laden, kopiEren, innoegen,

verplaatsen en wisse[ van pagina's. Daarbij wordt een onderscheid ge-

maakt tussen complete pagina's en een mgenaamde 'kale la1out". Oder dit
laatste wordt eeo pagina yerstaan die alleen bestaat uit stnrtuurelementen,
dus lege fi'ame,s met basiselementen. Bij deze module hoort een speciale
menubox (zie hoofdstuk VII).

Paginamontagemodule
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Frame-module
In deze module yindt u naast alle functies voor het aanmaken, benerken en
wijzigen van frames ook een groot aantal hulpmiddelen \oor de layout,
zoals liniaal, raster, hulplijnen eaz. Bij den module behoren in totaal 7
menu-boxen. lo eerste instantie kan dit verwarriog wekkeD omdat het suU
menu slechts 4 symbolen beyat. Dit is dan ook een uitzonderingsgerral: via
de vraagteken-ikoon kunnen, afirankelijk mn het gekozen frame-type,
diverse menu-boxen worde[ opgeroepen (zie hoofdstuk VIII).

Tekstmodule
Deze module bevat alle functies voor het irNo€ren, bewerken en opmaken
van tekst. Dit kar direct ill de la)out ptaatsvinden, maar ook via de inge-
bouwde tekt-edilor, die zich ook in deze module bevindt. Tevens kunt u
via deze module het CAT AMus-woordenboek voor het aftreken ydn

woorden opmepen en bewerken. Ten slome biedt deze module u het beheer
van macro's. Bij deze module behoren 8 verschillende menu-boxen (zie
hoofdstuk IX).

Lijnmodule
Deze module biedt een grmt aantal voorafgedefinieerde lijnelementen voor
het opstellen van de la)rout. Het raster, de kleur en de schaduwwerking zijn
vrij instelbaar. Deze module werkt met 3 meDu-boxeo (zie hoofdstuk X)-

Rastervlalanodule
Met deze module kunt u een aantal vooraf gedefinieerde vlakken oproepen
en in uw la5iout gebruiken. De vlakken kunnen worden voorzien ran invul-
patronen, contouren en van e€n schaduw. Kleur en invulpatroon van het
ylak, de conlouren en de schaduw zijn instelbaar (zie hoofdstuk XI).

Rastervlakmodule
Hfdst. Vl - 1. Pagina 2atarimuseum.nl
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b) Paginagrootte
Deze ikonen bevinden zich in de tweede functiegroep van de kopregel. Die
grcep omvat vier ikonen waarmee u kunt bepalen hoe de pagina in het
werkvenster wordt afgebeeld, De ee6te drie ikonen bepalen welk deel van
de pagina wordt afgebeeld. rr'an deze drie ikonen kan er steeds slechts 66n
zijn geactiveerd. De gekozen ikoon is geinverteerd afgebeeld en geeft de
huidige groone aan.

VerHeind
In de modus "Verkleind" wordt een pagina zo sterk verkleird dat de gehele
pagina in het venster past. Deze modus kan ook worden gekozen door in
het Scherm-menu de optie 'ry'erkleind' te kiezen.

Normaal
De modus "Normaal" geeft in het venster steeds een deel van de gehele
pagina weeq waarbij de inhoud op ware groottre wordt weerBegeven. Met
behulp van de schuifbalken kunt u een ander deel lan de pagina in het
venster laten verschijnen. Deze modus kan ook worden gekozen door in
het Scherm-menu de optie 'Normaal' te kiezen. Daarnaast is er nog e€n
derde mogelijkheid. Als bijyoorbeeld de modus "Verkleind" is geacti-
veerd, dan kunt u de muiswijzer op een bepaalde pnsitie van de pagina
zetten, vervolgens de .Control'-toets ingedrukt houden en op de linker-
muisknop drukken. Ook dan gaat u naar de modus "Normaal". In dit
geval verschijnt echter in het venster precies dat gedeelte van de pagina
dat u even daanoor met de muiswijzer hebt aangewezen. De positie waar
de muiswijzer stond, bevindt zich daarbij midden in het venster. Als u
nogmaals de ,Control,-toets ingedrukt houdt en op de linkermuisknop
drukt, keert u we€r terug naar de eerder inges0elde modus.

Normaal
Hfdst. Vl - 1. Pagina 3atarimuseum.nl
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Normaal Instelbaar
De modus 'Instelbaar" biedt de mogelijkheid een vooraf zelf gedefinieerde
weerga'/egrootte te actiyercn. De systeemgekozen instelling is een vergro-
tingsfactor vat 2AO% oineair). Als u dit wilt veranderen, kunt u in het
Scherm-menu de optie 'Stel veryrcting in' selecterEn. ln het dialoogpaneel
dat dan verschtnt, kunt u kiezen uit diverse veBrotings- en verkleinings-
factorcn, of zelf een perc€ntage opge,\ren. Bovendien kunt u direct de af
meting kiezen die bt de resolutie \an uw printer past. Bij een laserprinter
met 300 dpi (pixels per inch) is dat bijvoorbeeld een factor van 375%
(lineaire verhouding tot de oorspronkelijke afrneting). Bij deze optie kunt u
als het ware met een loep punt \r'oor punt controleren hoe de afbeelding la
ter via de laserprinter zal worden afgedmkt. Deze modus kan ook worden
gekozen via de optie 'lrstelbaar' in het Scherm menu. Met behulp van de
muis kunt u tevens 'inzoomen', zoals dat eerder onder de Normaal- modus
is beschreven, Daarvoor houdt u de .Alternato-toets ingedrukt en drukt darl
op de linker-muisknop. Als u dat herhaalt, keert u we€r terug naar de
oorspronkelijke ingestelde afrneting.

Tweede monitor gebruiken
Met deze ikoon kunt u omschakelen naar eeo twe€de monitor. Deze functie
is aftankelijk van de gebruikte apparatuur en moet vooraf in het dialoog-
paneel 'Diverse in$ellingen' worden ingesteld. (Dit dialoogpaneel wordt
opgeroepen via het Extra-menu.) De huidige versie ran CALAMUS biedt
reeds de mogelijkheid een full page rnonitor of A4-monitor aan te sluiten.
Daarvoor is dan wel een speciale driver noodzakelijk.

Tweede monitor gebruiken
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c) Paginakeuze
De dede funcdegrcep in de kopregel dient voor hel inslellen eo aangeven
van de op dat momeot gekozen pagina. Daarbij wordt eeo 'frsieke" pagina-
nummering gehanteerd, die altijd met he.t nummer I begint en alle in het
geheugen opgeslagen pagina's beslaat. U di€nt dit z€er nadrukkeliik te
onderscheiden van de paginanummering die binnen de la)/out wordt aange-
bracht. Deze beide vormen ran paginanummering behoeven beslist niet met
elkaar in overeenstemming te zijn. Ook kunt u voor afzonde ijke delen rran
uw document een apafte nummering gebruiken. Via het dialoogpnneel
'Fagirunummering' kunt u het type nummering instellen, evenals het num-
mer van de eerste pagina van elk onderdeel van uw document. U mept dit
dialoogpaneel op door in het hgina-menu op de optie 'Paginanummering'
te klikken-

Bladeren
Door op een van beide pijlen te klikken kunt u door het document blade-
rcn. Via de linkerpijl bladert u terug en via de rechterpijl \ooruit. HeI num,
mer van de vorige of volgende pagina wordt aangegwen. Die pagina
verschijnt in het venster en kan dan meteen worden bewerkt.

Links-rechts indicatoren
Deze symbolen zijn alleen actief als in het dialoogpaneel 'Pagina-laliout'
(kgiru-menu) de optie 'Dubbelziidig' is gekozen. In dat ge\al wordt in de
koprcgel aangegeven of de huidige pagina een linker- (L) dan wel
rechterpagina (R) is. Met het sleutelsymbool kunt u zelf bepalen of een
pagina e€n linker- of rechterpagina is. Door op L te klikken maakt u ran
een rechter- een linkelpagina. Op R klikken heet uiteraard het tegenover
gestelde effect. Links-rcchts iDdicatoren

Hfdst. Vl - 1' Pagina 5
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Paginanummer
Dit veld gecft het nummer van de huidige pagina. AIs u naar een andere
pagina wilr, tikt u in dit veld hct gewenste paginanummer in, afgesloten
nrct ,Return,. Het paginanummer mag vier cijfers lang zijn, dus maximaal
q999

Paginanummer
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d) Toetsikoon
In het lege veld onder het paginarummer verschijnt in bepaalde gevallen
ean klein loetssymbool, Als de muiswijzer een ikoon makt dat onder een
bepaalde toets is opgeslagen, dan ve$chijnt in de kopregel een aoets-
symbool met een aarduiding van de betrefEnde toets (zie ook de
hmfdstukken II en XIX).

Toetsikoon
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Positie

e) Co<irdinatenaanduiding
In deze velden zijn codrdinaten aangegeven en kunnen nieuwe wordeo ioge-
voerd om de afinetingen mn frames te bepalen, Daarbij kunneo diverse
eenheden worden gebruikt, mmelijk centimeter, inch, pica en cicero. De
eenheid wordt rooraf gekozen in het dialoogpaneel 'Pagina-la)out' (zie
Pagina-menu). Als u de aftneting of d€ plaats van e€n fuame wilt wijzigen,
kunt u de aangegeven waarden ook via het toets€nbord aanpassen, als u al
een frame hebt gekozen. Klik dan in een van de vier velden. Dan kunt u
nieuwe waarden intikken en met de pijltoetsen van veld rnar veld gaan.
Elke ingetikte co6rdinaat moet worden afgesloten met .Return' of via de
ioets rundo> worden geannuleerd.

Als de muiswijzer zich in het werkvenster bevindt, worden in dit veld de x-
en y-criirdinaten van de muiswijzer aangegeven, berekend vanuit de linker-
bovenhoek van de pagina. Tijdens het aanmaken van een fi-ame blijft deze
aanduiding ongewijzigd en geeft hij pnsitie mn de linkerbovenhoek van het
frame aan. Door andere codrdinateo in te tikken, kan men de positie van
een gekozen fi-ame wijzigen.

Afrneting
Dit veld is alleen actief tijdens het aanmaken van een frame. Dan geven de
waarden steeds de momenele hoogte en breedte r"an het fi.ame aan. De
aftneting van een frame kan worden gewijzigd door andere waarden in le
tikken.

Afmeting
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2) Instelling van invulpatronen
Lijnen, vlakken en schaduwen kunnen met vele patronen worden ingevuld.
Deze invulpatronen komen we dan ook bij vele onderdelen lan CALA
MUS Egen. Daarom worden nu de basisinstellingen van deze patronen be-
handeld. In principe kunt op twee manieren een invulpatroon kiezen. Ten
eerste via de hiernaast aangegeven ikonen, die in veel menu-boxen
voorkomen. Ten tweede in eon dialoogpaneel dat u via de menu-boxen kunt
oproepen.

ffiu*
Raster in procentwaarde
CALAMUS biedt de mogelijkheid de zwarting van een invulpatroon io te
stellen op een waarde tuss€n 0% (wit) en 100% (zwa$. Ktik in het veld
met de procentwaarde, tik het gewenste getal in en druk op.Return,. Naast
de procentwaarde yerschijnt dan het i[vulpaaroon. Klik op het gewenste in
vulpatroon. Dat wordt dan voorzien van een kader en wordt het huidige in-
vulpatroon. CALAMUS bevat 64 voomf gedefi nieerde inyulpatronen waar-
lan de zwarting kan worden ingesteld. Daarom zult u merken dat bij een
verandering met I % niet in alle gevallen een nieuw invulpatroon verschijnt.
\y'ergeet ook niet dat een waarde van 0% overeenkomt met geheel wit. Als u
een geheel wit object over een ander object legt, verdwijnt het onderliggen-
de objept. Dit lijkt dus op wissen.

Raster in procentwaarde
atarimuseum.nl
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Transparant
Als u op deae ikoon klikt, verschijrt een rand om de ikoon en kunt u een
object transparant make[, dus onzichtbaar. Merk op dat er een Yenchil is
tussen een transparant object en een object met een invulpatroon van 0%
(wit). Op e€n witle achteBrord zijn die twee objecten in eerste instantie
hetzelfde, namelijk onzichtbaar. Het verschil wordt pas duidelijk als beide
objeetaD tegen een gekleurde achtergmnd worden afgebeeld. Het
0%-paroon blijkt dan wit, tervtl het transparante object onzichtbaar bltft.
De transparant-modus is belangrijk bij vlakken. Die bestaan altijd uit een
binnenvlak en een contourlijn. Als u een vlak mnder conlourlijn wilt, dan
moet u e€n transparante mniourlijs instelle[. wilt u alleen de omranding
van het object zien, dan dient u het vlak transparant te maken. Een zeer
eigenaardig effect wordt verkregen door een transparant object van een
schaduw te yoorzien. ln CALAMUS kan dus ook een owichtbf,ar objut
een schaduw werpen. Die schaduw is in dit geral volledig zichtbaar, ter-
wijl die normaal gesproken deels door het object zelfzou worden bedekt.

ffi
E
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Systeemgekozen invulpatronen
De drie rechthoeken orpn 3 van de 36 vooraf gedefinieerde irwulpatronen.
Door op een nan de drie velden te klikken, kiest u het betreffeDde invul-
patroon. Door op een r/an de pijlsymbolen te klikken, kunt u door de invul-
pat oDen blader€n. Bij elke klik op eeD van de pijlen verschijnen de drie
rmorafgaande of drie \,olgende patronen.

Systeemgekozen i nvulpatronen
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Huidig invulpatroon
In dit veld wordt het op dat moment geactiveerde invulpatroon aangegeven.
Vergeet niet dat u yia dit yeld niet kunt onde$cheiden tusseD de patrorEn
transparant en wit (0%). Als u op dit veld klikt, verschijnt het hieronder
nader beschreven dialmgpaneel, dat nog een aantal andere instelmogelijk-
heden voor de invulpatronen biedt.
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Dit dialoogpaneel heeft diverse voordelen. Het loont alle 36 vooraf gedefi-
nieerde invulpatronen en tegelijk de belangrijkste pmcentwaarden. Bij het
gebruik lan dit dialoogpaneel moet u onthouden dat het van het scherm
verdwijnt zodra u op een van de aangegeven irwulpatronen klikt. Dat
patroon wordt dan het huidige patroon. Als u geen ander patroon wilt
kiezen, klikt u op Annuleer'.

Hfdst.Vl -2.Pagina11
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Procentwaarden voor zwarting van invulpatronen
Zoals eerder al is aangegeraen, kunt u de zwarting \an de systeemgekozen
invulpatronen insEllen tussen 0 en t00 procent. Als u op ha ingaveveld
klikt, kunt u daar een nieuwe waarde intikken, afgesloten met ,Return'.
Daarna verschijnt naast het ingNeveld het gewenste raster. Het kan oet als
alle andere invulpatromn met de muis worden gekozen. Door rechtstrc€ks
op een van de 9 rasterboxen te klikken, kunt u de berefferde patronen ook
rechbueeks kiezen. Eerder is een uitvoerige beschrijving gegeven van het
gebruik van de procentwaafden.

T Trrnsprrrnt

Transparant-modus
Door op het vierkantje te klikken, kiest
waardoor het object onzichtbaar wordt.
transparant-modus moet worden gebruikt.

tmnsparante weergave,
is aangegeven hoe de

u voor
Eerder

Vooraf gedefi nieerde invulpatronen
Hierbo ziet u alle 36 systeemgekozen irwulpatrooen. Door op het
betrefEnde patroon te klikken, wordt dat invulpatrmn gekozen.
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3) Lijntypen
In CALAMUS verwijst de term "lijnen" zowel naar vrije lijnstukken als
naar de contourlijnen rond een vlak. Lijnen worden in vele onderdelen van
CALAMUS toegepast, maar de inslelnrethode is steeds hetz€lfde. De
lijndikte en het lijntype (doorgetrokken, onderbroken, gestippeld) kan ulf
worden bepaald. Bij vrije lijnstukken kan bovendien ook worden opgege-
ven hoe beide uiteinden van die lijn eruit zien. Natuu ijk kunnen ook de
kleur en het invulpatroon zelf worden gekozeo. Dezn instelmogelijkheden
werden nader beschreven onder "Instelling van invulpatronen".

rE o,E nn

i[ilil!!
Lijndikte
De lijndikte kan vrij worden gekozen. Daarbij wordt de maateenheid ge-
bruikt die in het dialoogpaneel 'Pagina- layout' (Pagina-menu) voor fonts is
ingesteld. Geef een klik op het ingaveveld, De cursor wordt geinverteerd en
u kunt de gewenste lijndikte intikken, afgeslot€n met,Return'. Daarnaast
kunt u via de muis nog een van de acht voorgedefinieerde lijndikten kiezen.
De gekozen lijndikte wordt aangeduid door een kadertje en verschijnt
revens in het ingaveveld.

Lrjntype
U kunt met de muis op een van de acht voorgedefinieerde lijntypen klikken.
Het gekozen type wordt aangeduid door €en kadertje. De acht hiemaast
aangegeven lijntypen word€n als volgt aangeduid (ran links naar rechts):
doorgetrokken lijn, lange streepjes met kleine tussenruimte, korte streepjes
first grcte tussenruimte, strsep-stippellijn, lanBe steepjes met grote tussen-
ruimte, gecombineerde streep-stippellijn, stippellijn, korte strcepjes met
kleine tussenruimte.

Itii:i
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Lijnuiteinden
Bij een vrij lijnstuk kunt u zelf bepalen hoe beide uiteinden van de lijn eruit
zien. Het kao rond, hoekig of pijlvormig zijn. De e€rste drie ikonen ran
links bepalen het begio van de lijn, de laatste drie het einde van de lijn. Het
gekozen type wordt geinvert€erd afgebeeld.

Lijnuiteinden
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4) Schaduwinstelling
Vlakken en lijnstukken kunnen van een schaduw worden voorzien. De in-
stelling daarvan verloopt steeds op dezelfde wijze. U kunt niet alleen de
afstand en de richting vart de schaduw instellen, maar ook de kleur en het
patroon. Meer daaro'./er vindt u onder "tnstelling van irvulpatronen" en

'Kleurinstelling'. Natuurltk kan ook tekst van een schaduw worden voor-
zien, maar de hier beschreven instellingen gelden slechts voor graphics.

l(| 5,8 nn
Yi 5,9 I' 'l

Schaduwafstand
De afstand n schaduwen kan zowel io horizontale (X, breedte) als in ver-
ticale richting (Y, hoogte) worden ingesteld. Klik op een van beide velden
en tik de gewenste waarde in. Sluit die afmet.Returr' of spring via de pijl-
toetse[ naar het ardere veld. Bij die waarden wordt uitgegaan mn de maat-
eenheid die in het dialoogpaDeel 'Pagina la)out' (Pagina menu) voor fonts is
ingesteld.

ffiHffi
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Schaduwrichting
U kunt uit acht richtingen kiezen door op een van de acht hiernaast aange
geven ikonen te klikken. Als u op de ikoon in het midden klikt, kiest u voor
afbeelden zonder schaduw. De g€kozen ikoon wordt gei'nvertoerd
afgebeeld.

Schaduwrichting
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5) Kleurinstelling
De huidige versie mn CALAMUS ondersteunt twee kleuren: weerga-
vekleur = zwart, papierkleur = wit. ry'oor elk in CALAMUS aange-
maakt object kunnen beide kleuren worden gekozen. Een wit object is
uiteraard alleen zichtbaar als het op een zwarte achtergrood wordt
afgebeeld. Klik op een van de beide "verfemmertjes' Het emmertje
met de '0' verwijst naar de kleur van de achtergrond of het papier. Het
gekozen symbool wordt geinverteerd afgebeeld.

t

Kleurinstelling
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Paginamontage
Deze module bevat functies voor het opstellen van de layout per pagina.
Daarbij behoort 66n menu box.

Paginamontage-menu
Met dit menu kunt u een of meer pagina's verplaatsen, kopieren, wissen, la-
den of opslaan en ook lege pagina's invoegen. Daarbt wordt een onder-
scheid gemaakt tussen pagiru's met inhoud en kale layout. Onder dit laatste
wordt alleen de structuur van een pagina verstaan, bestaande uit alle op die
pagioa aangemaakte frames, roor een deel zondor inhoud. Als u een pagina
kopieert, kopieen u de totale pagina, met alle inhoud. Als u echter alleen
een paginalayout kopieert, lvondt de inhoud van bepaalde fuames (voor tekst
en voor raster- en yector-gmphics) niet meegekopieerd. Daarbij gelden
echter twee uitzonderingen: zogeheten fiames voor kop- en voetregels
(basiselemeaten) worden inclusief hun inhoud gekopieerd. Die maken dus
niet alleen deel uit van de pagina, maar ook van de pagina{aput. Ook lijn-
en rasterframes worden altijd als 66n geheel gekopieerd. Bovendien wordt
bij tekst-fiames ahijd de eerste teksdiniaal en de eerst€ stijlcode (lener-
type, stijl, corpsgrootte) gekopieerd. Daarom kan men een paginalayout
ook beschouwen als een uitgebreide versie van een style sheet, zoals u dat
misschien uit andere DTP- pmgramma's kent. Een deel ran de hier be-
schreven fuocties kan ook via het Pagina-menu worden opgeroepen.

Paginamontage-menu
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kgina's opslaan
Met behulp van deze functie kunt u een of meer pagina's van uw document
op disk opslaan. AIs u op deze ikoon klikt, r€rschijr[ oodersaand dialoog-
paneet'Pagina('s) opslaan'.

In dit dialoogpaneel moet u de numme$ opgeven van de eerste en de laat-
ste pagina die u wih opslaan. Voor beide is in het dialoogpaneel het num-
mer van de huidige pagina aangegeven. Als u dat wilt wijzigen, klik dan op
het berreffende verd en tik het gewenste ;raginanummer in- U kunt met de
verticale pijltoetsen naar het andere veld springen. Als u niets wilt opslaan,
klik dan op Annuleer'. Als u op {Return, drukt op of 'OK' klikr, wordt de
opdracht bevestigd, waama de Seleclor verschijnt (zie hoofdstuk XVII
onder "Dialoogpanelen"), waar u kunt opgwen onder welke bestandsnaam
de pagina('s) moet(en) worden opgeslagen. CALAMUS-pagina's worden
voorzien nan de extensie CSE.

PEEIilR'S OPSLNNil
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Pagina's opslaan
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Pagina's laden
Via deze functie kunt een aantal opgeslagen pagina's in uw document invoe-
gen. Daarbij worden alle pagina's \"n het beteffende bestand in het hui-
dige document ingwoegd. Als u op deze ikoon klikt, verschijnt het paneel
'Pagina('s) laden'.

t-pjirrm-s LnDEtt Ir-

Invoegen

l- vooi-l!fi1fl Pasinar !
fj-[-l filn]jliEl]

Met de gegevens ir dit paneel bepaalt u op welke plaats de te laden pagina's
in uw document worden ingevoegd. In het dialoogpaneel is de huidige pagi-
na aaogegeven. Als u de pagina('s) op een anderc positie wilt invoegen, tikt
u het gewenste paginanummer in. Bovendien kunt u opgeven of de te laden
pagina's v66r of achter de opgegeven pagina moeten worden ingeyoegd. Als
u geen pagina wilt laden, klikt u op Annuleer'. Door op .Retum' te druk-
ken of op 'OK' te klikken, bevestigt u de opdracht, waarna de Selector
verschijnt (zie hoofdstuk XVII onder "Dialoogpanelen"), waar u kunt op-
geven welk bestand de gewenste pagina's be\lat. Bestanden met
CALAMUS-pagina's zijn voorzien van de extensie CSE. Het betrefletde
bestaDd wordt geladen en op de eerder aangegeven positie ingevoegd.

Pagina's laden
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Pagina's kopidren
Via deze optie kunt u een of meerdere pagina's rran uw document kopiercn.
Deze pagina's zijn dan dubbel aanwezig. Eventuele basiselementen (fi-ames
voor kop- en Yoetrcgels) op de te kopiEren pagina kunnen ran invloed zijn
op de layout van volgende pagina's. rfandaar dat eerst een waarschuwing
verschijnt die u de mogeliikheid biedt de operatie af te breken. Ook kan het
zijn dat de opgeschwen pagina's op hun nieuwe positie er anders uit zien,
doordat voor het nieuwe bereik een ander frame voor kop en voetregels
geldig is. Dergelijke ongewenste nevenefEcten zijn niet te yermijden, maar
kunnen achteraf worden gecorrigeend. Men kan in dat geyal de gewenste
ftames roor kop- en yoetregels via ttet prikbord naar de betreffende positie
kopieren. Wees in ieder gerral voorzichtig met het gebruik van deze functie.
Nadat u op de ikoor hebt geklikt, verschijnt het dialoogpaneel 'Pagina(h)
kopieren'.

PNEI[N I5 KllPIEEREII

Uan pagina ! tot pagina I

Invoegen

f ,ooi_l EM prstna: t

In dit paoeel moeten het pagioanummer vao de eerste en de laatste pagioa
!"n het te kopiEren paginabereik worden opg(*even, alsmede de positie
waar de gekopieende pagina's moeten worden ingeroegd, Als systeemgeko-
zen waarde hanteen CALAMUS bij alle drie de velden de truiifige palina.
Ingave geschiedt via het loetsenbord, Pagina s kopieren na een klik op het
gewenste veld. Met behulp yaD de ptlroetser kuDt u naar de yelschill,eode
velden springen. Bovendien kunt u aangeven ofde ;ngirn !66r of achter die
betrefEnde pagioa moet worden ingevoegd.

Pagina's kopiEren

atarimuseum.nl



PAGINAMONTAGE

Als u de operatie wilt afbreken, klikt u op Aonuleer'. In het anderc geval
klikt u op'OK'of drukt u op.Return', waarna het paneel verdwijnt. Als de
te kopiercn pagina een frame voor kop- efl yoetregels bevat, verschijnt e€n
waarschuwingsmelding, waarbij u de gelegenheid wordt geboden de opera-
tie te anouleren. Door op 'OK' te klikken bevestigt u uw keuze, waarna de
pagina('s) worden gekopieerd.

Paginalayout opslzun
Met deze functie kunt u de layout yan de huidige pragina, dus de lege
frames, de lijnen, vlakken en basiselementen (frames voor kop- en !oet-
regels met inhoud) op disk opslaan. Als u op de betreffende ikoon ktikt,
verschijnt de Selector (zie hoofdstuk XVII onder "Dialoogpanelen'), waar
u kunt opgeven onder welke bestandsnaam u de layout wilt opslaan. Bestan
den met CALAMUSJayouts worden voorzien van de extensie CLI.

Pagina-layout opslaan
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Pagina-layout laden
Via deze optie wordt een pagina met l e frames, lijoen, rasters en basis-
elemeoien (frames voor kop- en voeregels irrclusiefhun inhoud) vanafdisk
geladen en in uw document ingevoegd. Daarvoor wordt een nieuwe pagina
aangemaakt. Als u op de ikoon klikt, verschlnt het dialoogpaneel 'hyout
laden'.

f LnYour LnDEr 
-l

Inuo egen

t voo--lIEilt'lI pasinar 3L--

mf-] lT-rhr:lieeFl

In dit paneel geeft u aan op welke positie de layout moet worden inge-
voegd. In het dialoogpaneel is het paginanummer yan de huidige pagina
aangeduid. U kunt tevens opgwen ofde layout vddr of achter de gekozen
pagina moet worden ingeyoegd. Daartoe klikt u op een van de bereffende
velden. Als u besluit de ofrracht niet uit te voeren, klik dan op Annuleer'.
Als u op .Return' drukt of op 'OK' klikt, wordt de opdracht bevestigd,
waama de Selector verschijnt (zie hoofdstuk XVII). Daar kuot u de
bestandsnaam opgwen waarin de gezochte layout staat. CALAMUS-layouts
zijn voorzien ran de extensie CLT.

Pagina-layout laden
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PaginaJayout kopidren
via deze optie kunt u een nieuwe pagi[a in uw documeDt invoegen, waar-
bij de paginalayout (ege fiames, lijnen, rasters, basiselementen, frames
voor kop- en voetrcgels inclusief hun inhoud) van de huidige pagina wordt
gekopieerd. Als u op de ikoon klik, verschijnt het dialoogpaneel 't ayout
kopidren'.

TRYOUT KOPIEREII

Lagout vao pag, l2--
pas, ---l tot pag, 6f--

In dit paneel kiest u de positie waar de la)rout moet worden ingevoegd. In
het dialoogpaneel is bet paginanummer van de huidige pagina aangegeven.
via het to€tsenbord kunt u een ander paginanummer opgwen. Door op een
yan de daarvoor bestemde velden te klikken kunt u aangeven of de layout
y66r of achter de opgegeven pagina moet worden ingwoegd. Als u besluit
de opdracht niet uit tc voeren, klik dan op Annuleer'. Als u op ,Return,
drukt ofop OK'klikt, wordt de opdracht meteen uitgevoerd.
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Pagina's wissen
Via deze ltactie kunt u een of meer pagiDa's uit urv docurneDt wissen, mits
aan bepaalde \oorwaarden is voldaan. U kunt namelijk alleen pagina's
wissen die niet via een tekstkeen aan andere frames in uw document zijn
gekoppeld. Als dat laatste wel het gerral is, dan \ryaarschuwt het systeem dat
wissen niet mogelijk is. Als u een pagina wilt wissen die basiselementen
(frames yoor kop- en voetrEgels) beyat die ook bestemd zijn voor daarop-
volgende paginrs, dan worden die elementen niet gewist, maar naar de
eerstvolgende pagina gekopieerd. Wees in ieder gonl zer voorzichtig bij
het gebruik van dez€ functie. Als u op de betreffende ikoon klikt, verschijnt
eerst het dialoogpaneel 'Pagioa('s) wisrn'.
ln dit paneel kunt u de paginanummers opgwen van de eerste en de laatste

pagina die u wilt wissen. Voor beide is in het paneel het nummer van
de huidige pagina aangegeven. U kunt anderc paginanummers intikk
ken, waarbij u met de pijltoetsen naar een ander veld kunt springel.
Als u besluit de opdracht niet uit te voeren, klik dan op Annuleer'.
Door op .ReturrD te drukken of op 'OK' te klikken wordt de opd
dracht bevestigd. Daarna wordt eerst gecontroleerd of het wissen van
de opgegeven pagina's in dit geval mogelijk is. Is dat niet het
Pagina's wissen geval, dan verschijnt een melding. Door het indrukk
ken van .Return, of klikken op 'OK' moet u bevestigen dat u die hebt
gelezen. Als wissen wel is toegestaan, vraagt het sysaeem om een
extra beyestiging. Daarbij hebt u de mogelijkheid alsnog op Annul
leer' te klikken om de opdmcht te herroepen. Als u in plaats daarv
van op'OK'klikt, wordt de opdracht meteen uitgevoerd. De gewiste
pagina('s) is/zijn dan onherroeprelijk verloren.

Pf,Elfli'S ltISSElt
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Pagina's verplaatsen
Via deze optie kunt u een of meerdere pagina's lrn uw document
verplaatsen. Eventuele basiselementen (frames voor kop- en voet -
regels) op de te verplaatsen pagina's kunnen van invloed zijn op het
uiterlijk van de pagina's die volgen op de verplaatsen pagina's. Van
daar dat eerst een waarschuwingsmelding verschijnt waarbij ,u in de
gelegenheid wordt gesteld de operatie af te breken. Ook kan het zijn
dat de opgeschoven pagina's er op hun nieuwe positie anders uit zien,
doordat voor het nieuwe bereik een ander frame yoor kop- en voet-
regels geldig is. Dergelijke ongewenste neveneffecten zijn niet te
vermijden, maar kunnen achteraf worden gecorrigeerd. Men kan in
dat geval de gewenste fiames voor kop en voetregels via het prik
bord naar de betreffende positie kopieren. Wees in ieder geval voor-
zichtig met het gebruik van deze functie. Nadat u op de ikoon hebt
geklikt, verschijnt het dialoogpaneel'Pagina's verplaatsen'.

Pn6IIn

U.n !.gin. I tot Daginr t

Invoegrn

f voorl EE pagina: I

fi--l fex{rffil

In dit paneel ge€ft u het nummer op wn de eerste en de laatste
pagina die moeten worden gekopieerd en ook de positie waar de
gekopieerde pagina's moeten worden ingevoegd. Als systeemgekozen
waarde hante€rt CALAMUS steeds de huidige pagina. Bovendien kunt
u aangeyeD of de pagina v66r of achter de opgegeven pagina moet
worden ingevoegd. Als u de operatie wilt afbreken, klikt u op Annu-
leer'. In het andere geval klikt u op 'OK' of drukt u op .Return,,
waarna het pane€l yerdwlnt. Als de te verplaats€n pragina's basis-
elemeoten bevatten, dao verschijnt een waarrchuwingsmelding, waar-
bij u de gelegenheid wordt geboden de operatie te annuleren. Door
op 'OK' te klikken bevestigt u uw keuzp. Aftankelijk van de vooraf
gedefinieerde instellingen (optie 'Diverse instellingen' in het
Extra-menu) yerschtnt wedemm een waarschuwing of worden de
pagina's dircct verplaatst.
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Lege pagina's invoegen
Met deze optie kunt u e€n of meer lege paBina's in het document in-
voegen, waarbij de paginalayout, dus lege frames, Iijnen, vlakken en
basiselementen (mals frames voor kop- en voetregels) van een wille-
keurige pagina kunnen worden overgenomen. Als u op deze ikoon
klikt. ierschijnt eerst het dialoogpaneel 't-ege pagina's toevoegeD'.

tE6E Pn6liln I S IIU0E6E|

l- paglna (rs)

t voo-l E@ paeina: L-

fLi$-o,t vfi p.qifirl +-

In het bovenste tekstveld kunt u via het toetsenbord het aantal toe te voegen
pagina's opgeven. In hel tweede veld kunt u het paginanummer opgwen
waar de pagina moet worden ingevoegd. Door op een van de daarvoor
bestemde yelden te klikken kunt u aangwen of de pagina 166r of achter die
betreffende pagina moel worden ingeyoegd, Als u de pagina-layout mn e€n
willekeurige pagina wilt kopidren naar de nieuwe pagina, klik dan op het
veld '[:yout van pagina', dat dan geinverteerd wordt afgebeeld. Vervolgens
moet u irl het naastgelegen tekstveld het oummer van de betreffende pagina
opgeven. Als systeemgekozen waarde staat in alle velden het nummer van
de huidige pagina. Zoals altijd kunt u met de pijltoetsen naar een ander veld
springen. Als u de opemtie wilt afbreken, klikt u op Annuleer'. In het
andere geval kunt u op 'OK' klikken of op .Retum' drukken om het paneel
te vetlateo. Als de pagina, waar'\ran u de layout kopieert, een frame voor
kop- en voetregels bevat, dan verschijnt een waarschuwingsmelding omdat
dit frame latere pagina's kan bei'nloeden. Door op Annuleer'te klikken
kunt u de opdracht alsnog afbreken. Met 'OK' bevestigt u de keuze. Als u
geen paginalayout of een deel daarvan naar de nieuwe pagina's kopie€rt,
dan wordt de ogdracht meteeD uitgevoerd.
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Frames
In dit deel m,| CALAMUS vindt u alle functies voor het ontwerpen \1an een
fi'ame-georierfieerde layout. Hooftlstuk III geeft een uitvoerige beschrijving
van het fiame- concept en het gebruik \lan de betreffende furrcties. Bij deze
module behoren 7 menu-boxen, hoewel het submenu slechts 4 ikonen
be\aat. Met de tweode ikoon io het submenu (hot vraagtekeo) kunt u, afhan-
kelijk van het iDgestelde ft.ame-type, niet €€n maar vier verschillende
menu-boxeo kiezen. ry'oor vier verschillende frame-typen (tekst,
raster-graphics, yecior-graphics en frames roor gekantelde tekst) bestaat
een afzonderlijke menu-box met een speciaal op dat frametype afgestemde
functie. Als u via het yraagteken een van die menu's kiest, verandert de
ikoon. In plaats rran het yraagteken verschijnt een symbool waarmee het
beheffende frame-type wordt aangeduid. Onderstaande afbeeldiog verdui-
deltkt de betreffende indeling.

De vraagtekenikoon heeft bij lijn- en raster,hames, waarvoor geen speciale
frame-fuocties bestaan, nog een extra betekenis. Als u in een dergelijk
frame hebt geklikt, dan gaat het programma meteeo over naar de opgege-
ven module (lijn-, resp. rasterbewerkingen) erl kunt u meteen de gewenste
instellingen uitvoeren. Klikken op het yraagteken heeft hier dus hetzelfde
effect als klikken op de bijbehorende ikonen in de kopregel (zie hoofdstuk
vr-r).

+ffi=@
+lE=@
+tffi=ffi
+ffi=E

ffi
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Frames
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1) Basisfuncties voor frames
In deze menu-box vindt u de belaogrijkste functies
voor de keuze \rdn een frame-type en voor het
aanmaken, bewerken en wissen van frames. Er be-
staat een essentieel onderscheid tussen twee modi,
namelijk "Frarne aanmaken'en "Frame bewer-
ken" (verplaatsen, verBroten, verkleinen, kopioren
ed.). U kunt op verschillende manieren tussen
beide modi afirisselen. De eerste methode is klik-
ken op een \ran de beide ikonen (zie onder) en de
tweede is klikke[ met de rechtermuisknop als de
muiswijzer binnen het werkvenster staat. Als u een
nieuwe fiame-Orpe kiest, *ordt automatisch de mo-
dus "Frame aanmaken" ingesteld. Als u een frame
wilt bewerken of wijzigen, moet u dat fiame eerst
activercn. Dit is alleen mogelijk in de modus
"Frame bewerken". De vorm van de muiswijzer
geeft aan welke van beide modi actief is. Tijdens de
modus 'Frame aanmaken" heeft de muiswijzer de

veffouwde pijlvom, maar tijdens de modus 'Frame bewerken" verandert
die in een haodje met een wijzende vinger (zie afbeelding op volgende
pagina). Als u een frame type kiest, wordt de daarbij behorende ikoon in
de menu-box geinverteerd. Enkele foame-typen (tekst, raster graphics en
vector-graphics) bestaao M. het aanrmken uit *n leeg frame. Via de optie
'lmport' (in het Archief-menu) of de daarvoor bestemde module kunt u dat
frame van een inhoud voorzien. Bij het aanmaken van een lijn-frame of
raster-fiame wordt €chler meteen een lijn, resp. raster ge- toond, afhanke-
lijk van de iDslelliogen in de betreffende CALAMUS-modules. Als u die
instellingen wilt wijzigen (\orm, kleur, invulpatroon e.d.), kies dan in de
kopregel de daarvoor bestemde module. Omdat elk fiame na het aanmaken
in eerstE iostantie het actieve frame is, hebben de aangebrachte wijzigingen
onmiddellijk effect. Daarom hoeft u dus niet eerst om te schakelen naar de
modus "Frame bewerken."

Hfdst.Vlll -1.Pagina2
Basisfuncties voor frames
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Frames voor tekst
Als u op derze ikmn klikt, wordt hij geinyerteerd en daarna kunt u een
tekst-Aame aanmaken. Daarbij wordt automatisch de modus "Frame
aanmaken" geactiveerd. De ikoon wordt auiomatisch geinverteerd als u
tijdens de modus "Frame bewerken" in een lekst-frame klikt. Bij
tekst-frames behoort een complete menu-krx met speciale fmme-functies,
die u kunt kiezen door in het submenu op het vnagteken te klikken, als
deze ikoon is geactiveerd. Het tekst-frame is in eerste instantie leeg. Via de
optie 'Import' (in het Archief-menu) of de tekst-modul€ kuna u het fram€
ran een inhoud voorzien (zie de hoofdstukken lV en lX).

Frames voor tekst
Hfdst. Vlll -1.Pagina4atarimuseum.nl
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Lijn-frames
Als u op deze ikoon klikt, wordt ht geirryerr€€rd en kunt u eon lijn-fiame
aanmaken. Daarbij wordt automatisch wergeschakeld naar de modus
"Frame aanmaken". De ikoon wordt automatisch geinvert€erd als u tijdens
de modus "Frame be\ /erken" in e€n lijo-frame klikt. De functie voor
lijn-frames gaat niet vergezeld van een menu-box met speciale
fiame-functies. Alle verderc instellingen voor het lijntype (lijndikte, vorm,
kleur, invulpatroon e.d.) kunt u uitvoeren met de lijn-module. Die module
kiest u door op de betreffende ikoon in de kopregel te klikken, of dmr
vanuit een gekozen lijn- frame in het submenu op het vraagteken te klik-
ken (zie de hoofdstukken Vl-l en X). Bij het aanmaken van een lijn-frame
verschlnt direct eert lijn op het scherm. U moet er misschien even aan wen
oen dat biorlen CALAMUS ook lijnen als objecten worden beschouwd. Dat
heeft ie maken met het feit dat CALAMUS niet alleen horizontale en verti-
cale rechte lijnen kan produceren, maar ook diagonale, gehoekte en gebo-
gen lijnen, waan/oor een frame noodzakelijk is. U zult snel ontdekken dat
de lijnen dank zij de fiames op e€nvoudige wijze te bewerken zijn. Het aan-
maken van lijnen yertoont echter enkele verschillen met het aanmaken van
andere frame-typen. Als u vooraf in de lijn-module een horizontale, verti-
cale of diagonale lijn hebt ingesteld, dan verschijnt niet meteen een frame,
maar de eerder gekozen lijn. Pas na afsluiting van het aanmaken verschijnt
het betreffende fi-ame. Als u echter vooraf een gehoekte of gebogen lijn
hebt ingesteld, dan verschijnt z,oals gebruikelijk u/el eerst het frame. Nadat
het frame is aangemaakt, verschijnt die Iijn in het frame.

Hfdst.Vlll -1'Pagina5
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Raster-frames
Als u op deze ikoon klikt, wordt hij geinveneerd eIl kunt u een raster-fiame
aanmaken. Dan wordt automatisch naar de modus "Frame aanmaken"
overgeschakeld. De ikoon wordt aulomatisch geinverteerd als u tijdens de
modus "Frame bewerken" in e€n raster-frame klikt. Dit frame-type gaat
niet vergezeld van een menu-box met sp€€iale frame-functies. Bij het
aanmaken \un €en raster-frame wordt direct een mst geproduceerd. De
eigenschappen (vorm, invulpatroon, contouren, schaduw e.d.) zijn afhanke
lijk van de instellingen in de raster-module. Die kunt u wijzigen door op de
betreffende ikoon in de kopregel te klikken, of door vanuit een actief
raster-frame in het submenu op het vmagtekeD te klikken (zie de
hoofdstukken VI-l en XI).

Frames voor vector-graphics
Als u op deze ikoon klikt, wordt hij geinverte€rd en kunt u een frame voor
vector-graphics aanmaken. Dan wordt automatisch naar de modus "Frame
aanmaken" wer- geschakeld, De ikoon wordt automatisch gei'nverteerd als
u ttdens de modus 'Frame bewerken" in een fiame v,oor vector-graphics
klikt. Bij dit frame-type behoort een menu-box met sfreciale fr.me-functies.
U kunt deze menu- box activeren door te klikken op het vmagt€ken in tlet
submenu als deze ikmn geactiveerd is. Het aangemaakte frame is in eorst6
instantie le€g. Ma de optie 'lmport' (in het Archief-menu) kunt u het frame
van een inhoud voorzien (zie de hoofdstukken III en XII).

Hfdst.Vlll -1.Pagina6
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Frames voor raster-graphics
Als u op deze ikoon klikt, wordt hij geiryert€ed en kur[ u een frame voor
raster€raphics aanmaken. Dan wordt autornatisch naar de modus "Frame
aanmaken' overgeschakeld. De ikmD wordt automatisch geirwerteerd a.ls u
tijdens de modus 'Frame bewerken' in een frame v0or raster-graphics
klild. Bij dit ft-ame-type behoon een nrenu-box ma speciale frame-functies.
U rc€pt die box op dmr op hel vraagtekeo in de kopregel te klikken als
deze ikmn geactiveerd is. Het fiame roor mster-graphics is in eerste instan-
tie leeg. de opie 'Import' (in het Archief-menu) kunt u h€t fiame ran
een inhoud worzien (zie de hoofdstukken trI en XII).

Frarnes samenvoegen
\Ira deze optie wordt een aantal ft-ames van willekeurige typen samen-
gevoegd tot 66n object, tot 66s fi'ame. Dit kan op twee manieren. U kunt op
de hiemaast aangegeven ikoon klikken en vervolgens een elastisch kader
Crub- bertox") leggen rond de frarnes die u wilt samerwoegen. Eerl twee-
de mogelijkheid is alle Fames alzonderlrk te kiezen door erin te klikken
terwijl u de .Shift'-toets ingedrukt hodt. DaanE klikt u op de ikoon.
Zolang fi'ames samengevoegd blijven, kunnen ze niet afzonderlijk worden
bewerk (dit wordt laier bdnndeld). Als in de trame-groep bijmrbeeld
een tekst-fi'ame rmrkomt, kunt u de tekst in dat frame det corrigeren- Als
u het groeps-frarne wijzigt (vergmt, verkleint, verplaars), dan heeft die
aanpassilg ilwloed op alle andere frames binnen de groep. Als u onder-
delen (tekst, graphics) binrEn de goep wilt wijzige[, rnoet u de samemoe-
giqg eerst opheftn (dit wordt larer behandeld). De ikoon wor$ door ha
programrna gei'nr€rteerd wanneer u in de modus 'Frame bewerten' in een
samengevoegd fi'arne klikt- Dii fi'arne-type kent geen speciale furcties.

Frames samenvoegen
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Frames voor kop- en voetregels
Via dez€ optie kunt u e€o of meer frames mn een willekeurig type
definidren als basiselementen. Daarbij worden die fiames automatisch in
66n gmep samengevoegd. U kunt die samenvoeging op twee manieren uit-
\,oereD. U ku[t op de hiernaas aangegwen ikoon klikken en vervolgens een

elastisch kader ("rubberbox") leggen rond de frames die u wilt samenvoe-
gen. Frn twe€de mogelijkheid is alle frames afmnderlijk te kiezen door
erin te klikken terwtl u de.Shift-toets ingedrukt houdt. Daarna klikt u op
de ikoon. De basiselementen worden automatisch naar alle nieuwe pagina's
gekopieerd tot u ergens een nieuw basiselement definieen. Als u in het
dialoogpaneel 'Pagina-layout' (in het Pagina-menu) de optie 'Dubbelzijdig'
hebt gekozen, dan hebben basiselementen die yoor linkse pagina's werden
gedefinieerd alleen uitwerkiog op linkse pagina's. Hetzelfde geldt voor ele-
menteo voor rechse paginds. Frames die worden omgezet in basiselemen-
ten, kunnen niet meer afzonderlijk worden gewijzigd. Veranderingen aan
het frame voor kop en voetregels (vergroten, verkleinen, verplaatsen) heb-
ben invloed op alle andere frames in de groep. Als u onderdelen (tekst, gra-
phics) binnen de groep wilt wijzigen, moet u de samenyoeging eerst ophef-
En (dit wordt later behandeld). De ikoon wordt door het programma
geinverteerd wanneer u in de modus "Frame bewerken" in een fiame voor
kop- en voetregels klikt. Dit frame-type kent geen speciale functies.

Hfdst. Vlll -1.Pagina8
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Frames voor gekantelde tekst
Door op deze ikoon ts klikten opent u de mogelijkheid een frame voor
gekaotelde tekst aan te maken. Daarbij wordt de eerder inge'stelde hoek
gchaoteerd (dit wotdt later bdrandeld). Als u echter tijdens de modus
"Frame bewerken' een normaal tekst-fiame kiest, dan kunt u dat door een

klik op deze ikoon omzetten in een frarne voor gekantelde tekst. Als u
tijdens de modus'Frame bewerken" een fiame Yoor geka[telde tekst
activeen, dan wordt de ikoon autornatisch geinverteerd. De functies voor
gekantelde tekst zijn in een speciale menu-box (Speciale fiame-furrcties)
ondergebracht. Die box kan worden gekozen door op het vraagteken in de
koprcgel te klikken als d€ze ikoon is geactiveerd. Gekantelde tekst kan ook
deel uitmaken yan esn aantal gekoppelde tekt fi-ames en via de module
roor t€kst- verw€rking worden aangepast . 7rl$ t t)aar de lekstedilor orer-
gaat, verschtnt de tekst nrcer in zijn normale horizontale stand. De kante-
ling ontstaat weer bij het verlat€n n de tekst-editor.

Hfdst.Vlll -l.Pagina9
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Samenvoeging opheffen
Met behulp van deze optie kunt u samengeraoegde objecten (gegroepeerde
frames, frames voor kop en voetregels) weer omzetten in afzonaertilte fra-
nres. Dit is noodzakelijk als u aAonderlijke elementen binnen die frames
(zoals tekst en graphics) wilt bewerken of wijzigen. Het ophefftn van een
frame voor kop- en voetregels kan ingrijpende consequenties hebben voor
de layout, omdat deryelijke frames voor vele pagina's kunnen gelden.
Daarom wordt eerst een dialoogpaneel zichtbaar: 'Kop- /voetreg;lgroep
opheffen'.

i(OP./UOEIRE6f TliROEP OPIIEf FEII

tlet t{issen van de koD-/vo€treqelsroeD heeft invloed
op het uiterlijk van dr volgende/voorgsaode pagina's

0Dheffefl o0

f-tu-i?Ge p.sffi----l
f-----Tii6;in=rs -l

f -Iitevoo-rdand-i!Eio=G-]

|_Tiie r,o iA;rd-e paqin-5i--]

Door in dit dialoogpaneel op het betreffende veld te klikken geeft u aan
voor welke pagina's de fmmes voor kop- en voetregels moeten worden op_
geteven. Daarbij bestaat eon keuze uit: de huidige pagina, alle pagina;s,
alle voorafgaande pagioa's of alle volgende pagina'i. Het dialoosLne€l
be\rat teyens de mogelijkheid de opdracht te annulercn. Het effect op- voor-
afgaande pagina's vergt nog enige nadere verklaring. Het frame voor kop-
en voetregels kan worden opgeheven op elke pagina waarop dat frame aan-
wezig is, niet alleen op de pagina waar het is aange- maa[t. Stel dat u op
pagina I een frame voor kop- en voetregels hebt aangemaakt en dat u dat op
pagina_S weer opheft. Als u dan in het dialoogpaneel op,Huidige pagina
klikt, dan blijft.her frame voor kop en yoetregols aanwezig op di pagina,s
I t/m 4, op pagina 6 en de daaropvolgende pagina s. Ragini 5 

-bevai 
ni een

kopic van de afzonderlijke frames die eerder in het fhme voor kop- en
voetregcls tot 66n grocp werden samcngevoegd. Deze aEonderlijke frames
kunnen nu worden aangepast ofzell! gewisr. Zo is het mogelijk di basisele-
nrenen op bepaalde pagina's achterwege te laten of aan te pasien.

Hfdst. Vlll- 1 . Pagina 10
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Frames beveiligen
Via deze optie kunnen bepaalde Aames worden bel,eiligd tegen allerlei
wijzigingen (veryrcten, verkleinen, verplaatseo). Die beveiliging kan via
dezelfde opie weer worden opgeheven. Als u ttdens de modus "Frame
bewerken' een beveiligd fiame kiest, wordt de hieroaast aangegwen ikoon
automatisch geinverteerd. Als u de beveiliging wilt opheffen, klikt u nog-
maals op die ikoon.

Proportioneel frame aanmaken
Met behulp vat deze ikoon kunt u alle fi'ames besctFrmen tegerl
niet-prcportionele wijzigingen van de afineting. Daarbij verandert het uiter-
lijk van elk gekozen fiame: het heeft alleen nog yier referentiepunlen in de
hoeken. Als u in de modus 'Frame bewerken" op een van die punten klill,
kunt u de afineting alleen ptoportioneel aanpas- sen. Als u deze
bescherming weer wilt ophefbn, klikt u nogmaals op de hiemaast aangege-
ven ikoon.

Htdst. Vlll - 1 . Paginall
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EI
Frame aanmaken
Als deze ikoon gei'nverteerd is, bevirdt u zich in de modus "Frame aan-
maken". U kiest deze modus door op de ikoon !e klikken. Als u in de
modus "Frame bewerken" bent, kunt u omschakelen naar oFrame aan-
maken" door de r€chtermuisknop in te drukken als de muiswijzer zich in
het werkveoster bevindt. Tijdens deze modus heeft de muiswijzer de
vorm \ran een pijl. Als u een nieuw frame- type kiest, wordt deze modus
automatisch geactiveerd.

Hfdst. Vlll - 1 . Pagina 12
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Frame bewerken
Als deze ikoon gei'nverte€rd is, bevindt u zich in de modus "Frame bewer-
ken'. U kiest deze modus door op de ikoon te klikken. Als u in de modus
"Frame aa[rnaken" bent, kunt u omschakelen mar'Frame bewerken'
door de rcchtermuisknop in !e drukken als de muiswijzer zich in het werk-
venster beyindt. Tijdens deze modus heeft de muiswijzer de vorm van een
ha[dje met wijzende vinger. Trjdeos deze modus kuot u frames kiezen en
die vervolgens wijzigel, yerplaatsen, sameNoegen lot een groep, wissen en
de afineting nan frames aanpassen (zie ook hoofdstuk lll).

Frame kopieren
Via deze optie kunt u een of meer frames kopiiren. De kopie verschijnt
enigszins verschwen naast het originele frame. De te kopiercn frames moe-
ten vooraf worden gekozen. Het systeem vraagt e€rst of u een rysieke ofeen
vinuele kopie wilt maken. Bij meerdere frames wordt dat voor elk afzon-
derlijk fi'ame gwraagd. In eerste instantie zult u geen verschil tussen beide
soorten ontdekken. Zodra u echter de inhoud van het oorspmnkelijke fi'ame
wijzigt, merkt u dat bij een virtuele kopie ook de inhoud van de kopie
wordt aangepast. Bij een fsieke kopie is dat niet het geval. Bij virtuele
kopie6n wodt slechts een nieuw fiame aangemaakt, die dan de inhoud
heeft van het oorspronkelijke fi-ame. Bij lsieke kopie€n wordt echt€r ook
de iohoud gekopiesrd, die r"anaf dat mornent in twEevoud bestaat. Natuur-
lijk wordt dan lwee maal de oorspronkelijke geheugenruimte in beslag
genomen. Daarcm is het eadza m vinuele kopiecn te maken in alle gsral-
len waar dat mogelijk is. Maak alleen rysieke kopieih als u de inhoud later
nog wilt wijzigen. Bij virtrele kopieen is het wel mogelijk de vorm ea
afrneling van het frame aan te passen.
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Achtergrond-frames
Met behulp vao deze optie kunt u over elkaar liggende frames werzichte-
lijk sorteren. Door een klik op deze ikoon wordt het gekozon frame naar de
achtergrond ver?laatst, onder de andere frames. Deze functie komt Diet
alleen wn pas bij het bewerken van frames, maar bepaalt ook hoe goed
bepaalde objecten zichtbaar zijn. Als bijvoorbeeld een rasterillustratie over
een tekst-frame ligt, wordt die tekst bedekt. Omgekeerd: als e€n
tekst-frame boveDop een graphics-fiame ligt, dan ziet u de illustratie tussen
de letters door.

Voorgrond-frames
Met behulp van deze optie kunt u over elkaar liggende Fames overzichte-
lijk sorteren. Door e€n klik op deze ikoon wordt het gekozen frame naar de
voorgrond gehaald, bo'renop de andere fi:ames. Deze functie komt niet
alleen van pas bt het bewerken van fiames, maar bepaalt ook hoe goed
bepaalde obj€cten zichtbaar zijn. Als bijvmrbeeld een rasterillustratie over
een tekst-fiame ligt, wordt die tekst bedekt. Omgekeerd: als een
tekst-frame bovenop een graphics-fi'ame ligt, dan ziet u illustmtie tussen de
letters door.

Frame wissen
Whnneer u op deze prullenmand klikt, worden alle gekozen fiames gewist.
Aftankelijk van de gekozen instelling in het Extra-menu (optie'Diverse
instellingen') ziet u eerst no{l een waarschuwing, waarbij u de mogelijkheid
hebt de wisopdracht alsnog te henoepen.

N.B. : Tekstframes, welke deel uitmaken n een tekstketen,
dienen eerst daaruit te worden gesplitst alvorcns zij worden
gewist !!
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2) Speciale functies voor
tekst-frames

Deze menu-box berrat e€n aantal hulpfuncties vmr
tekst- fi'ames. De furrcties kunnen in drie groepen
worden opge- deeld. De eersie gro€p bestaat uit
functies yoor de nauwkeurige sp€cificatie van
tekst-fi-ames. Naast de normale tekst-fiames ztn
er bijvoorbeeld fi'ames voor \oetnoten en voor een
rcgister. De tweede groep bepaalt hoe tekst wordt
toegeyoegd aan afoeeldingen en graphics. De
derde grcep beyat alle koppelfuncties voor het
bewer- ken \,,an tekst in een aantal gekoppelde
tekst-fiames-

Normaal tekst-frame
Door op deze ikoon te klikken, wordt in de modus "Frame aanmaken" een
t:ame vmr normale tekst aangemaakt. Als u tijdens de modus "Frarne be-
werken' in een bestaand normaal tekst-frame klikt, wordt deze ikoon
geiryeneerd om aan te geven dat u een normaal tekst-frame hebt gekozen.
Als een tekst-frame geen deel uitmaakt mn een aantal gekoppelde frames,
dan kunt u achteraf het fiame-type wijzigen (normaal tekst-fi'amq
,egister-trame, voetooot- Aame). Daarrrcor boeft u alleen dat frame t6 kie-
zen en vervolgens op de betreffende type-ikoon te klikken. Alleen gewone
tekst-fi-ames kunnen in het layout-venster of npt de tekst-editor worden
aangepast.

Normaal tekst-frame
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Voetnoot-frame
Als u op deze ikoon klikt, wordt tijdens de modus "Frarne aanmaken" een
yoetnoot-frame aangemaakt. Als u een tekstblok als voetnoot het* gemar-
keerd (zie de hoofdstukken IV en IX) dan wordt die tekst in het eerst-
volgende voetnoot-frame afgebeeld, op dezelfde of een van de volgende
pagina's. Als u tijdens de modus 'Frame bewerken' io een bestaand
\o€hoot-frame klih, dan wordt de hierbwen aangegeyeo ikoon
geinverteerd om aan te geven dat u een vo€tnoot- frame hebt gekozen,
\tretnoot-frames worden bovendien van een speciaal kenmerk roorzien (zie
afbeeldi ng).

Het overbrengen van tekst naar de voetnoot-frames verloopt niet auioma-
tisch. U moet dit zelf activeren via de optie 'Bereken opnieuw' in het
Tekst-menu (zie hoofdstuk XIV). Boyendien moeten de voetnoot-frames via
de functies yoor tekstketens (dit wordt later behandeld) aan de bijbehoren-
de tekst-fi'ames worden gekoppeld. Daarnaast is het mogelijk een reek
voetnoot-fiames aan elkaar te koppelen lot een keten eo deze ,,voetnoot-

keten" op zijn beurt aan een tekstketen te koppelen. Zolang een
voetnoot-frame geen deel uitmaakt rran e€n tekstket€n, kan het fi-ame,type
(normaal tekst-fiame, rcgister-frame, vootnoot-fi.ame) op elk gewenst mo-
ment worden gewijzigd. Daarvoor hooft u slechts het fiame te kiezen en op
de betr€ffende type-ikoon te klikken.

E
Voetnoot_frame

Voetnoot-frame
Hfdst. Vlll - 2 . Paoina 16atarimuseum.nl
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Register-frame
Als u op deze ikoon klikt, wordt tijdens de modus "Frame aaomaken' een
register-frame aangemaakt. Daarin kunnen iekstblokken worden geko-
pieerd die van het kenmerk "register-item" zijn loorzien (zie hoofdstukken
IV en IX). Het qve.breogeo yan tekst naar de rcgister-frames gaat niet
automatisch. U moet dit zelf activeren via de optie 'Bereken opnieuw' in
het Tekst-meou (zie hoofdstuk XIV). De op die wijze aangemaakte tekst
kao achteraf via de tekst-editor worden aangepast als u na uitr.rcering lan
'Bereken opnieuw' zou besluiten het frame-rype te veranderen. Als u
tijdens de modus "Frame bewerken" in een bestaand register-fi'ame klikt,
dan wordt de hiemaast aangegeven ikoon geihverteerd om aan te geven dat
u een register-frame hebt gekozen. Register-frames worden bovendien van
een speciaal kenmerk voorzien (zie afbeelding).

Register-frame

Register-frames kunnen aan elkaar worden gekoppeld via de
tekstketen-optie (dit worrdt later behandeld). Bij het opstellen yan het regis-
ter zoek het programma naar het eerste register-frame op de huidige en
volgende pagina's. Als geen regisrcr-frame wordt goronden, gaat het,prc-
gramma zoeken lanaf pagina l. Als ook in dat geval ge€n regisier-frame
wordt gevonden, dan wordt geeo register aangemaakt. T{.lang een
register-frame geen deel uitmaak van eeo tekstketen, kan het frame-type
(normaal tekst-frame, register-frame, voetrpot-frame) worden gewijzigd.
Daarvoor hoeft u slechts het fi'arne te kiezen en op de beheffende
type-ikoon te klikken. De tekst-editor kan alleen frames voor normale tekst
bewerken.

Hfdst. Vlll -2 . Padine 17
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Runaround-tekst opheffen
AIs u met een mn de drie hiemnder beschrwen functies runarcund-lekst
rond andere frames hebt opgesteld, kunt u die runaround-opmaak met
behulp van deze ikoon weer opheffen, Kies daarvoor eerst het geweDste
tekst-frame en klik dan op deze ikoon. De bestaarde ruoarourd rond ande-
re frames wordt dan opgeheven. De tekstopmaak wordt dan weer alleen
bepaald door de grootte van het huidige frame.

Runaround-tekst rond meerdere frames
Ma behulp van deze optie kunt u mrgen dat een tekst wordt afgebeeld ron-
dom meerdere fiames die het tekst-fiame overlappen. Daarvoor klikt u
eerst in het gewenste tekst-frame en vervolgens op de ikoon, die dan wordt
geinvert€erd. Verrolgens kiest u een of meer frames waaromheen de tekst
moet worden afgebeeld. Klik daarvoor in dat/die frame(s) terwijl u tegelijk
de .Shift,-toets ingedrukt houdt. Als u daarna opnieuw op de ikoon klikt,
wordt de tekst om de gekozen overlappende fiames gelegd. Als het overlap
pende frame zich geheel binnen het tekst-fiame bevindt, dan loopt de tekst
aan beide zijden yan dat frame. Als het lekst-fame slechts gedeeltelijk door
de andere fiames wordt oyerlapt, dan loopt de tekst aan de vrijliggende
zijde langs het fiame. De ikoon wordt daarna weer oormaal afgebeeld. Met
de eerder beschreven functie "Runaround-tekst ophefEn' kunt u deze tekst-
indeling weer ongedaan nraken.
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Tekst rechts langs frame
Met behulp van deze optie kurt u zorgeD dat een tekst wordt afgebeeld rond
andere frames die het teks-fiame werlappen. Daanoor klikt u eerst in het
gewenste tekt-fi:ame en vervolgens op de ikoon, die dan wordt
geinverteerd. ry'enolgeN kiest u een of meer fiames waaromheen de tekst
moet worden afgebeeld. Klik daarvoor in dat/die fi-ame(s) terwijl u tegelijk
de.Shift.'-toets ingedrukt houdt. Als u daarna opnieuw op de ikoon klikt,
wordt de tekst om de gekozen werlappende frames gelegd. Als het oyerlap-
pende frame zich geheel binnen het tekst- frame bevirdt, dan loopt de tekst
rechts langs ha frame. Als h€t tekst-Fame slechts gedeeltelijk door de an-
dere frames wordt overlapt, dan lmpt de tekst aan de vrijliggende zijde
langs het fi'ame. De ikoon wodt daarna weer normaal afgebeeld. Met de
eerder beschreven functie "Runaround-tekst ophefEn" kunt u deze tekst-
indeling weer ongedaan maken.

Tekst links langs frame
Met behulp \aan deze optie kunt u zorgen dat een tekst wordt atebeeld rond
andere frames die het tekst-fiame overlappen. Daarr.oor klikt u eerst in het
gewenste tekst-frame en vervolgens op de ikoon, die dan wordt
geinyerteerd. ry'ervolgem kiest u een of meer frames waaromheen de tekst
moet worden afgebeeld. Klik daanoor in dat/die frame(s) terwijl u &egelijk
de .Shift'-toets ingedrukt houdt. Als u daarna opnieuw op de ikmn klikt,
wordt de tekst orn de gekozen overlappellde frames gelegd. Als het oyerlap-
pende frame zich geheel binner het tekst-fi'ame bevidt, dan loopt de iekst
links langs het fame. Als het tekst-fi'ame slechts gedeeltelijk door de ande-
re Aames wordt overlapt, dao loopt de tekst aan de vrijliggende zijde langs
het fiame. De ikoon wondt daama weer rprmaal afgebeeld. Met de eerder
beschreven functie "Runaround-tekst opheffen" kunt u deze tekstindeling
weer ongedaan maken.
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Tekstketens van meer frames
Met deze functies kurlt u een aantal tekst-frames koppelen om een lange
tekst over meerdere frames te verdelen. Dezc tekstketen is een dynamisch
geheel. Als u bijrroorbeeld 66n iekst-fiame in de keten groter of kleioer
maakt, dan zal de gehele tekst aan die wijziging worden aangepast, dus
deels verschuiven. Hetzelfde geldt bij het wissen van een frame uit de
keten. Deze koppel-functie kan alleen worden geactiveerd als vooraf een
teksCframe is gekozen. In het eerN,oudigste geval betreft het het e€rst€
frame van een tekst, dat via de optie 'lmport' (in het Archief-menu) wordt
geladen of met de tekst-editor werd aangemaak. Meesal zal de tekst niet in
het eerste tekst-fiame mn de keten passen. ln dat geval verschijnt een kruis-
je rechtsonder in dat frame en moet de iekst oer meerderc frames worden
verdeeld. Daarroor kiest u een tekst-frame en activeert vervolgens de
tekstketenfunctie. Als u daarna de muiswijzer weer in het werkvenster
plaatst, neemt de cursor de vorm aan die hieronder is aangegeven.

t=l

Piping-tursor
Door achtereeo\olgens in de gewenste tekst-fiames te klikken kuat u elke
gewenste tekstketeo opstellen. Dan vloeit de tekst in de diverse gekoppelde
frames. Mocht de tekst daama nog te lang zijn voor de aangemaakte
tekstketen, dan kunt u opnieuw ftames aan de keteo toet/oegen door de zo-
juist beschreven bewerking te herhalen. De hier beschreven koppelfurrtie
kan alleen worden gebruikt mea tekst-fra.ncs die geen deel uitmaken yan

een aodere keten, of vanaf het huidige tekst-frame naar het eerste fiarne van
een fiame-keten. Alle tekst-fiames waarin een deel van de !o6le tekst moet
worden opgenomen, mogen nog ge€n tekst beyatten. Als aan een of meer
van due voorwaarden niet is voldaan, dan yerschijnt eeo foutmelding en
wordt de bewerking afgebroken. De koppelfunctie kan ook worden uitge,
voerd met lege fiames. Het is dus toegestaan cen aantral lege frames lot €6n
keten te koppelen. Als daarna tekst in het eerste frame yan die keten wordt
geimporteerd (vanuit een bestand of Yanuit de tekst-editor), dan verdeelt die
tekst zich orrer de frames in die keten. Tekst-frames die de€l uitmaken \ran
een keten, zijn r,roorzien yan een sp€ciaal kenmerk, linksborren in dat fia-
me (behalve bij het ee6t€ fiame ran een keteo) of rtchtsonder @ehalve bij
het laatste frame). Dit is in de alteelding op de volgende pagina aange-
geven.
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Eenmalig naar 66n tekst-frame
via deze optie kan teks die niet meer in een bepaald tekst-frame past in 6€n
ander t€kst-frame worden geplaatst. De twee deleo vaD de tekst wordeo io
dit ge\"al onhenoepelijk van elkaar gescheiden. Zou u later het oorspronke-
lijke tekst-frame vergroten, dan gaat de eerder naar het andere fiame ver-
plaatste tekst niet auiomatisch naar dat vergrote franE terug. Via deze
functie kan men dus lange teksten op eerwoudige wijze in meer delen
opsplitsen, die daama als afzonderlijke teksten \f,orden behaDdeld. U kunt
deze functie alleen activeren als yooraf een tekst-fiame werd gekozen. Als
u daarna de muiswijzer weer in het werkvenster plaatst, veranden de vorm
ran de muiswijzer, zoals eerder werd afgebeeld. Dan klikt u in het frame
waarnaar u de tekst wilt verplaatsen.
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Tekstverplaatsing vanaf vorige
en naar volgende pagina

Deze twee functies bieden u de mogelijkheid een aulomatische koppeling

tussen verschillende pagina's te leggen als de pagina |ayout wordt geko-

picerd of bij het invoegen wordt overgenomen (zie de hoofdstukken- IV en

XtVl. Op elke pagina kan slechts 66n teksCframe Yan het kenmerk voor
deze funttie worden voorzien. Dit kenmerk wordt grafisch in het frame

aangeduid (zie eerdere afbeelding). Op een bepaalde pagina geeft u een

frame het kenmerk "Tekst naar volgende pagina". Op de volgende pagina
geeft u een frame het kenmerk voor "Tekst vanaf vorige pagina". In dat ge

val legt u een koppeling tussen die twee frames. Het is ook mogelijk 66n

framJte voorzienvan beide kenmerken. Dan verdeelt een langere tekst zich
automatisch over een groot aantal pagina's. U kunt deze functie alleen
gebruiken als vooraf een tekst-frame werd gekozen. Da! frame wordt 

_dan
van eeo ,an beide kenmerken voorzien. De daadwerkelijke tekstkopp€ling

ontstaat echter pas als de paginalayout wordt gekopieerd.

Tekstketens zichtbaar maken
Met behulp van deze optie maakt u het verdelen Yan de tekst zichtbaar. De
koppelingen tussen de afzonderlijke frames worden met lijnen aangegeven.

Die blijvan zichtbaar zolang de ikoon geinverteend is. Door nogmaals op de

ikoon te klikken wordt de furctie opgeheven en verdwijnen deze lijnen.
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Frame aan een tekstketen toevoegen
Met deze optie voegt u eeo loeg tekst-fiame aan een bestaarde keten toe.
Daarr,oor moet dat lege frame eerst worden gekozen. Als u vervolge[s op
de ikoon klikt en dar op een fi'ame in de keten, dan wordt het lege frame
v66r dat fi'ame ingevoegd. Stel dat een bepaalde pagina drie tekst-frames
bs,iat, waarva, de frames A en B deel uitmaken ran een bestaande
tekstketen en frame C leeg is. Als u dan in fi'ame C klikt en daama in frarne
B, dan wordt C tussen A en B ingevoegd. Tekst verdeeh zich dan \ra[uit A
Yia C naar B.

Frame uit een tekstketen wissen
Met behulp mn deze functie wist u een frame uit een keten. Daarvoor moet
u eerst in het fi:ame klikken dat u wilt wissen. Soel dat een bepsalde pagina
drie tekst- fi'ames A, B en C bevat, die allemaal deel uitmaken van de-
zelfle tekstketen. U wilt fiame B wissen. Dan klikt u eerst in dat fiame en
vervolgens op de ikoon. De tekt verdeelt zich dar vanuit A naar C, terwijl
B als leeg fiame achterblijft.

Tekstketen opsplitsen
Via dezo optie kunt u een bestaande tekstketen iD twee onaflrankelijke
ketens opsplitsen. Daartoe klikt u eent in het tekst-fame waarachter u de
keten wih "doorknippen". Daarna klikt u op de ikoon, die dan wordt
geiNerteerd, waarna wordt opgesplitst. Daaroa is het niet meer mogelijk
0ekst vanuit de ene naar de andere ketsn over ie brengen. Dsze optie dient
vooral voor het opsplitsen van langere teksten in afzond€rlijke 'artikelen",
die vervolgens als aparte ieksten kunnen wonden bewerkt. Als de op te
splitsen keten is gekoppeld aan esn \oet-Doot-fiame, dan wordt u de gele-
genheid geboden dat frame af te mndercn ofde tekstketeo op te splitsen.
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3) Speciale frame-functies voor
vector-graphics

Deze menu-box bevat slechts enkele functies, waar-
mee frames voor vector-grdphics op de zogeheten
ideale afrnetiog kunren worden ingesteld. Dat is
noodzakelijk en zin\,ol omdat de afineting van een
fi"me roor vec6or- graphics in CALAMUS oP een-
voudige wijze kan worden gewijzigd en de
vector-afoe€lding zichznlf aan die nieuwe aftnetin-
gen aaopassen. Daarbij kan een afueelding ernstig
worden vervormd. r6n vector-graphics die uit
andere programma's worden geimporteerd, is
bovendien ltak de hoog0e eo brcedte onbekend.
Met de hiercoder beschreven functie "ldeaalaftne-
ting' io de menu-box kunt u de oorspronkelijke af-
rneting eo rooral de juiste verhouding tussen de
hoogte en brcedte herstellen.

Ideaalafmeting
Als u deze functie wilt gebruiken, moet u eerst een fame voor
vector-graphics kiezen. AIs u vervolgens op de hiernaast afgebeelde ikoon
klik, worrdt het frame voor vector-graphics weer ingesteld op de oorspron^
kelijk gedefi nieerde afineting.
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4) Speciale frame-functies voor
raster-graphics

DezE menu-box berat ecn reeks speciale functies
voor raster-gmphics ('pixel-graphics") die uit an-
dere programma's in CALAMUS uorden
getnporteerd. Yra &ze opties kunt u de
fi'ame-afineting optimaal nuken, de verhouding
tussen afueelding en frame aanpassen en afbeeldin-
gen e€n naam geven. Die naam blijft in her hame
zichtbaar zolang mg geen afteelding is
gei'mporteerd .

Naam van een afbeelding
In dit tekstveld kan yia het toetsenbord een korte naam voor de afbeelding
worden ingercrd, zoals "Afoeelding l', welke dan in het lege fame wordt
opgenomen. Op die wijze kunt u afbeeldingen die nog niet zijn geladen al
van een naam voorzien. Deze optie biedt tevens de mogelijkheid een op-
merking te plaatsen die aangeeft welke foto later op die positie rnoet wor-
den ingeplakt. Eerst moet een fi'ame Yoor raster-graphics worden gekozen.
Als u in de modus /Frame bewerken'een frame voor rastergraphics acti
veert dat al een naam heeft, dan verschijnt die naam in het tekstveld, Dit
geldt mk als het frame al een illustratie bevat en de naam daarvan dus niet
meer in het fi-ame zelf wordt afgebeeld.
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Optimaal beeld bij veelvoud van afmeting
Dit is e€o extra optie bI de lat€r te behandelen opties voor het instellen van
de optimale atnetirg van afoeeldingen voor schermweergave en atlruk-
ken. Als u deze extra optie activesrt, dan wordt de optimale afineting ste€ds
gebaseerd op het bt de huidige breedte best passende gehele veelvoud ran
de oorspronkelijke afinetiog. Daardoor worden vervomingen en
moir6-effecten vermeden. Tevens zorgt deze optie dat het invulpatroon bij
halftoon-illustraties zo goed mogelijk intact blijft. Door nogmaals op de
ikoon te klikken schakelt u de optie weer uit. Dan wordt elke vergroting
van de afbeelding we€r in een verhouding l:l uitgevoerd, zodat op het
beeldscherm of de printer voor elk beeldpunt ook precies een punt wordt
afgebeeld.

Optimale afmeting voor printer
Met behulp vao deze optie kunt u de aftnetiog van een afbeelding optimaal
aa[passen voor het afdrukkeo. De optimale afineting is afhankelijk van de
gebruikte printerdriver, welke bij het opstarten van CALAMUS autroma-
tisch wordt geladen of via de optie 'Print document' in het Archief-menu
wordt gekozen. Als u deze functie wilt gebruikeo, moet u eerst €ert frame
voor raster-graphics kiezen. Als u vervolgens op de ikoon klikt, wordt de
afrneting van dat frame zo ingesteld dat het een geheel veelvoud mn de oor-
spronkelijk ingestelde afineting wordt. Als de ikoon Optimaal beeld bij
veelvoud van aftneting (zie vorige pagiru) is geactiveerd, dan wordt de af-
meting van de albeelding zo gekozen dat voor elk punt tijdens het afdruk-
ken zowel in de x- als in de y dchting het juiste veeh,oud aao punten
verschijnt. Door nogmaals op de ikoon te klikken schakelt u de funitie uit
en wordt weer de verhouding l:l gehanteerd. Elk puot \ar de aftneting
wordt dan ook als I punt afgedrukt.
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Optimale afineting voor beeldscherm
Met behulp van deze optie kunt u de afineting van een afuoelding optimaal
aanpassen \roor we€rgave via het beeldscherm, Als u deze functie wilt ge-
bruiken, rnoet u eerst een fiame rr,oor raster-graphics ki€zen. Door daarna
op de ikoon te klikken wordt de aftneting van dat fi.ame zo ingesteld dat het
een geheel veelvoud van de oorspronkelijk ingestelde afrneting wordt. Als
de ikoon Optimaal beeld bij veelvoud rrdn aftneting (zie vorige pagina) is
geactiveerd, dan wordt de afanetiog van de afbeelding zo gekozen dat voor
elk punt zowel in de x- als in de y-richting op het scherm het juiste veel-
Youd aan punten verschijnt. Door nogmaals op de ikoon te klikken schakelt
u de functie uit eo wordt we€r de verhouding l:l gehantee.d. Elk punt lan
de afrneting wordt dan ook als I punt op het scherm we€rgegeyen.

Afbeelding in frame centreren
Deze optie stelt u irl staat de afineting lan de afoeelding en yan het frame
onaftankelijk van elkaar in te stellen. Natuurlijk moet eerst een
graphics-fiame zija gekozen- Slel dan eeIst de gewenste afineting van de
afoeelding in. Klik daarna op de ikoon. Dan kunt u het frame vergrcten of
verkleinen, zonder dat de afineting van de afueelding zelf daardoor wordt
beiwloed. Als het fiame groter is dan de afbeelding, dan venchijnt de
afbeelding gecentreerd in het frame. In het omgekeerrde garal verschijnt het
middelste deel van de afbeelding. Als u op een graphics-frame klikt waar-
voor deze optie al werd geactiveerd, dan wordt de ikoon automatisch geih-
verteerd. Door nogmaals op de ikoon te klikken schakeh u de optie uit. De
afbeelding past zich dan automatisch aan aao de afrneting van het ft-ame.
Als u op deze ikoon klikt, wordt au&omatisch tegelijk de ikoon voor
"Frame- onaffrankelijke afineting' geactiveend.
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Frame-onafhankeldke afmeting
Deze optie stelt u in staat de afineting mn de afueelding en van het frame
oruflrankelijk van elkaar in te stellen. Natuurlijk moet eerst een graphics-
frame zijn gekozen. Stel dan eerst de gewenste afaneting mn de afbeelding
in. Klik daarna op de ikoon. Dan kunt u het frame vergroten of verkleinen,
zonder dat de aftneting van de afbeeldiog zelf daardoor wordt beirylo€d.
AIs het frame grcEer is dan de afbeelding, dan verschijnt de afueelding
linksboven in het fiame. ln het omgekeerde gel,al venschijnt alleen de linker
bovenhoek van de afbeeldiog. Als u op een graphics-h-ame klikt waarvoor
deze optie al werd geactiveerd, dan wordt de ikoon auomatisch gein-
verteerd. Door n(Emaals op de ikoon te klikken schakeh u de optie uit. De
afbeelding past zich dan aulomatisch aan aan de afineting van het frame.

Deel uit afbeelding knippen
Met behulp van deze optie kunt u een deel uit een raster-afbeelding
knipper. Kies eerst het frame voor raster-graphics waarbij u dat wilt doen.
Klik dan op de ikoon, waarna de muiswijzer in een kruisje yerandert. TEt
de muiswijzer nu linksbo,ren in het deel van de afbeelding dat u wilt
uitknippen en druk kort op de liokermuisknop. Als u nu de muiswijzer oer
de afbeelding verplaatst, verschijnt een elastisch kader waarmee u precies
kunt aangeven welk deel u wilt uitknippen, Zodra u nogmaals op de linker,
muisknop drukt, bepaah u de hoek rechtsooder van het uit te knippen de€I.
Dan ziet u in het frame alleen nog het uitgeknipte deel, dat zich auloma
tisch aanpast aan de afineting rran het &ame. Va de daartoe besiemde optie
kunt u eventueel de afineting optimaal aanpassen aan de verhoudingen van
het framo. Als u een deel van een albeelding uitknipt, is dat onherroepe-
lijk. Dit betekent dat de rcst van de afoeelding niet meer kan worden
gebruikt.
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5) Speciale functies voor
gekantelde tekst

Deze menu-box bevat hulpfuncties waarmee u kunt
bepalen order welke hoek tekst wordt gekant€ld.
Ha is mogelijk een normaal tekst-fi.ame achterafom
tE zdLn it een frame voor gekanlelde tekst. Daar-
vmr klikt u op de betreffunde ikoon in de menu-box
meJ basisfuncties \,oor frames. Een anderc mogelijk-
heid is direct een frame voor gekantelde t€kst aan te
maken. De tekst in een dergelijk fi.ame kan via de
tekst-editor worden bewerkt of deel uitmaken van
een tekstketen. Znlang die tekst nog niet in het
frame \oor gekantelde tekst staat, u/ordt hij gewoon
horimntaal afgebeeld. Om programmatechnische re-
denen kan gekartelde tekst deels ofgeheel buiten het
frame staan. Dit is vrii logisch omdat alleen de tekst
wordt gekanteld, maar het frame zelf oiet. Als u iets
met die tekst wilt doen, moet u echter toch in het
frame klikken in plaats \,"an op de tekst. Aanpassing
mn de fiame-afineting heeft directe invloed op de
indeling van de tekst.

e3 ---,-
Kanteling in graden
h het ingaveveld geeft u via het toetsenbord de hoek op waaronder de tekst
moet kantelen. De nauwkeurigheid bedraagt 0,1 graad. De tekst wordt pas
gekanteld als u daarna op de ikoon rnor gekantelde tekst klikt. Als u tijdens
de modus "Frame bewerken" in een bestaand frame voor gekantelde tekst
klikt, wordt in het betrcffende veld de kantelhoek aangegever.

Gekantelde tekst opheffen
Met behulp van deze optie ku u een fiame voor gekantelde tekst weor om-
zetten in een normaal tekstframe, Daarvoor moet u eorst h€t fiame kiez€n.
Als u vervolgens op de ikoon klikt, wordt de kanleling ongedaan gemaak.

".:. 
---,-
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Kanteling instellen
Dez€ optie biedt de mogelijkheid tekst onder een bepaalde hoek te kante-
len. Daartoe moet u eerst een frame voor Bekantelde tekst kiezen. Als u
vervolgens op de ikooa klikt, wordt de tekst onder de opgegeveD hoek
gekanteld. Deze optie maakt het t€vens mogelijk voor een eerder gekan
telde tekst eeo aodere hoekwaarde op te geven. Daarvmr geeft u de nieuwe
waarde op in het tekstveld en klikt op de ikoon.

lGnteling instellen
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6) Hulplijnen
Dezf, menu-box bevat eerl groot aantal
onderst€unende opties voor het bepaleo yan de
'layo .. 7n kunt u verschillende soorten hulplijneo
en iwulpatronen defini€ren en die yan een
"magneet'-functie yoorzien. Dit beEekent dat een
aangemaakt frame aubmatisch t€g de
dichtstbijzijnde hulplijn komt te liggen. Een ardere
optie laat een liniaal en een draadkruis+ursor
verschijoen. De box bevat verder opties waarmee u
doelgericht bepaalde fi'ames vao het scherm laat
verdwijnen, zr.iLar u bij een complexe
scherminhoud meer overzicht behoudt.

+

Verticale hulplijnen plaatsen
Via deze ikoon kunt u een willekeurig aantal verticale hulplijDen op het
scherm zichtbaar maken. Als u op dezs ikoon klikt (die wodt dan
geinverteerd) en daarna de muiswijzer in het werkvenst plaatst, dan ver-
andert hij in een draadkmisje. Door met de muis te klikken plaatst u e€n
verticale hulplijn.

,..'-+

Horizontale hulplijnen plaatsen
Via deze ikoon kunt u een willekeurig aantrl horimntale hulplijnen op het
scherm zichtbaar maken. Als u op deze ikoon klikt (die wordt dan
geinverteerd) en daarna de muiswijzer in het werkvenster plaatst, dan ver-
afldert de hij in een draadkruisje. Door met de muis te klikken plaatst u een
horizortale hulplijn.

H
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Hulplijnen wissen
Als u op deze ikoon klikt, wordt hij geinverteerd, waama u horizontale en
yerticale hulplijnen uit de lalout kunt verwijderen. Daanoor hoeft u slechts
de muiswijzer (die de vorm ran een kruisje heeft) tegen de hulplijn aan te
zetten die u wilt wissen en dan op de linkermuisknop te drukken. Dan
wordt de betrefbnde hulplijn gewist.

Magnetische hulplijnen verticaal
Als u deze ikun bebt gekozen, is de autonatische verticale magne€tfiDc-
tie ingeschakeld. Bij het aanmaken van frames of het wijzigen van de
frame-aftneting komen de horizontale zijden ran het frame tegen de
dichtstbijzijnde horizontale hulplijnen te liggen. Als u een frame ver-
plaatst, spriogt het rnet de fueozijde naar de eerstyolgende horimntale
hulplijn. Door nogmaals op de ikoon te klikken schakelt u de functie weer
uit.

Magnetische hulplijnen horizontaal
Als u deze ikoon hebt gekozen, is de automatische horimntale magneet-
functie ingeschakeld. Bij het aanmaken van frames of wijziging van de
frame-afineting komen de verticale zijden van het frame tegen de
dichtstbijzijnde verticale hulplijrrn te liggen. Als u een frame verplaatst,
springt het met de linkerzijde naar de eerstvolgende venicale hulplijn.
Door nogmaals op de ikoon te klikken schakelt u de functie weer uit.

Magnetisch hulpraster verticaal
Deze optie activeert de automatische verticale magneet- functie voor hulp-
rasterlijnen. Bij het aanmaken van frames of wijziging van de frame-
afrneting komen de horizontale zijden van het fi.ame tegen de dichtst-
bijzijnde horizonale hulprasterlijnen te liggen. Als u een frame verplaatst,
springt het met de bovenzijde naar de eerstvolgende horizontale hulpraster
lijn. Door nogmaals op de ikoon te klikken, schakeh u de functie weer uit.
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Magnetisch hulpraster horizontaal
Deze optie activeert de autornatische horizontrle magneetfunctie voor hulp-
rasterlijnen. Bij het aanmaken van frames of wijziging van de frame-
afaneting komen de verticale zijden \.an het frame tegen de dichtstbijzijnde
yerticale hulprasterlijnen te liggen. Als u een frame verplaatst, springt het
met de linkerzijde naar de eerstvolgende venicale hulprasterlijn. Door nog-
maals op de ikoon te klikken, schakelt u de functie weer uit.

Draadkruis
Als u deze optie activeert, wordt de ikoon geinverte€rd en verandert de
muiswijzer in een draadkruis dat zich over het gehele werkvenster uit-
srekt. Dit biedt, zeker in combinatie met de liniaal (dit wordt later behan-
deld), mogelijkheden tot zeer nauwkeurige positionering van frames. Door
nogmaals op de ikoon te klikken schakelt u weer om naar de normale muis-
wlzEf.

Frame voor kop- en voetregels aarluit
Deze optie is na het opstarten van CALAMUS automatisch geactiveerd
(ikoon geinverteerd). Als u op de ikoon klikt, verdwijnen alle fiames raoor
kop- en vo€trcgels van het scherm. Dit bevordert in veel geirallen de snel-
heid van de beeldopbouw. Door nogmaals op de ikoon te klikken haalt u de
frames voor kop- en voetregels weer terug op het s€herm.

Tekst-frame aanluit
Deze optie is na het opstarten van CALAMUS automatisch geactiveed
(ikoon geinverteerd). AIs u op de ikoon klikt, verdwijnen alle tekst frames
van het scherm. Dit bevorden in veel ge.rallen de snelheid van de beeld-
opbouw. Door nogmaals op de ikoon te klikken haalt u de tekst-fiames
weer ten g op het scherm,

Tekst-frame aan/uit
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Graphics-frame aan/uit
Deze optie is na het opstarten ltn CALAMUS auiomatisch ge-

active€rd (ikoon geinyerteerd). Als u op de ikoon klikt, verdwijnen alle
frames voor raster- en veclor- graphics van het scherm. Dit bevordert io
veel gevallen de snelheid van de beeldopbouw Door nogmaals op de ikoon
te klikken haalt u de frames voor rast€r- erl vecoor-giaphics weer terug op
het scherm.

Lijn-frames aan/uit
Deze optie is na het opstarten van CALAMUS autornatisch ge-

activeerd (ikoon geinverteerd). Als u op de ikoon klikt, verdwijnen alle
lijn-frames van het scherm. Dit beyorden in veel gevallen de snelheid van
de beeldopbouw. Door nogmaals op de ikoon te klikken haalt u de
lijn-frames weer terug op het scherm.

Rastervlak-frames aan/uit
Deze optie is rn het opstarten van CAT AMUS automatisch

geactiveerd (ikoon geinverteerd). Als u op de ikoon klikt, verdwijnen alle
rastervlak-frames van het scherm. Dit bevordert in veel gevallen de snelheid
ran de beeldopbouw. Door nogmaals op de ikoon te klikken haalt u de
rastewlak-fiames weer terug op het scherm.

Frames voor gekantelde tekst aanluit
Deze optie is na het opstarten van CALAMUS automatisch ge-

activeerd (ikoon geinyerteord). Als u op de ikoon klikt, verdwijnen alle
frames voor gekantelde tekst \ran het scherm. Dit berordert in veel gwallen
de snelheid van de beeldopbouw. Door nogmaals op de ikooo te klikken
haalt u die frames weer terug op het scherm.

Hulplijnen aanluit
Als u op deze ikoon klikt, wordt die geinverteerd en worden

alle hulplijnen zichtbaar. Door nogmaals op de ikoon te klikken verdwij-
nen die lijnen van het scherm (de normale instelling).

Hulpliinen aan/uit
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Hulpraster aanluit
Als u op deze ikoon klikt, wordr die geinverteed en wordt het hulpraster
zichtbaar. Door nogmaals op de ikoon te klikken verdwijnt het hulpmster.

Frame-contouretr aarvuit
Deze optie is normaliter geactiveerd (ikoon geirverteerd). ln dat geml zijn
de contouren yan frames als stippellijrrn zichtbaar. Als u op deze ikoon
klikt, maakt u de frame contourlijnen onzichtbaar. Door nogmaals op de
ikoon te klikken, worden de contouren weer zichtbaar.
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Hulplijnen voor kolommen
Door op deze optie te klikken verschijnt het dialoogpaneel 'lblominde-
ling' (zie afbeelding).

KlltOIIIt{DELIIIE

4 regels
? kolof'rnEn

Rfstand tussen regels i

Bovenxit i
llndemit !

Rfstand tussen kolonnen l

Linkernarge I
ReIhtefiiarge i

0,00 rm

1,00 rir
1,00 cr't

9,58 cn

1,00 rn
1,001 cn

Met behulp van dit paneel kunt u een eigen hulplijn Erster met rcgel- en
kolomindeling ontwerpeD. U kunt het aantal regels en kolommen opgeven,
alsmede de ahtand tussen afzonderlijke rcgels en kolommen. Bovendien
kunt u een waarde yoor troven- en onderwit intikken en de linker- en
rechtermarge bepnlen. Via de verticale pijltootsen kunt u van veld naar veld
springen. U sluit een ingevoerde waarde af door op <Return' te drukken of
op'OK'te klikken, waarna de hulplijnen worden aaogemaakt. Wilt u een
bepaalde waarde ongedaan maken, klik dan op Annuleer', De door u opge-
geven hulplijnen worden pas zichtbaar nadat do ikoon voor ,,Hulplijnen
aarL/uit" is geselecieerd. De magn€etfunctie voor deze hulplijnen wordt ge-
activeerd via de ikonen "Magnetische hulplijnen verticaal" (voor kolom-
men) en "Magnetische hulplijnen horizontaal" (raoor regels).

H ulplijnen voor kolommen

Hfdst. Vlll -6 . Pagina36atarimuseum.nl



FRAMES
t':1

li--il
Afmet
Als
!er'.

I op deze optie klikt, verschijnt het dialoogpaneel Afrneting hulpras

ing hulpraster

RFTIEII116 ]IULPRf,STER

llorizontEle groottei f.S0l cn

uertirale gnoottei l. gg cn

In dit paneel kunt u de horizontale en verticale afineting mn eeo veld in het
hulpraster iostellen. Tik de gewenste waarden in en sluit die af met .Return,
of door op 'OK' te klikkeD, waarna het veld wordt aangemaakt. Klik op
Annuleer'als u de instelling wilt ophefEn. Het hulpraster wordt p6s
zichtbaar nadat de ikoon voor "Hulpraster aanluit,, is geselecteerd, be
automatische magneetfunctie wordt ingeschakeld via de opties voor vertica-
le en horizontale magnetische hulprasters.

Liniaal aan/uit
Als u op deze optie klikt, wordt de ikoon geinverteerd en verschijnt links en
boven langs het werkvenster e€n liniaal met de vooraf ingestelde maateen-
heid. Vmr de maatvoering kunt u kiezen uit cm, inch, pica en cicem (zie
de optie 'Pagioa-la)out' in het Pagina-menu). Door nogmaals op de ikoon te
klikken verdwijnt de liniaal.

Liniaalaan/uit
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7) Prikborden voor frames
Deze menu-box b€vat alle opties voor het behercn
van 5 buffergeheugens, die "prikbord" worden
genoemd en waarin frames kunnen worden opgesla
gen. Via deze prikborden kunt u allerlei frames
verplaatsen en kopieren naar andere paginas of
andere documenten. De inhoud l€n de prikboden
wordt in dezE menu box grafisch weergegeven. In
elk van de vijf prikbordvelden (een Per Pdkbord) in
de menu-box ziet u de linkerbovenhoek van de op
dat prikbord opgeslagen inhoud.

Prikborden 1- 5
De menu-box bevat 5 prikbordvelden, waarin de
inhoud van het betreffende prikbord gmfisch is afge
beeld. In het veld is de linkerbwenhoek van de
inhoud van het prikbord afgebeeld. Voor bepaalde
bewerkingen is het noodzakelijk dat een prikbord
wordt geactiveerd. Dit gebeun op de gebruikelijke
wijze via een muisklik. De inhoud van dat prikbord
wordt dan geinverteerd afgebeeld.

N.B. : Alvorens een tekstframe vanuit een tekstketen naar
een prikbord wordt ?eknipt', dient dit frame eerst te worden
gesplitst uit de tektketen !!

iHB.T

i_DEfq

ri-.-
i\
:r---:-1r# w
iF\,1
i(r'+u

!E

)

ffi #iffi
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Frame vanuit pagina naar prikbord overbrengen
Met deze optie kunt u een frame als het warc uit de la),out knippen en naar
een prikbord overbrengen. Dat foame moet eerst worden gekozen. Als u
daama op de ikoon klih, wordt dat frame uit de lalout verwijderd en op
het gekozen prikbord opgeslagen. Als u vooraf geen bepaald prikbord hebt
gekozen, wordt het eerste vrije prikbord gebruikt. Mocht er geen enkel
prikbord vrij zijn, dan deelt het programrna dat aan u mee en wordt de
bewerking afgebroken. In dat geval moet u eerst een ran de prikborden kie-
zen. Daarbij vraagt het pmgramma of de huidige inhoud ran dat prikbord
mag worden verwijderd. Bij een oltkeonend aotwoord wordt de operatie
afgebmken.

N.B. : Alvorens een tekstframe vanuit een tekstketen naar
een prikbord wordt geknipt', dient dit frame eerst te worden
gesplitst uit de tekstketen !!

Frame vanuit prikbord naar pagina overbrengen
Met behulp van deze optie kunt u een fuame uit een prikbord ophalen en
"inplakken" in een pagina. ry'ooraf mo€t u opgeyen vanaf welk prikbord u
de inhoud wilt ophalen. Als u daarna op de ikoon klikt, wordt het fi:ame
ran het prikbord verwijderd en verschijnt op de pagina, in de vorm die het
frame had voordat het op het prikbord werd opgeslagen. Bij het bewerken
van het frame kunt u de positie err"an rutuurlijk wijzigen.

Frame uit prikbord wissen
Via deze optie kunt u een frame uit een prikbord verwijdercn. Daama is dat
frame onherroepelijk verloren. Vooraf moet het betrcffende prikbord wor-
den gekozen (ikoon geirwerteerd). Zodra u dan op de ikoon klikt, vraagt het
progmmma om e€n extm bevestiging van de wis-opdracht (met
mogelijkheid lot annuleren) of wordt die opdracht mereen uitge\oerd. Of
om een extra bevestiging wordt gevraagd, is aftankelijk \,an de voomf ge-
kozen instelling.
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Frame van pagina naar prikbord kopidren
Deze optie biedt de mogelijkheid elk willekeurig frame op te slaan op eeo
prikbord. Het frame blijft ook op de pagina achter. U moet eent een frame
kiezen. Als u daama op de ikoon klikt, wordt dat frame gekopieerd naar
het opgegeven prikbord. Als u yooraf geen bepaald prikbord hebt gekozen,
wordt het eerste vrije prikborrd gebruikt. Mocht er geen enkel prikbord vrij
zijn, dan deelt het programma dat aan u mee en wordt de bewerking afge-
broken. In dat geval moet u eerst een van de prik- borden kiezen. Daarbij
vEurgt het progmmma of de huidige inhoud van dat prikbord mag worden
verwijderd. Bij een ootkennend antwoord wordt de operatie afgebroken.

Frame van prikbord naar pagina kopi€ren
Met behulp van deze optie kunt u een frame vanaf een prikbord rnar een
pagina kopieren. Vooraf moet u opgevon van welk prikbord u de inhoud
wilt kopicren. Als u daarna op de ikoon klikt, wordt het frame van dat prik-
bord gekopieerd naar de pagina, in de vorm die het frame had voordat het
op het prikbord werd opgeslagen. Bij het bewerken ran het frame kunt u de
positie enan natuurlijk wijzigen.
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Tekstverwerking en tekstopmaak
Deze CALAMUS-module beyat alle fuocties die
noodzakelijk zijn voor cowentiooele tekstver-
werking en voor het bepaleo van de layout.
Hoofdstuk IV geeft een uitroerig overzicht van de
mogelijkheden van de tekst-editor en de
bediening Yan de bijbehorende fuocties. De mo-
dule voor tekswerwerking is uitgerust met 8
menu-boxen, die elk bij bepaalde functiegroepen
horen. Vanwege de beperkte ruimte is daarbt en-
ige overlap onvermijdelijk. Een ess€ntieel ken-
merk van de geactiveerde tekst-editor is de
andere rorm van de muiswijzer in het
lalout-venster.

Normaal is de muiswijzer een handje met een wijzende vinger. In die mo-
dus kunt u tekst-frarnes kiezf,n. Tndra de muiswijzer in een gekozen
tekst-frame komt, vemndert hij \lan vorm. Welke wrm is aftankelijk mn de
modus waarin u bent. De "tekst-cursor" duidt op dircct€ lekstverwerking
en een klein kruis duidt op bewerkingen op de tekstliniaal. Via de rechter-
muisklop ka,| tussen deze twee modi worden omgeschakeld. In het vervolg
zullen ter vereenoudiging de termen "tekst-cursor" en'liniaal- cursor"
worden gebruikt. De tekst-module be\at onder meer een snelle tekst-edilor
met een afzondedijk venster, waarvan de bediening in deel 9 mn dit hoofd
stuk wordt besctlreyeD- E€n goot deel van de via menu-boxen te bedieoen
functies kan op dezelfle wijze zawel in het layout-venster als in het
tekstvenster worrden gebruikt. Bij de beschrijving van elke functie is aange-
gwen of de betreffende furctie bestemd is \r'oor het lalrcut-venster, het
tekstvensier, of rcor beide.

+
tckstliniaal sclcctcrcn

cumor-

\
frarnc aanana&cn

I
tctrt aannalcn

vonnen

&\
frafrc selccratcn
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1) Algemene tekstfuncties
De ikonen in deze menu-box zijn vmrnamelijk bestemd voor het iN,oegen
lan speciale functies in de tekst. Daartoe behorcn onder me€r het invoegen
lan pagina- en hoofdstuknummers, de tijd en datum en het markeren yan

tekst die io voetnoten of het rcgister moet worden ondergebracht. Boven-
dien kunt u vanuit deze box de tekst-editor aanrcepen.

Nummer van huidige pagina invoegen
Deze optie biedt de mogelijkheid het nummer van de huidige pagina in te
\oegen. Zoals bI alle invoegoperaties moet u eerst de cursor op de gewen-
ste positie plaatsen of een tekstblok markeren. In dit laatslg ge^ral wordt het
tekstblok vervangen door het ingevoegde paginanummer. Dit pagirunum-
mer wordt alleen zichtbaar als in het dialoogpaneel 'Paginanummering'
(Pagina-rnenu, zie hoofdsuk XIII) eerder een paginanummer aan de pagi-
na werd toegekend. tatere wijzigingen mn het oummer \xan de eerste pagi-
na of de wijze van nummering worden oiet automatisch in de hele tekst
doorgevoerd. Daarvoor moet u de optie 'Bereken opnieuw' (fekst-menu,
zie hoofdshrk XIV) activeren, waardoor de nummering wordt gecorrigeerd.
Hetzelfde geldt als de eerder aangebrachte nummering niet langer correct
is, omdat een of meer pagina's werden ingevoegd. Deze fuDctie kan mwel
'ln het layout-venster als in het tekstvenst€r worden gebruikt.

Nummer van huidige pagina invoegen
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Nummer van volgende pagina invoegen
Via deze optie kunt u het numrner yaD de volgende pagina im,oegeo. Zrals
bij alle invoeg-operaties moet u eerst de cursor op de gewenste positie
plaatsen of ecn tekstblok markeron. Als eerl tekstblok werd gemarkeerd,
daD wordt dit vervangen door het ingwoegde paginanummer. Dit pagioa-
nummer wordt alleen zichtbaar als in het dialoogpaneel 'Paginanumme
ring' (Pagina-menu, zie hootilstuk XIII) e€rder een pagirunummer aan de
pagina werd toegekend. lrtere wtzigingen mn het nummer \/art de eerste
pgina of de wijze van nummering worden niet automatisch in de hele tekst
doorgwoerd. Daarvoor moet u de optie 'Bereken opnieuw' (Iekst-menu,
zie hoofdstuk XIV) activeren, waama de nummering wordt gecorrigeerd.
Hetzelfde geldt als de eerder aangebrachte nummering niet langer corr@t
is, omdat een of meer pagina's werden ingaaoegd. Dsze functie kan zowel
i,| het layout-yenster als i,l het tekstvenst€r worden gebruikt,

Harde overgang naar volgend frame
Via deze optie kunt u een code invoegen die in alle gevallen zorgt \roor een
oir'ergang na.ar het rolgende tekst-frame. Zoals bij alle irvoeg-operaties
moet u eerst de cursor op de gewenste positie plaatsen of een tekstblok rnar-
keren. Als een iekstblok werd gemarkeerd, dan wordt dit verrrargen door
de ingevoegde code. Deze functie kan zowel in het layout- veNter als in het
tekstvenster worden gebruikt.

SysteemtUd invoegen
Deze optie biedt de mogelijkheid de aulomatisch de syst€emtijd in &e voo-
gen. Zoals bij alle invoegoperaties moet u eerst de cursor op de geweoste
positie plaatsen of een tekstblok markeren. ln dit laatst€ geval wordt het
t€kstblok vervangen door de systeemtijd. Deze functie kan zowel in het
layout-vensier als in het tekstvcnst€r worden gebruikt.

Hfdst. lX-1.Paoina3
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Datum invoegen
Deze optie biedt de mogelijkheid de automatisch de datum in te voegen.
Zoals bl alle invo€g{peraties moet u eerst de cursor op de gewenst€ posi-
tie plaats€o of een tekstblok markeren. In dit laatste geval wordt bet
tekstblok vervangen door de ingevoegde datum. Deze fumtie kan zowel in
het layout-veoster als in het tekstvenster worden gebruikt.

Tekstblok van afbreekstreepjes voorzien
Met deze optie kunt u een gemarkeerd tekstblok of de gehele tekst in eeo
frame yoorzien ran aforeekstreepjes voor het afbreken yan woorden als
deze niet meer op de regel passen. CALAMUS biedt ook de mogelijkheid
de tekst al direct bij het imponeren automatisch van afbreekstreepjes te
voorzien (zie deel 3 rran dit hoofdstuk). Als u daarvan geen gebruik hebt ge-
maakt of de tekst via de lekst-editor hebt ingetikt, dan kunt u met de hier-
boven aangegwen ikoon alsnog afbreekstreepjes in de tekst plaatsen. Die
worden alleen zichtbaar als woorden daadwerkelijk worden afgebmken.
Binnen de tekst€ditor kunnen alle afbreekstreepjes zichtbaar worden
gemaakt en worden bewerkt. Daanoor moet de optie voor het zichtboar
maken yan de contml-codes worden gekozen (zie deel 9 van dit hooftlstuk).
Borrendien kunt u via het toetseirbord (zowel in het layout-yenster als in het
tekstvensler) voorkeur-aforekingen intikken. Daarvoor drukt u op de
toetsen- combimtie .Co[trol' en .;. Deze optie kan alleen io het
layout-venster worden gebruikt.

Tekstblok van afbreekstreepjes voorzien
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Hoofdstuknummer invoegen
Deze optie biedt de mogellkheid het hoofdstuknummer in te yoegen. Zoals
bij alle irwoeg-operaties moet u eerst de cursor op de gewenste positie
plaatsen of een tekstblok markeren, Als een tekstblok werd gemarkeerd,
dan wordt dit vervangen door het ingevoegde hoofdstuknummer. Als u op
de ikmn klikt, verschijnt het dialoogpaneel 'Hoofdstuknummer opgeven'.

]IllOFDSTUKIIU]IilER IilUllI6EI{

lloofdstukn i veau | 3l

In dit dialoogpane€l kunt u via het io€tsenbord aangwen hoeveel niveaus u
in de nummering wilt gebruiken. Het rnaximale aantal niveaus bedraagt
zeven. Het type oummering (letters, arabische en romeinse cijfers) en de
startwaarde voor elk afzonderlijk niveau geeft u op in het dialoogpaneel
'Hoofdstuknummering' (Pagina-menu, zie hoofdstuk XIII). Als het hootl-
stuknummer wordt ingevoegd, hanteert het sys@em het niv€au dat u bij her
ir|oegen had opgegwen. De laatsi,e tekerpositie van het hoofdstuknummer
wordt automatisch met I opgehoogd. Als u het opgegeven niveau hetrt
bevestigd met .Retum, of door op 'OK' te klikken, dar wordt de
control-code voor het hoofdstuknummer ingevoegd. Eerst worden de start-
waarde en het opgegeven niveau zichtbaar, Fas na activering van de optie
'Bereken opnieuw' Cfekst-rnenu, zie hoofdstuk XIV) worden de huidige
hootlstuknummers berekend en in plaats van de startwaarde ingwoegd.
Deze functie kan mwel in het layout-velsier als in het tekstvenster worden
gebruik.

Hoofdstuknummer invoeoen
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Handmatige kerning
Als u op deze ikoon klikt, verschijnt het dialoogpaneel 'Handmatige
kerning'.

IIRilDIIRTIIiE I(ERilII{6

Haodndtige kerning iostel len
l'let ondErsteande toetsen i

I-SEIit"lt?-1
lshift II o 

I

l3fri.ftlf o-]
lshifr Il o I

Dit dialoogtrnneel geeft alleen maar aan dat een bepaalde layout-bewerking
uitstuitend yia het ioetsenbord kan worden uitgeroerd. Als u de tekst-cursor
op e€n bepaalde positie hebt geplaatst, kunt u met de pijltoetsen het deel
ran de regel dat achter de cursor staat in alle vier mogelijke richtingen 0,1
beeldpunt opschuiven. Daarbij moer u de .Shift,-toets ingedrukt houden.
\lhnneer u echter de ,Control, loets ingedruk houdt, kunt u de tekst over
een iets grotere afstand verschuiven. Met deze optie kunt u bijvoorbeeld bij
titels en formules uiterst nauwkeurig aan- en atpatiercn om letters of woor-
den exact op de gewenste positie te plaatsen. Dez€ functie kan alleen in het
layout-venster worden gebruikt.

Handmatige kerning
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Tekst-editor activeren
Met behulp \an d€ze ikoon activeert u de tekst-editor eo yerschijnt het bU-
behorende venster. Als u vooraf een tekst-fi:ame hetrt gekozen, wordt de in-
houd \ran dat ft'ame automatisch in het venster geplaatst, waar de tekst
verder kan worden bewerkt. Hebt u rooraf geen t€kst-frame gekozen, dan
bUft het venster le€g en kan eventue€l een nieuwe tekst worden ingetikt.

U kunt steeds omschakelen tussen tekstvenster en layout- venster. Daartoe
hoeft u alleen maar io het betreffende venster te klikken. Vergeet echler niet
dat wijzigingen die in he{ tekstvenster worden aangebracht alleen effect
hebben op de lalout als u de gewiizigde tekst terug in de layout giet. Omge-
keerd geldt ook dat wijzigingen die in het lalout- venster worden aange-
bracht pas iwloed hebben op de iekst in het tekstvenster als de gewijzigde
tekst naar het tekstvenster wordt orrergebracht, Deel 9 van dit hoofdstuk
geeft meer informatie over het gebruik van de tekt editor.

TIff 50,cI,14]0e:e neru- box ee^ odrtol tuLpfunct l€s voo. td<sl
i. De furEt ies Lu'r'$ in ahie g!-oepe., u,or^.br opg€'
. De es-ste groep b.€+oot uil fLhclies vc{,- d€
vi9€ spEiticolie vqr lelst-tror6. l'l]61 de lsmte
- frcnes zljn e,^ b ijvoorbeeld fr.nes voc,- v.etnolei en
€s r€gjsl$. De tlE€'de groep baoott l_@ td<sl @rdt
egd oon ofbeeldlr€la, en s.ophics. De ds-d€ groep
otte lioDEtfmct i6 vff h€t b€@r- ks vo leL<st in e6n

Tekst-editor activeren
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Verwijzing naar vorige pagina invoegen
Via deze optie kunt u het nummer invoegen wn de voor- afuaande pagirB
vafl een tckstketen. Zoals bij alle irvoeg- operaties moet u eerst de cursor
op de gewenste positie plaatsen of een tekstblok markeren. Als een
tekstblok werd gsmarkeerd, dan yrordt dit verrangen door h€t ingevoegde
paginanummer. Het paginanummer wordt alleen zichtbaar als in hot
dialoogpaneel'Pagioanummering' (Pagina-menu, zie hoofdstuk XIII) eer-
der een paginanummer aan de pagina werd toegekend. latere wijzigingen
yan het nummer van de eersie pagina of de wijze van nummering worden
niet automatisch in de hele lekst doorgeyoend. Daarvoor moet u de optie
'Bercken opnieuw' (fekst-menu, zie hoofdsnrk XIV) activeren waardoor de
nummering wordt gecorrigeerd. He lfde geldt als de eerder aangebmchte
nummering niet langer corr€ct is, omdat een of meer pagina's wenden inge-
voegd, Deze functie kan mwel in het layout-venstcr als in het tekstvenster
worden gebruikt.

llJ

Verwijzing naar volgende pagina invoegen
Via deze optie kunt u het nummer invoegen van de volgende pagina van een
tekstketen. Zoals bij alle invoeg-operaties moet u eerst de cursor op de
gewenste positie plaatson of een tekstblok markeren. Als een t€kstblok
werd gemarkeerd, dan wordt dit vervangen dmr het ingevoegde
paginaoummer. Het paginanummer wordt alleen zichtbaar als in het
diak:ogpaneel'Paginanummering' (Pagina-menu, zie hoofdstuk XIID
eerder een paginanummer aan de pagina werd toegekend. tatere
wijzigingen nan het numrner van de eerste pagina of de wijze van
nummering worden niet automatisch in de hele tekst doorgevoerd.
Daanr'oor moe.t u de optie 'Beirken opnieuw' (Iekst-menu, zie hoofdstuk
XIV) actiyeren waardoor de nummering wordt gecorrige€rd. Hetzelfde
geldt als de eerder aangebrachte nummering niet langer correct is, omdat
een of meer pagina's werden iogevoegd. Deze functie kan zowel in het
layout-venster als in het tekitvenster worden gebruilt.

Verwijzing naar volgende pagina invoegen
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Verwijzing naar pagina
Deze ikoon zal pas in eert \olgeode venie van CALAMUS kunnen worden
gebruikt.

fi
a,b,

Verwijzing naar hoofdstuk
Deze ikoon zal pas in een volgende versie van CALAMUS kunnen worden
gebruikt.

Voetnoten definieren
Met behulp mn deze optie kunt u een vooraf gemarkeerd tekstblok
Geinvertesrd afgebeeld) als inhoud van een \oetnoot definieren. Het
gemarkeerde tekstblok verdwijnt uit de tekst en wordt op die plaats \€rvan-
gen door een yoetnootnummer. Via de optie 'B€rcken opnieuw' (Iekst-
menu, zie hmfdstuk XIV) kunt u vervolgens de als voetnoot gedefinieerde
tekst in speciale voetrpot-fBmes plaatsen (zie hootlstuk VIII-2), die yia
e€n tektketen met de hoofdtekst gekoppeld moeien ztn. Deze optie kan
alleen in het layout-venster worden gebruikt.

I€kst ln reglster
kopl[rrn of verptaatseo?

lTerpffitsen-l

Register-items definieren
Vra deze optie kunt u een vmraf gemarkeerd tekstblok Geinyert€erd
afgebeeld) als inhoud van het register definigrcn, Eerst wordt een dialoog-
paneel afgebeeld. Daar moet u opgeven ofde gemarkeerde tekst mk in de
hoofdtekst mo€t blijven staan ofalleen in het rEgister mag voorkomen.
Als u in het dialoogpaneel op'Nee'klikt, yerdwijnt de gemarkeerde tekst
uit de hoofdtekt. Via de optie 'Bereken opnieuw' (fekst-menu, zie
hooftlstuk XIV) kunt u vervolgens de als rEgister-item gedefinieorde tekst in
speciale register-fi-ames plaatsen (zie hoofilstuk VI[- 2). Deze optie kan
alleen in het lalout-venster worden gebmih.

Hfdst. lX - 1. Paoina I
Register-items def ini6ren
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2) Fontoverzicht
Deze rnenu-box geeft eeo werzicht van de tekens
die beschikbaar zijn in het op dat moment geko-
zen font (zie deel 5 van dit hoofdstuk). De
menu-box is te klein voor een lotaaloverz icht, m-
dat de complete reeks tekens is verdeeld over
meedere pagina's. Hoe u door die pagina's kunt
bladeren, wordt hiemnder beschreven. Behalve
ha fontorctzidtt biedt de meau-box ook ardere
mogelijkheden. Als u op een teken klikt, kunt u
dat t€ken op de cursorpositie irwoegen. Dit is voo-
ral belangrijk bij tekens die oiet op het toetsen-
bord aanwezig zijn. Deze mogelijkheid is zowel in
het layout- als in het tekstvenster aaowuig. ly'aak

gebruikte tekens kunt u opslaan onder een bepaal-
de loets of toets€ncombinatie (de <Alternato-toets
plus een alfrnumerieke of fuDctie- ioets, zie hoofd-
stuk XIX). Daarbij geldt echter dat die toets(en
combinatie) alleen het gewenste effect opleyen als
op dat moment in de menu-box de fontpagina is
afgebeeld waarop het gewenste teken staat. Voor
bdzondere tekens kunt u ook rnacro's defini€ren
(zie denl T van dit hoofdstuk), zodat u ze ook via
het toets€nbord kunt invoqlen.

f6t
Terugbladeren
Als u deze ikoon klikt, bladert u in het fonloverzicht een pagina terug,
zolang u nog ni€t op de eerste fontpagina bent.

Tol
Vooruitbladeren
Als u deze ikoon klikt, bladert u in het fontaverzicht een pagina vooruit,
zolang u nog niet op de laatste fontpagirn bent.

!

H$
,(

++

01

Vooruitbladeren
Hfdst. lX - 2. Pa.oina 10
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Tekens invoegen
Als u op een van de tekens in de menu-box klikt, wordt dat teken in de iekst
ingeroegd. Zoals bij alle irwoeg-operaties moet u eerst de cursor op de
gewenste positie plaatsen of een tekstblok markeren. Als een lektblok
werd gemarkeend, dao wordt dit verva[gen door het ingevoegde teken.
Deze functie kan zowel in het layout-venster als in het tekstvenster worden
gebruikt.

Tekens invoegen
Hfdst. lX - 2. Paoina 11
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*BEs-t

8ffiffi

8,5 pt

1,0 pt

3) Woordenboek en diversen
ln d€ze menu-box bevinden zich twee groepen
functies. De eerste groep is bestemd voor het auto-
matische afbreken van woorden aan het einde varl
een regel en voor het woordenboek, dat uitzorde-
ringen bevat op de algemene afbreekregels. Bij
CALAMUS wordt een woordenboek gelwerd, dat
u zelfkunt uitbreiden. U kunt ook besluiten diver-
se woordenboeken aan te leggen. De tweede groep
functies behoren in feite lot de tekstliniaal (zie
deel 4 van dit hoofdstuk). ry'anwege plaatsgebrek
moesten die in deze menu-box worden
ondergebracht. Deze opties besturen zaken als de
regelen letteralitand.

Afbreken tijdens tekstimport aan/uit
Als deze optie wordt gekozen, wordt de gehele tekst tijdens het importeren
automatisch voorzien van albreekstreepjes voor het afbreken van woorden
als deze niet meer op de regel passen. De woorden worden pas daadwerke-
lijk afgebroken als u uitgwulde tekst activeert en onder bepaalde omstan^
digheden ook bij links of rechts uitgelijrde en gecenire€rde tekst. Met be-
hulp \lan de functie "Tekstblok yan afbreekstreepjes voorzien" (zie deel I
van dit hoofdstuk) kunt u ook achteraf de afbrekingen aanbrengen. Door
nogmaals op de ikoo,r te klikken, scbakelt u de automatische afbreek-
functie weer uit. De afbreekfunctie van CALAMUS werkt volgens bepaal-
de algoritmen. Omdat dergelijke regels nooit onfeilbaar zijn, kunt u een
uitzonderingenwoordenboek laden (dit wordt later behandeld). Dit woor
denboek kunt u zelf aanpass€n en uitbroiden. De afbreekfunctie kan zowel
in het layout-venster als in het tekstvenster worden gebruikt.

Hfdst. lX - 3. Paqina 12
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Woordenboek doorbladeren en bewerken
Door op deze ikoon te klikken verschijnt onderstaand dialoogpaneel. Hier
kuot u wijzigingen aanbrcogen io het uitzonderingemroordenboek \r'oor het
afbrcken lan woorden. Vooraf moet u echter eerst met de tekstcursor een
woord in de tekst hebben gemarkeerd.

Het gemarkeerde woord verschijnt op de ondente regel in het dialoogpa-
neel, voorzien vaD afbreekstreepjes. Bij samengestelde woorden is dat
streepje veryangen door het plusteken (+). U kunt het woord via het toet,
senbord aanpassen of met behulp van de muis afbreekstreepjes invoegen.
Daartoe klikt u met de muis op de letter v66r de positie waar u het
afureekteken wilt invoegen. Als u daarna op een koppelteken klikt, wordt
dat teken vervangen door oen '+' en beschouwd als het afbroekpunt ran een
samengesteld woord. Zou u daarna op'+'klikken, dan verdwijnt het
afbreeksheepje in het woord weer. Natuurlijk kunt u het koppelteken ofhet
plusteken ook gewoon via het toetsenbord intikken. Het gebruik van ande
re tekens is niet toegestaan en leidt tot een fouunelding.
Als het woord dat u in de tekst hebt gemarkeerd al in het woordenboek
staat, verschijnt het deel van de pagiru waar dat woord is opgenomen.
Wanneer het om een samen gesteld woord gaat, dan worden de bijbeho-
rende delen getoond. U kiest eeo woord in het dia.loogparcel door irop te

uto-r'ri-t i -sche
a*-slashes
6l -kE n

I d-op-bour
I d-pun-ten
I d-scher-nen
ha I -ve
hen-deId

Hfdst. lX - 3. Paoina 13
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klikkeo. Het wordt daD geinverteerd en verschijnt tegelijkertijd in de oodcr-
ste regel, waar u het kunt wijzigen. Ook kunt u nieuwe woorden yia het
loe$enbord irwoegen of woorden laoen opzoeken. De functies "zoekeo",
"irvoegen', 'verwijderen" en "woordenboek wissen" worden met de hier-
onder afgebeelde ikonen gekozen.

lffil**a in woordenboek invoegen
Na een klik op deze ikoon wondt het woord dat zich op de in-
gaveregel bevindt in het woondenboek ingwoegd. De af-
breekstreepjes worden ongewijzigd overgenomen.

lEl **a uit woordenboek verwijderen
Na een klik op deze ikoon wordt het gekozen woord
(geinverteerd afgebeeld) uit het wmrdenboek gewist.

----- 
kffil
lrut I woo.o opzoeken
Na een klik op deze ikoo[ wordt het woord opgezocht dat op
de ingaveregel is ingevoerd. Als het woord is geyonden, lDont
het programma de betreffeDde pagina ran het woordenboek,
waarbij het gemchte woord geirryerteerd wordt afgebeeld.
Het verschijnt ook op de ingaveregel, yoorzien van de af-
breekstreepjes. AIs het een sam€ngesteld woord betreft,
verschijoen de samenstellende delen.

|-lF,m

l^fifl I woono.nboek wissen
AIs u op deze ikoon klih, vraagt hel programma om een ex-
tra bevestiging van de wiso@racht. Na die bevestiging worrdt
het woordenboek uit het werkgeheugen gewist. Hebt u het
woordenboek vooraf oiet opgeslagen, dan gaan alle in het
woordenboek aangebrachte wijzigingen verloren. Als u op
'OK' klikt, kunt u de bewerking van het woordenboek afslui-
ten.

Woordenboek wissen
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Woordenboek laden
Nadat u op deze ikoon hebt geklikt, wordt eerst de Selector zichtbaar (zie
hooflstuk XVI| en kunt u het uitzonderingenwmrdenboek vanaf diskette
of hard disk in het geheugen laden. CALAMUS wordt geleverd met een
standaardwoordenboek, dat u zelf kunt uitbreiden. Ook kunt u zelf @n aan-
al gespecialiseerde woordenboeken aanleggen. CAI,AMUS woorden-
boeken hebben de extensie CWB.

Woordenboek opslaan
Nadat u wijzigingen in een woordenboek hebt aangebracht, kunt u het
wmrdenboek via deze ikoon weer opslaan op diskette of hard disk, zodat u
het later opnieuw kuot gebruiken. Als u op de ikoon klikt, verschijnt eerst
de Selector (zie hoofdstuk XVll), waarna u het woordenboek onder de door
u gekozen naam wondt opgeslagen. CALAMUS- woordenboeken hebben
de extensie CWB.

Hfdst. lX - 3. Paoina 15
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0.5 pt

Letterafstand
Met deze optie kunt u de letterafstand instellen. Deze optie behoort tot de
liniaalfuncties (zie deel 4 van dit hoofdstuk eo ook hooflstuk I\I). De inge-
stelde letterafstand blijft actief tot hij wordt gewijzigd in een volgende
tekstliniaal. Als u de afstaod tussen de aftonderUke letten wilt verande-
rer, moet u de optie 'Handmatige kerning' gebruiken. Bij CALAMUS
wordt de letterafstand bepaald door de ingebouwde automatische
kerning-functie. U kunt die afttand met e€n coDstante waarde vergroten of
verkleinen. Deze waarde geeft u op in het ingaveveld bij deze optie. Vooraf

hmfdstuk IV). ln het ingaveveld wordt dan de op dat moment yoor die
liniaal ingestelde let&erafstand aangegeven. Als u die waarde wih wijzigen,
klik dan eerst op dat ingaveyeld. Daarna kuot u de gewenst€ afstandsveran-
dering intikken. Door eerst eerl mintekeD in te tikken, wordt de letter-
afstand met de opgegwen waarde verkleind, zonder minteken wordt de
afstand met de opgegeven waarde velgroot. AIs u de waarde hebt ingetikt,
drukt u op.Return,. De tekst waarvoor de gekozen lioiaal geldig is, wordt
vervolgens meteen aan de nieuwe letterafstand aangepast. Deze optie kan
alleen in het la),out-venster worden gebruikt.

Letterafstand
Hfdst. lX - 3. Paoina 16
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Woordafstand
Met deze optie kunt u de afstand tusseo opeenolgende woorden bepalen.
Deze optie behoort tot de liniaal functies (zie def,l 4 van dit hoofdstuk en
ook hoofdstuk IV). De ingestelde woondafstand blijft actief tot hij wordt
gewijzigd in een volgende tekstliniaal. Als u de afstand tussen de afzonder-
lijke woorden wilt veranderen, moet u de optie 'Handmatige kerning' ge-
bruiken. Bij CALAMUS is de woordafttand alhankelijk van de layout en
het gekozen font. U kunt die afstand met een constante waarde vergroleD of
verkleinen. Die waarde geeft u op in het ingaveveld bij deze optie. Vooaf
moet een liniaal worden gekozen (zie deel 4 \ran dit hoofdstuk en ook
hoofdstuk IV). ln het ingaveveld wordt dan de op dat moment yoor die
liniaal ingestelde woordahtand aangegeveD. Als u die waarde wilt wijzi-
gen, klik dan eerst op dat ingaveveld. Daama kunt u de gewenst€
afstandwerandering intikken. Als u v6dr de waarde een minteken intikt,
wordt de woordafstand met de opgegeven waarde verkleind, zonder min-
teken wordt de alitand met de opgegeveo waarde yergroot. Als u de waar-
de hebt ingetikt, drukt u op.Return'. De tekst waarvoor de gekozen liniaal
geldig is, wordt vewolgens meteen aan de nieuwe woordalltand aangepast.
Deze optie kan alleen in het layout-venster worden gebruikt.

Woordafstand
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4) Tekstliniaal
Deze menu-box bevat bijna alle furrcties voor het in-
stellen ran de tekstliniaal. Tekstlinialen regelen de
indeling (opmaak) \ran de tekt. Net als bij een
schrijfinachine kuot u met deze liniaal tab-stops e,l
marges iIlsteller. De liniaal van CALAMUS is
echter een stuk veelzijdiger dan die van een schrijf-
machine. Zo biedt hij ook mogelijkheden voor het
instellen van gecentreerde, uitgevulde en links of
rcchts uitgelijnde tekst, rcor het insiellen van regel-
afstand en de afstand tusseo alirEa's. Tab-stops,
marges e.d. worden grafisch in de liniaal afge-
beeld (zie afooelding), terwijl de opmaakaanwijzin-
gen in de menu-box worden aangegwen en inge-
steld. Die instellingen blijven geldig tot zij door een
volgende liniaal worden gewijzigd. U kunt in 66n
document een onbeperkt aarfal linialen zetten.
Tekstli[ialen worden alleen zichtbaar zolang in het
Tekst-menu de optie 'Tekstliniaal' is geactiveerd

(zie hoofdstuk XIV). Als u een of meer instellingen van de liniaal wilt
wijzigen, moet u eerst met de rechter-muisknop op de betreffende liniaal
klikken. De cursor vemnden dan in een kruisje, de liniaal-cursor. Zodra u
dan in een veld \ran de liniaal klikt, yerschijnt om dat veld een vette raod.
Tegelijk worden in de menu-box voor de liniaal enige waarden zo geplaatst
dat zt de voor de gekozen liniaal geldende waarden aangeven (sooft
formattering, regelafstand en afstand tussen alinea's). Bovendien
verschijoen de huidige waardeo voor letter- en woordafstand in de betrcf-
fende velden van de derde menubox die bij deze module hoort (zie deel 3
van dit hoofd- stuk). U kunt die waarden via de muis of het toetsonbord

tekstliniaal

geselecteerd (aktief ) tekstliniaal

Tekstliniaal
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wijzigen, waarna zij mete€n worde[ vastgelegd. Als u op een n de zes
ikonen klikt in het bovenste veld van de menu-box, dan kunt u via klikken
in de lioiaal tab-stops, de inspringafstand en de linker- en rechiermarges in-
stellen. Deze worden dan door grafische rymbolen in de liniaal weergege-
ven. De irdeling mn de tekst wordt meteen aangepast aan de ingevoerde
wijzigingen. ly'oorts bel€t de menu-box opties vmr ha wissen, irwoegen en
kopidren van linialen. Er is echter rng eert simpele en elega[te andere
methode voor het aanpassen van bepaalde delen yan een tekst. Daarbij wor-
den de linialen automatisch ingevoegd. U markeert eerst een bepaald
tekstblok door de linkermuisknop ingedrukt te houden en de muiswijzer
wer de gewenste tekst te bewegen. Vervolgens klikt u in de menu-box op
een andere tekstindeling, eel andere regela8tand of andere waarde voor het
aantal lege regels tussen alinea's. Dan wordt de layout yan het gemarke€rde
tekstblok meteen aangepast aan de nieuwe instellingeo. Het programma
yoegt dan automatisch een linialen-paar in: een Iiniaal v66r het tekstblok en
een tweede erachter. De eerste van die twee linialen ber,at de waarden die
voor dat tekstblok gelden en de tweede stelt de waarden weer in zoals die
waren tot de \roorafgaande liniaal werd ingeroegd.

Htdst. lX - 4. Paoina 19
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V
Decimale tab-stops invoegen
Als deze optie is g€ctive€rd, kunt u decimale tab-stops invoegen in een
aktief tekst-liniaal. Klik eerst in de liniaal waarbij u die hb-stops wilt
irvoegen. Dan verschijnt het symbool voor decimale taFstops (zie
afbeelding). U kunt in 66n liniaal meerdere decimale tab-stops plaatsen.
Als u via de <Tab)-!oets tab-stops in normale tekst irr/oegt, wordt de eerst-
volgende tekst opgeschoven naar de volgende tab-stop ir de betrcffende
tekstregel. Als echter geen taFstops zijo ingesteld, dan komt een Tats
commando c,ver€en met ean spatie. Als de eerstmlgende taFstop een
decimale tabsop is, dan gaat het programma na ofde direct daaropvolgen-
de tekens cijGrs zijn. Als dat m is, worden die cijErs op de decirnale punt
uitgelijnd. In anderc gevallen wordt gehandeld zoals bij een normale
taFstop, d.w.z. het eerswolgende teken vemchijnt op de tab-positie. Het
uitlijnteken, resp. decimaaheken kan in het dialoogpaneel 'Diverse
stijl-instellingen' (zie deel 6 mn dit hoofdstuk) wordeo opgegeveo. Deze op-
tie kan alleen in het layout-venster wonden gebruikt.

V
Thb-stops invoegen
Als deze optie is geactiveerd, kunt u tab-stops invoegen in e€o aktief
tekstliniaal. Klik eerst in de liniaal waarbij u die taEstops wih invoegen.
Dan verschijnt het symbool voor tab-stops (zie afbeelding). U kunt in 66n
liniaal meerdere tab-stops plaatsen. Als u via de .Tab'-toets tab-.stops in
normale tekst iwoegt, wordt de eerstvolgende tEksa opgeschor/en naar de
volgende ab-stop in de betreffende tekstregel. Als echtet geen tab-slops
zijn ingesteld, dan komt een TaF commando o!/ereen met een spatie. Als
de eerst\olgende tab-stop een decimale tab-slop is, dan gaat het programma
na ofde direct daarotr/olgende tekens cijfers zijn. Als dat zo is, wordeo die
cijfen op de decimale purt uitgelijnd. ln andere geyallen wordt gehandeld
zoals bij een normale tab-stop, d.w.z. het eenitlolgende teken verschijnt op
de tab positie. Het uitlijntekeD, resp. decimaalteken kan in het dialoog
paneel 'Diverse stijl-instellingen' (zie deel 6 van dit hoofdstuk) worden op
gegeven, Deze optie kan alleen in het layout-venster worden gebruikt.
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Inspringmarge
Ma deze optie kuot in een gekozen liniaal de inspringmarge

bepalen voor het begin ran elke alinea waarvoor die liniaal geldig is. Klik
op de gewenste positie in de liniaal, waarna het iospring-symbool verschijnt
(zie afbeelding). Natuurlijk kunt u per liniaal slechs 66n inspringmarge op
g€ven. Als u op een tweede positie in dezelfle liniaal klikt, wordt de ir-
springmarge opgeschoven oaar de nieuwe positie. De gewijzigde inspring-
marge heeft direct efrect op de tekst waarvoor de betrcffende liniaal geldt.
Deze opie kan alleen in het layout-venster worden gebruikt.

F

Linkermarge instellen
Als deze opie is geactiveerrd, kunt u in e€n gekozen tekstliniaal de linker-

marge instellen. Klik op de gewenste positie in de liniaal. Dan
verschijnt het symbool voor de linkermarge (zie afbeelding). De
tekst begint dan niet meer tegen de linkerrand lan het frame,
maar op de ingestelde linkermarge. DezE instelling heeft geen
iwloed op de insFingpositie. Als u bijvoorbeeld de linkermar-
ge rechts vao de inspringpositie plaatst, laat u de tekst in feite
negatief inspringen, d.w.z, ingesprongen alinea's stekel juist
links buiten de tekst uit. Een nieuwe instelling voor de linker
marge heeft meaeen effect op de tekst. Deze optie kan alleen in
het layout-venster worden gebruikt.

II
I

Rechtermarge instellen
Als deze optie is geactiveerd, kunt u in een gekozen
tekstlioiaal de rechtermarge insellen. Klik op de gewen-
ste positie in de liniaal. Dan yerschijnt het symbool voor
de rechtermarye (zie albeelding). De tekshegels lopen
dan niet meer door tot de rechterrard van het Aame,
maar tot de ingestelde re€hlermarge. FrEn nieuwe instel-
ling voor de rechtermarge heet meteen na het instellen
effect op de tekst. Deze optie kan alleen in het
layout-venster worden gebruikt.
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u
Thb-stops wissen
Als u op deze ikooo klitl, kunt u eerder ingestelde normale en decimale
tab-stops uit eeo gekozen tekst-liniaal wissen. Klik op het tab-slop symbool
in de liniaal, waarna het uit de liniaal verdwijnt; de tekst wordt meteen aan
de wijziging aangepast. Deze optie kan alleen in het layout-ve[stor worden
gebruikt.

Absolute en relatieve regelafsand
Via deze ikonen kunt u kiezen uit twee yerschillende berekeningsmethoden
voor de regelaAtand. De regelafstaod wordt onderin de menu-box
aangegeven. Als u op de eerste ikoon klikt, stelt u de absolute regelafstand
in. De afttaod tussen tweo regels is dan de afstand tussen de voedijn van de
ene regel en de voedijn van de volgerde regel. Klikt u op de onderste
ikoon, dan kie$ u de relatieve regelafsand. Daarbij wordt de regelafstand
gebaseerd op de hoogte rran de hoogste letters in een regel, opgeteld bij de
extra afstand die oDder in de menu-box is aangegeven. De ingestelde
regela8tand geldt in het [ekstblok waarvoor de betreffende liDiaal geldig is.
AIs u in esn tekstliniaal klikt, gwen de beide ikonen aubmatisch aan wel
ke regelafstand in die liniaal is gekozen. Het gekozen type r€gelafttand
geldt ook voor het wit tussen alinea's (zie hierna).
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Ee
Regelindeling
(inks uitlijnen, centreren, rechts uitlijnen, uitvullen)
Met deze vier ikonen bepaalt u hoe de tekst per regel wordt verdeeld. U
kunt uw keuze op twee maniercn instellen. Als u de cursor in een bepaalde
liniaal zet, ziet u dat een ran de vier hierb<wen afgebeelde ikonen
geiwerteerd is. Die ikoon duidt op de gekozeo regelindeling. Als u op een
van de andere drie ikorpn klikt, verandert u de regelirdeling. De tekst
waarvoor die liniaal geldt, wordt automatisch aangepast. De veranderingen
worden op het scherm zichtbaar, De tweede methode is het markeren van
een tekstblok met behulp yan de cursor. Het tekstblok wordt gei'nverteerd.
Daama klikt u op een van de vier ikonen om de nieuwe indeling te active-
ren. Het gemarkeerde tekstblok wordt dan automatisch aan de nieuwe inde-
ling aangepast. Het programma voegt dan autornatisch een linialen-Fraar in:
een li[iaal v66r het oekstblok en een tweede erachter. De eorste \ran die
twee linialen bevat de regelindeling voor het gemarkeerde tekstblok eo de
tweede stelt de indeling weer in zoals die was iot de voorafgaande liniaal
werd ingevoegd. Het type regelindeling wordt in de liniaal aangeduid met
behulp van kleine grafische symbolen (zie afbeelding). Deze optie kan
alleen in het layout-venster worden gebruikt.

2,0 pt

Regelafstand
Als u in een liniaal klikt, wordt dit veld de waarde aangegeven raoor de
regelafstaod die in de na die liniaal volgende tekst wordt gehanteerd. Als u
die waarde wilt veranderen, klikt u eerst op het ingaveveld. De cursor
wordt dan geinverteerd en u kunt een nieuwe waarde voor de regelafstand
intikken, afgesloten met,Return,. De nieuwe regelafstand heeft meteeo
effect op d€ tekst die volgt op de liniaal er geldt lot de eerstvolgende liniaat.
De opgegeven waarde is een absolute of een rela eve regelafstand. Dit is
altunkelijk van het eerder ingestelde type regelafstand (dit werd eerder
behandeld). D€ze optie kan alleen in het layout-venster worden gebruikt.
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6,0 pt

Afstand tussen alinea's
AIs u in een lioiaal klikt, wordt in dit veld de ir die liniaal ingestelde waar-
de aangeduid voor de afstand tussen alinea's. Als u die waarde wilt
wijzigen, klikt u eerst op het ingayeveld. De culsor $/ordt dar! geiDverteerd
en u kunt esn nieuwe waarde intikken, afgesloten met.Retum,. De nieuwe
afstand heeft met€sn efEct op de tekst die volgt op de liniaal en geldt tot de
eerstvolgende liniaal. De opgegwen waarde is een absolute of een relatieve
afstand. Dit is alhankelijk van het eorder ingestelde type regelahtand (dit
werd eerder behandeld). DEze optie kan alleen in het layout-venster worden
gebruikt.

Prikbord voor tekstlinialen
Deze functie maakt het kopieren van tekstlinialen tot een eenvoudige zaak.
Klik in de liniaal die u wilt kopieren en klik daarna op de ikoon. Dan wordt
e€n kopie van die liniaal op een prikbord opgeslagen en wordt de ikoon
geinverteerd weergegeven. Deze kopie van de liniaal kan op elke gewenste
positie in de tekst weer worden ingevoegd. Daarvmr zet u de cursor op de
gewenste positie in de tekst en klikt u nogmaals op het gei'nvert€erde
prikbord. De liniaal u/ordt dan vArr de eerstvolgende regel ingevoegd. AIs
u een nieuwe liniaal voor een bepaalde regel wilt invoegen, moet u zorgen
dat u hem inyoegt met de cursor aan het begin van die betrefftnde regel. De
tekst wordt meteen aangepast aan de iDstellingen in die liniaal. Deze optie
kan alleen in het layout-venster worden gebruikt.
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Tekstliniaal wissen
Va deze ikoon kunt u liflialeo uit de tekst verwijderen. Klik daanoor eerst
in de liniaal die u wilt wissen. Door op de prullenmandikoon te klikken
wist u de liniaal uit de tekst. Het is niet mogelijk de eente liniaal in een
tekstketen te wissen. Als u dat per abuis toch probeert, verschijnt een
waarschuwing. Na het wissen van een liniaal wordt de tekst automatisch
aangepost aan de instellingen in de voorafgaande liniaal. Wanneer u een
liniaal wist die deel uitmaakt van een linialen paar (werd eerder behan-
deld), dan worden beide linialen gewist. Deze optie kan alleen in het
lcyout-vensier worden gebruikt.

Tekstliniaal invoegen
Met behulp van due optie kunt u op elke gewenste positie in de tekst een
liniaal irwoegen. Zet de cursor op de gewenste positie en klik op de ikoon.
De tekstliniaal wordt ingevoegd vrl6r de eerstvolgende regel. Als u de
curaor aan het begin van de regel plaatste, dan wordt de huidige regel
achter de liniaal gezet. De na de liniaal volgende tekst wordt direct aan de
instellingen in de liniaal aangepast. De ingevoegde liniaal neemt alle instel-
lingen wer \lan de laatst gekozen liniaal. Deze optie kan alleen in het
layout-venster worden gebruikt.
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5) Font en tekstHeur
In deze menu-box kunt u het gewenste font instel-
len en de tekstkleur bepalen. We wijzen erop dat
deze menu-box voor vele functies gekoppeld is aan
een anderc menu-box, die in deel 6 van dit
hoofdstuk wodt behandeld. Dit geldt rnet name
voor de opties "Stijl wijzigen' en "Stijl tonen', die
zich in die andere menubox bevinden, maar
noodzakelijk zijn voor het gebruik yan opties in de
hier afgebeelde menu-box. Om te vermijden dat
men sieeds naar de andere menubox moet
springen, is het bijzonder raadTaam deze twer
opties onder toetse[ te programmeren. De in
CALAMUS beschikbare fonts zijn in deze
menu-box grafi sch weergegeN,/en. Deze voorbeel-
den geven een indruk van het uiterlijk van de let-
ters uit de botreffende fonts. De velden bevatten
daarom niet de volledige fontnamen. Die staan in
de box voor het laden van fonts (zie hoofdstuk
XVI, onder "Font laden"). ln extreme gevallen
kan de fontnaam in de hier afgebeelde menu-box

zelfs geheel afirijken van de naam in de box in hooflstuk XVI. Het aantal
fonts in CALAMUS is alleen aflnnkelijk van de geheugenruimte die
beschikbear is. U kunt dus veel meer fonts laden dan in de menubox
kunnen worden aangeduid. In dat gwal fungeen de menubox als een
venster, dat steeds slechts een deel van alle fuots tmnt. Via de verticale
pijlikonen kunt u vooruit en terugbladeren om de andere fonts te laten
verschtnen.
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t-6-l
Terugbladeren
AIs u op deze ikoon klikt,
d.w.z. 9 fonts,

I E]--l

bladen u in de menu-box "een pagina terug",

Huidig font opvragen
Deze ikoon zorgt dat zover wordt terug- of vooruitgebladerd dat het op dit
moment geactiveerde font in de menu-box zichtbaar wordt.

Vooruitbladeren
Als u op deze ikmn klikt, bladert u in de menu-box "een pagina vooruit",
d-w.z- 9 fonts.

Font kiezen
In deze menu-box worden maximaal 9 fonts
gelijkijdig grafisch weergegeven. U selecteen een
font door er met de muis op ie klikken. Het betref-
feode font wordt dan geinverteerd afgebeeld. Het
funt wordt pas effoctief als u een tekst in een leeg
tekst-fi'ame importeert (zie hoofdstuk XII onder
'Importeren"). De geimporte€rde tekst wordt dan
in het gekozen font op het scherm weergegeven.
Andere opties worden pas werkzaam in combinatie
met de opties 'Stijl wijzigen" en "Stijl tonen" in de
volgende menu-box (zie deel 6 van dit hoofdstuk).
Als u een bepaald deel rran de tekst met behulp \an

de tekst-cursor als tekstblok hebt gemarkeerd en daama op de ikoon ',Stijl
tonen" klikt, toont deze menu box u het op dat moment gekozen font. Als u
een ander font wilt kiezen, klik dan op het gewenste font (dat dan wordt
geinverteerd) en klik daama op de ikoon voor de optie "Stijl wijzigen,. ln
het gerDarkeerde iekstblok wordt dan het nieuwe font gebruikt.

100
25

50
3EO

Font kiezen
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?E
Tekstkleur
Met deze optie kunt u bepalen in welke kleur tekst wodt afgebeeld. De
ikoon voor de gekozen kleur is omgeven door een kadertje. ln de huidige
versie van CALAMUS bestaat de keuze uit zwart en wit. De gekozen
instelling heeft alleen effect na hel importeren van tekst of samen met de
opties "Stijl wijzigen' en "Stijl tooeoo. Als u een bepaald deel van de t€kst
met behulp yan de cursor als tekstblok hebt gemarkeerd en daarna op de
ikoon voor "Stijl tonen" klikt (zie deel 6 van dit hoofdstuk), dan wordt aan-
gegeven welke tekstkleur voor die tekst is gekozer. Wih u die kleur wijzi-
gen, klik dan op de ikoon voor de gewenste tekstkleur en actiyeer de optie
"Stijl wijzigen" io de volgende menu-box. De eerder ingestelde tekstkleur
wordt dan verva[gen door de nieuwe tekstkleur.

Tekstkleur

Hfdst. lX - 5. Paqina 28

L

atarimuseum.nl



TEKSTVERWERKING

+.lg 12, 0

EIE\nd rA)?a
6) Corpsgrootte en letterstijl
Deze menu-box bevat instel- en bedieningsopies \roor het bepalen van de
corpsgrootte (ook wel lettergrootie genoemd) en de letterstijl. Bij de sttl
kunt u ken- merken gebruiken als onderstrcept, (outlined), schaduwschrifr,
superscript en subscript. Cursief en vetschrift worden niet als stijlkenmer-
ken beschouwd. Daarvoor bestaan afzonderlijke fonts. Daarnaast biedt deze
menu-box ook basisfuncties raoor het opvragen \ran stijl, pixelgrootte, letter-
type enz., alsmede voor het wijzigen lan deze instellingen. Bovendien biedt
het dialoogpaneel 'Diverse stijl-instellingen' de mogelijkheid tot het kiezen
van vooraf gedefinieerde waarden.
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Corpsgrootte instellen
ln dit veld kuna u een groot aantal veelgebruikte corpsgtlcotteD rEchtstrceks

instellen door er met de muis op te klikken, maar ook elke gewenste ande-
re corpsgmotte intikken in het ingaveveld, met minimale verschillen van
l/10 pixel. Daarbij moet worden opgemerkt dat de gehanteerde maabenheid
wordt gebaseerd op de instelling die in het dialoogponeel 'Paginalayout'
werd geselecteerd (Pagina-menu, zie hoofdstuk XIII, onder 'hgina-
layout'). Daar kunt u kiezen uit de eenheden pica, cicero en millimeter. In
het ingaveveld wordt de op dat moment geactiveerde maateenheid aangeven
met behulp van een aftorting. De aftoning 'pt' duidt op Foint Pica, 'p'vmr
Foint Cicero en'mm'voor millimeter. U kiest een bepaalde lettergrootte
door in het betrefEnde getalveld te klikken, waama deze waarde in het
ingaveveld verschijnt. Fen andere mogelijkheid is op het ingaveveld klik-
ken, waarna de cursor wordt Beinverteerd, Daama kunt u via het toetsen-
bord elke geu/enst€ grootte ifiikkeo. Het kleinste verschil tussen ,wee
corps-grootten is l/10 mm, resp. l/10 punt. De aldus ingestelde corpsgrootte
heeft pas effect als u tekst in een leeg tekst-fiame imporEen. Die tekst
wordt dan automatisch aan de gekozen mrpsgrootte aangepast. Als u met
de tekst-cursor een deel van de tekst als tekstblok markeert en dan de optie
"Stijl tonen" active€rt (wordt later behandeld), dan verschijnt in het ingave-
veld de voor dat tekstblok geldende corpsgrootte. U kunt die grmtte voor
dat tekstblok wijzigen door op een andere corpsgroott€ te klikken, of die
via het tootsenbord in te tikken, waama u de optie "Stijl wijzigel" s€lec-
teert.

Corpsgrootte instellen
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llornal
Underl ined
0utIEoed
Slnn*
SupeFsc r iDt
SubsEt.iDt

Stijl instellen
Door in een of rneer van de hokjes te klikken kunt u een bepaald
stijlkeomerk of een combinatie van diverse kenmerken activerEn. Een
kruisje in het hokje geeft aan dat het be$efbnde kenmerk is geactiveerd.
Daarbij heeft u de keuze uit normaal schrift en een willekzurige combi-
oatie van ondersreept, outlined, schaduwschrift, superscript en subscript.
Deze kenmerken hebben pas effect oadat u tekt in een le€g lekst-frame
impofteeft. Die tekst wordt dao astomatisch aangepE.st aao de gekeuaa
stijl(en). Als u met de iekst-cursor een deel van de tekst als tekstblok mar-
keen en dan de optie "Stijl tooen" activeert (wordt later behandeld), dan
verschijnen in de velden de voor dat tekstblok geldende stijlkenmerken. De
door u ingesielde stijlkenmerken worden in het tekstblok uitgeyoerd als u
de optie "Stijl wijzigen" activeert.

stijl wijziSen
Dit is de belangrijkste optie yoor het aanpass€n van lettertype, stijl,
6ek6tkleur en corpsgroot e. Na eeD klik op deze ikoon worden in *n gemal'
keerd deel yan een tskst alle in deze en de voorafgaande meou-box gekozen
instellingen doorgeroerd. Daarbij worden tegelijkertijd zowel het geacti-
veerde bnt, de ingestelde tekstkleur, letter8rootte en stijlkenmerken aange-
past. Deze optie heeft efftct op het gernsrkeerde tekstblok, of, als geen
tekstblok werd gemarkeerd, yoor het gehele gesctiveerde tekst-frame (in dit
laatste geval vraagt het prcgramma wel om een beyestiging). Ir het begin
zal het u wel eens overkomen dat u bij\oorbeeld alle€n de corpsgrootte wilt
wijzigen, maar onb€doeld ook de stijl en het font wijzigt. Om dergelijke
fouten te vermijden is het raadzaam steeds voor te voren op de optie "Stijl
tonen" te klikken. Daardoor worden alle in het tekstgedeelte geldige instel
lingen in beide menu boxen overgenome[. Als u daama op de ikoon klikt
voor "Stijl wijzigen" weet u zeker dat alleen de gewenste stijlkenmerken
worden gewijzigd.
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Stijl tonen
Als u op deze ikoon klikt, tonen de \r'oorgaande et &ze menu-box alle
kenmerken en inslellingen die in een gemarkeerd gedeelte van de tekst zijn
geactiveerd. Wel moet van te \r'oreo een tekstblok zijn gemarkeerd. Is dat
niet gebeurd, dan gelden de instellingen yoor het gehele geactiveerde tekst-
frame. Als binnen het gemarkeerde tekstblok meerdere stijlen, corps-
grootten enz. worde[ gebruikt, wordt sEeeds de als eerste ingestelde stijl,
grootte, eoz. getoond. Maak er een gewoo[te van altijd eerst de optie "Stijl
tonen" ie kiezeo voordat u stijl- kenmerken e.d. gaat wijzigen. Daarmee
voorkomt u dat u onbedoeld meer wijzigt dan de bedoeling was.
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Diverse sdl-instellingen
Als u op bovenstaande ikoon klikt, verschtnt het volgeode dialoogpaneel:

DIUEBSE STIJLIIISTELLI116EII

S(hadusterttE l 251 x

Horz, afstand ! ?,2 pt
UErt, afstand ! 7,2 pt

0nderstreep-afstand i 9,5 pt
ooderstreep-ditte I 1,0 pt

UitliJnteken derinale tabstop i ,

outt ine-dikte i E fTiexi b-in

ITTIEIEN-I

Dit dialoogpaneel beyat 4 grcepen inst€lmogelijkheden
voor het aaopassen van het uiterlijk \an uw document.
Alle instellingen gelden voor het op dat moment geacti-
veerde tekst-frame.

S(haduxstcrtte ! 2q ,
llorz..{st.od ! ?,2 ,t
lrert..fst.od i 7,2 !t

De eerste groep bepaalt hoe schaduwschrift wordt
weergegeven. U kunt via het toetsenbord een grijswaar-
de in procenten (zie hoofdstuk IV-2) opgever, evenals
de schaduwafstand in horizonale en venicale richting.
De tweede groep instellingen bepaalt de dikte en tussen-
afstand van onderstrepingen- Ook yoor deze groep kuDt
u de waarden via het toetseDbord iDtikken.

Diverse stij l-instellingen
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Ullliirtd!.n d.cti.l! t.!tt.9 :

1,4 Dt

Uitl ijnteken deeinalE tabstopi ,

De derde mogelijkheid is het opgo,/en yan het uitltnte-
ken voor decimale tab-stops.

0utl i ne-d ikte i IIIIIII I-f le-xiben
De vierde optie bepaalt het uitErltk \"ao de letrerstijl
"outlioed". Door op een van de twe€ velden te klikken
kiest u voor "vaste" resp. "flexibele" contourlijneo. De
\"ste contourlijn is steeds 66n pixel dik en is daarom di-
rect afhankelijk van de printerresolutie. Een flexibele
contourlijn is aftankelijk lan de corpsgmotte en wordt
daarom dikker naarmate de corpsgKlotte toeneemt.

Deze functie kan alleen in het la]out-vensGr worden ge-
bruikt.
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7) Macrobeheer
Deze menu-box bevat alle opties yoor het
definidren, invoeren, wijzigen en beheren rran
macro's. Een macro is een willekeurige combinatie
varl stijl- en opmaakcodes (tekstliniaal) en/of tekst.
Macro's worden met een bepaalde naam opgesla-
ge[, die in de menu-box wordt aangegwen. Boven
dien wordt de loets gedefinieerd waarmee die
macro later (in combinatie met de .Control'- toets)
kan worden aangeroepen. Ook die toetscombinatie
is in de menu-box aangeduid. Macro's kunnen in
het layout-venster of in het 0ekstvenster op de cur-
sorpositie worden ingevoegd. Dit doet u door de
.Control,-toes ingedrukt te houden en op de toets te
drukken waaronder de macro is opgeslagen. Ook is
het mogelijk op de macrp-naam te klikken. Met be-
hulp van macrot kunt u zich eefi groot aantal yaak
complexe toetshandelingen besparen. Bij gebruik
van liniaal- of stijlmacro's moet u er natuurlijk reke-
ning mee houden dat de layout van de navolgende
tekst daardoor kan verandercn. Als men slechts een
klein deel van de tekst wil wuzigen, is het \raak
noodzakelijk meerdere macrc's op te roepen.

Macro-set
De menu-box bevat 22 velden voor het we€rgeven

n macro-namen. Als u in dit overzicht op de
naam van e€n macro klik, wordt die macro op de
huidige cursorpositie ingevoegd. Zoals bij alle
invoeg-operaties moet u eerst de cursor op de
gewenste positie plaatsen of een oekstblok
markeren. Als e€n tekstblok werd gemarkeerd, dan
wordt dit vervangen door de inhoud van de inge-
voegde macro. Deze functie kan zowel in het
layout-venster als in het tektvenster worden
gebruikt.

-.J O,s-t.o-i.5-s-J
^c o.s-3.5-i.s-s-c
-R S.5-3.o-r.s-s-h
^r rr1J1 no.*i.r__-E E iEr riE 6____

^. h TET ACCENT__.
^o o rrET rEE F____

^u (J rlET Ur1!AUr___

Macro-set
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Blokbegin markeren
Als u op dezo ikoon klikt, wordt de huidige cursorpositie als begin van eer
tekstblok gemarkeerd. Als verderop io de tekst al een markering voor het
einde van een tekstblok is aangebracht, wordt het gemarkeerde tekstblok
gekozen voor blokbewerkingen. U kunt deze optie ook actiyeren io het
Tekst-rneou (zie hoofdsuk XIV). Deze optie kan allen in het tekstvenster
worden gebruikt.

Blokeinde rnarkeren
Als u op deze ikoon klik, wordt de huidige cursorpositie als einde mn een
tekstblok gemarkeerd. Als eerder in de tekst al een markering voor het be-
gin van een tekstblok is aangebracht, wordt het gemarkeerde lekstblok ge-
kozen Yoor blokbewerkingen. U kunt deze optie ook activeren in het
Tekst-menu (zie hoofdstuk XIV). Deze optie kan alleen in het tekstvenster
worden gebruikt.

Blokeinde markeren
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Macro defini€ren
AIs u op deze ikoon klikt, kunt u esn eerder als blok gemarkeerd deel van
de tekst als macro definiercn. Die iekst kan bestaan uit een combinatie van
stijl en liniaalinstellingen en tekst. Op het scherm verschijnt het dialoog-
paaeel'Macro defi nieren'.

HECRll DEFIIIIEREII

llacto naafi: naEro--------
llacro sleutel : ltl

! Berrar

I Sexrar

! Eexrar

tekstl lnlalen

stijl
tekst

In dit dialoogpneel kunt u de naam van de macro opgwen en ook via wel-
ke oets ht wordt aangemepen (in combinatie met de <Contrcb-loets). Als u
de macro onder een hoofdleter op,slaat, dan moet ook bij het aanro€p€n e€n
hoofdletter worden gebruikt, dus op .Shift' worden gedrukt. Door te ktik-
ken in e€n of meer van de hokjes kunt u bepalen of liniaal- en/of
stijlkenmerkeo enlof tekst in de macro worden opgeslagen. EIk hokje
waarop u klikt, wordt geinveneerd. Als u op'OK'klikt, wondt de macio
opgeslagen en verschijnt de naam en de aanroeptoets in de ,nacro-set. Deze
optie kan alleen in het layout-venster worden gebruikt.
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Macro wijzigen
Met deze optie kunt u ean eerder gedefinieerde macro een andere naam
gwen of onder een andere loets opslaan. AIs u eerst een tekstblok
marke€rt, kunt u bo/endien ook de inhoud wijzigen. Klik eerst op de ikoon
en dan op de naam van de macro. Daarna verschijnt onderstaand dia-
loogpaneel:

r'rRcR0 l,trJzI6Elt

llacro flrani fiacro---------
Harro sleutel : {

! Benaar

! Beraar

fl Eexaar

tekst I inia len

sti j I

tekst

lT-l ITEEET]fnTIEim]

Het dialoogpaneel zal alleen in de hier afgebeelde vorm zichtbaar worden
als u eerder een tekstblok hebt gemarkeerd. Is dat niet het geval, dan ont-
breekt het veld'Nieuwe inhoud toekennen'en de velden voor liniaal, stijl
en tekst. Het invoeren lan gegevens verloopt mals eerder is beschreven
onder "Macro defini€ren'. [Iet bovenstaaode paneel heeft echter een extra
veld, namelijk 'Wissen', waarmee u de macro kunt wiss€n. Als u op het
veld 'Nieuwe inhoud loekennen' klikt, wordt dat geinverteerd en wordt het
gemarkeerde blok de nieuwe inhoud van de bestaande macro. Daarna moet
u nog opgeven welke inhoud (liniaal, sttlkenmerken en tekst) in de macro
moeien worden opgenomen. Klik op 'OK' om de wijzigingen re bevesaigen
of op Annuleer' om de opdracht te herroepen. Deze functie kan alleen in
het layout-venster worden gebruikt.

Macro wijzigen
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Macro-set laden
Met deze optie kunt u een eerder op diskette of hard disk opgeslagen s€t
van maximaal 22 maqo's in het werkgeheugen laden. Als u op deze ikoon
klikt, verschijnt de Selector (zie hoofdstuk XVII-I). Daar kunt u de
bestandsoaam opgeven r,an de set macm's die u wilt lades. Bestandsnamen
roor macro's zijn voorzien van de extensie CMA.

Macro-set opslaan
Deze optie zo€t dat een set van maximaal 22 macro's op diskette of hard
disk wordt opgeslagen. Als u op deze ikmn klikt, verschijnt de Seleclor
(zie hoofdstuk XVII- D. Daar kuot u een bestandsnaam opgeven.
Bestandsnamen voor macmt worden voorzien \an de extensie CMA.
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|let de ooti€

I.qootoeenst
Uia deze oDti

Het de oDtiesSchern.hanu k!b.D.len ho. d.
lairoutoe.nster
Uia deze optie

8) Prikborden voor tekst
Deze menu-box beyat 5 buffergeheugens (prikbor-
den) voor tekst en de daarbij behorende ikonen. via
deze prikborden bestuutt u alle kopieer- en
verplaatsfuncties van tekst. Als u gedeelte van de
tekst op een prikbord wilt opslaan, moet u die tekst
eerst als blok markeren. Als u in het lalout-veoster
werkt, houdt u de linkermuisknop ingedrukt en
verschuift de muiswijzer oer het tekst-gedeelte. De
gemarkeerde tekst wordt dan geinverteerd
weerg even. In het tekstvenster moet u de tekt als
blok markeren door het begin en het einde van dat
blok aan t€ geyen. Als u tekst vanaf het prikbord
wilt invoegen in een document, moet u eerst de cur-
sor op de gewenste positie in de tekst plaatsen ofeen
tektblok markeren wat daarna wordt vervangeo
door de Vanaf het prikbord opgehaalde tekst.

Vijf prikborden
In de vijf velden ran deze menu-box is de inhoud
van de 5 prikborden grafisch weergegeven. In elk
veld is de linker bovenhoek van de inhoud ran het
beueffende prikbord af8ebeeld. Bepaalde bewerkin-
gen (zie onder) moeten via deze prikborden verlo
pen. Daarvoor klikt u op het betreffende veld, waar-
na de inhoud lan dat veld wordt geinverteerd.
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Tekstblok naar een prikbord verplaatsen (knippen)
Met deze optie kunt u een tekstblok uit het documer[ 'knippen" en over-
brengen naar oen prikbord, U rno€t eerst oen tekstblok kiezen. Als u daar-
na op de ikoon klikt, verdwijnt dat blok uit de tekst en wordt hij naar het
opgegeven prikbord overgebracht. Als u rrooraf geen bepaald prikbord hebt
gekozen, wordt het eerste vrije prikbord gebruikt. Mocht er geen enkel
prikbord vrij zijn, dan deelt het programma dat aan u mee en wordt de ope-
ratie afgebmken. In dat geyal moet u eerst een yan de prikborden kiezen.
Daarbij vraagt het programma of de huidige inhoud vao dat prikbord mag
worden gewist. Bij een ontkennend antwoord wordt de operatie afgebro-
ken. Deze optie l(an zowel in het layout-venster als in het tekstve[ster
worden gebruik.

Tekst vanaf prikbord naar document verplaatsen
(plakken)
Met b€hulp var deze optie kurtt u een tekst n een prikbord verwijderen en
"inplakken" in een pagina. Zoals bt alle invoeg-operaties moet u eerst de
cursor op de gewenste positie plaatsn of eeo bkstblok markeren. Als een
tekstblok werd gemarkerd, dan wordt dit verr"angen door de inhoud van
het prikbord. Eerst mo€t u opgeven vanaf welk prikbord u tekst wilt opha-
len. Als u daarrB op de ikoon klikt, wordt de tekst van het prikbord
verwijderd en op de cursorpositie ingeroegd. Deze opde kan mwel in het
layout-venster als in het tekstvenster worden gebruikt.
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Tekstblok of prikbord wissen
Deze optie biedt de mogelijkheid tekst uit een document of n een prik-
bord !e wissen, Als u de inhoud van een prikbord wilt wissen, moet u uiter-
aard eerst een van de prikborden kiezen. Als u daama op de prullenmand-
ikoon klikt, verschijnt afrrankelijk van de vooraf gekozeo systeeminstellin-
gen een waarschuwing, waarbij u de gelegenheid wordt geboden de wis-
opdracht alsnog te annuleren. Als u tekstblok uit de la),out of het tekstven-
ster wilt wissen, moet u dat blok eerst kiezen. Als u daarna op de ikoon
klikt, yraagt het systeem een extra bevestiging (als deze voorziening is geac-
tive€rd). Daardoor hebt u de mogelijkheid de wisopdracht alsnog te annule-
rcn. Whnneer u zowel een prikbord als een tekstblok hebt geselecteerd en
dan op de ikoon klikt, vraagt het systeem ofu een prikbord of een tekstblok
wilt wiss€n. D€ze optie kan mwel in het la)rout-yenster als in het
tekstvenster worden gebruikt.

Tekstblok naar prikbord kopiEren
Deze optie biedt do mogelijkheid een tekstblok naar een prikbord te
kopieren. Het tekstblok blijft ook op de pagina achter. U mo€t eerst een
tekstblok markeren. Als u daarna op de ikoon klikt, wordt dat blok Beko-
pieerd naar het opgegeve, prikbord. Als u vooraf ge€n bepaald prikbord
hebt gekozen, wordt het eorste vrije prikbond gebruih. Mocht er geen
enkel prikbord vrij zijn, dan deelt het programma dat aan u mee en wordt
de bewerking afgebroken. In dat geval moet u eerst een ran de prikborden
kiezen. Daarbij vraagt het progBmma of de huidige inhoud mn dat prik-
bord mag worden verwijderd. Bij e€n ontkennend antwoord wordt de ope-
ratie afgebroken, Deze optie kan zowel in hct la)out-venster als in het
tekstvenster worden gebruikt.
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Tekstblok van prikbord naar document kopidren
Met behulp van deze optie kunt u tekst vanaf een prikbord kopi€ren naar
een documeat. Die tekst blijft ook op het prikbord opgeslagen. Zoals bij
alle invoeg-operaties moet u eerst de cursor op de gewenste positie plaat-

sen of een iekstblok markeren. Als esn tekstblok werd gemarkeerd, dan

wordt dit venangen door de tekst die van het prikbord wordt opgehaald.
Als u nu op de ikoon klikt, wordt de gekopieerde tekst op de cursorpositie
ingevoegd. Deze optie kan zowel in het layout-venster als in het tekstvenstrer

worden gebruikt.
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9) Tekst-editor
Dez€ tekst-editor is speciaal ontwikkeld \oor het snel invoeren en bewer-
ken van tekst. Hoewel de editor deel uitmaakt \"an CALAMUS, kan hij toch
als zelfstandig prcgramma worden gebruikt. De krachtige mogelijkheden
komen echter pas optimaal oot huo recht in combinatie met de
layout-fu ncties Yan CA LAMUS.

Tekst-editor
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Tekst-editor openen
De teksGedilor wordt gmpend door op de tekEt-edilor-ikoon te klikken in
de menu-box van de tekst-module (zie deel I van dit hoofdstuk). Als u voor-
af geen tekst-fi:ame heeft gekozen, verschijnt een leeg tekstvenster. Daama
kunt u tekst intikken of esn eerder opgeslagen tekst importeren (via de op-
tie 'Impod' in het Archief-menu, zie hoofdstuk XII). Bovendien ztn er
diverse mogelijkheden tekst direct uit het layout-venster naar het
tekstvenster wer te brengen. In dat geval moet al een tekst frame gekozen
zijn. De volledige bij dat frdme behorende tekstketen wordt dan na het ope-
nen lan de lgkst-editor geimponeerd en kan op allerlei manieren worden
gewijzigd.

layout
venster

tekst
venster

Zodra de tekst-edilor is geogrend, kunt u indien gewenst steeds omschake
Ien tussen het layout- en het aekstlenster. Daartoe klikt u op het b€treffende
venster. Hierbij moet worden vermeld dat wijzigingen die in het
layout-yenster worden aangebracht geen irvloed hebben op de t€kst hebben
die al in de tekst-editor is opgenomen. Bovendien kunnen problemen optre-
den als u de tekst vanuit de tekst-editor weer overbrengt naar de tekst-
frames, omdat u bijvoorbeeld intussen een ander frame hebt gekozen. De
tekst wordt dan in dat nieuwe frame gegoten, terwijl dat misschien niet de
bedoeling was. Anderzijds biodt dit e€hter ook de mogelijkheid teksten van
en naar fmmes over te brengen.

r openen
Do totst-Editor x,or geopend &o op & {
totstoditor-itoo tc klitlon in de rnenubox rran &
ttksbnodrle (zie &el 1 var d1 hoo&tutl Als u

STl,l- TIME:0.cl.l
telsl-ediio. ffdi qeop^d,1ff op de
st€diio.-i[oon le LL iL]<€n in de Enll*x v6 de

le (zie d€l 1 vn dit hoof.lstdi). Ats u

Tekst-editor openen
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Tekst-editor activeren
De lekst-ediior beschik wer een aantal eigen opties. Een deel daarvan kan
via de muis worden gekozen en andere via het ioetsenbord. Hieronder wor-
den eerst de vijf ikonen beschrwen die direct onder de kopregel van het
tekstvensier staan.

Functies van de teksteditor ;

Tekst uit een frame ophalen
Via deze ikoon kan men tekst uit een getozen tekst frame

in de tekst-editor laden. Het gebruik van deze optie is gelijk aan
de beschrijving die eerder werd gegeven bij het activeren van de
tekst-editor. Va deze optie wordt de gehele tekstketen opgehaald
die bij het betreffende fiame hoon. Als het tekstvenster al andere
tekst bevat, dan wordt deze vervangen door de oieuwe tekst.

Tekst terugsfuren naar frame en
tekst-editor verlaten

Via deze optie stuurt u tekst uit de tekst-editor rerug naar een ge-
kozen lekst-frame. De tekstketen die tot dat frame behoort wordt
geheel vervangen door de lekst die u terugstuurt vanuit de
tekst-editor. Daarm verlaat het programma automatisch de
tekst-ed itor

Tekst wissen
Met deze optie wordt, na een extm bevestiging, alle teksl

gewist die zich in de lekst-edilor bevindt.

Hfdst- tX - 9. Paoina 46

Tekst wissen

atarimuseum.nl



TEKSTVERWERKING

Tekst in de layout gieten
Als u op deze ikmn klikt, wordt de iohoud r,an de tekste-

dilor mar het geactiyeerde t€kst-fiame orergebracht, waarbij alle
tekst die daar evertu€€l al aanwezig is, wordt verr"angen. Deze op-
tie is geliik aan de zojuist beschreven functie voor het terugsturcn
\an tekst, maar met dit verschil dat de tekst-editor nu geactiveerd
blijft en de daar aanwezige tekst ook niet yerloren gaat.
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, I EnEin t IE llffill Control-code aanluitEst lllEIEI I via deze ikoon kunt u de control-codes al dao niet laten

afbeelden. Control-codes worden vet afgebeeld, tussen vierkanle
haken. Sommige control-codes zijn altijd zichtbaar, zoals de
codes voor het eirde van een regel (yet afgeb€eld als i') en harde
koppeltekens C). U kunt zelf bepalen in welke vorm de control-
codes worden afgebeeld. Als u met de linkermuisknop een
dubbete klik op de ikoon geeft, verschijnt onderstaand dialoog-
paneel.

I-TEEIT0InEtrBEES-I

t---liluIt----l
f-EranfterE__l

l-0il-1 fnriluTule-#l

In dit paneel kunt u kiezen uit twee mogelijkheden voor
weergave van de control-codes. Als u op 'Voluit' klik,
verschijnen de control+odes niet als afkoning, maar met hun vol
ledige benaming in de tekst (bijvoorbeeld 'Stijl' i.p.v. de af-
kofting's'). Klikt u op'Parame0ers', dan wordt bij stijlkenmerken
ook rog aangeg€ryen welk stijlkenmerk het betreft (bijvoorbeeld
font, tekstkleur, corpsgrootte e.d.). Als u op'OK' klikt, verdwijnt
het dialoogpaneel, maar u kunt de instellingen ook ongewijzigd
overnemen door op Annuleer'te klikken.

Control-code aan/uit
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Muisfirncties in het tekstvenster
Via de muis kunt u de cursor vrij dmr de lekst verplaatsen dmr op de
gewenste positie ie klikken. De tekst€ditor hanteert een inye(€r€rde
cursor. De;nsitie van de cursor wordt steeds aangegeven in de kopregel,
waar mwel is aangegwen op welke regel als op welke regelpositie de
cursor zich bevindt. Daamaast wordt aangegeven welke stijl in dat gedeel-
te yar de tekst is ingesteld. Als u een dubbele klik geeft op de control-code
voor de stijl (aftorting 's' tusseo vierkaote haken of wluit vermeld) dan
verschijnt onderstaand dialoogpaneel'Stijl wijzigen'.

f-srrJr xrJzrs,Ex I
irootte 12,0 Dj l(leur r

EEEB
EEEE
BDBE
MEEB

Stijl l

fonti

tr
tr

In dit dialoogparrcel kunt u diverse sttlkenmerken instellen. via het toet-
senbord kie,st u een andere corpsgrootte, terwijl door klikken in het paneel
de kenmerken normaal schrift, onderstreep ed. worden gekozen.

Ook kunt u de waarde voor de t€kstkleur kiez€n (in de huidige
CALAMUS-versie alleen 0 of l, voor resp. wit of zwart. Orderin het
paneel kunt u het font kiezen. Het venst€rtje biedt ruimte aan maximaal
vier fonts. Als u andere fonts wilt kiezen, blader dan door de fontltst, door
op de verticale pijlen te klikken. Het op dat momeot geactiveerde font
wordt geinverteerd afgebeeld, Als u een ander font wilt selecteren, hoeft u
alleen maar op de gewenste fontnaam te klikken. Als u alles naar wens hebt
ingesteld, klik dan op 'OK' om het dialooglnneel te verlaten. Als u op An-
nuleer' klikt, worden alle wijzigingen genegeerd. Het tekstveDster komt
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qua besturingsikonen overEen met yensters die in GEM Desktop program-
ma's worden gehanteerd. Als u op het lak rechtsborcn in het vensier klikt,
wordt het venster schermvullend. Klikt u nogmaals op dat vak, dan neemt
het vensler weer zijn oorspronkeliike afinetingen aan. Via het sluitvak
linksboven in het yenster sluit u het yenster en vraagt het programma u of
de tekst mag worden gewist. U kunt de tekst dan wissen of naar het op dat
moment actieye tekst-frame overbrengen. Als u op 'Wssen' of
'Tekst-frame' klikt, verlaat u de tekst-editor.

Iekst-cditor sluiten, llat
noet er iet da tekst c€Deuren?

l-nirr-;-lflrk-Iiiffi lmnnuEerl

Toestfuncties in het tekstvenster
Via de pijltoetsen kunt u de cursor naar elke gewenste positie in de tekst
verplaatsen. Als u daarbij de rand van het venster raakt, verschuift de tekst
in horimntale of venicale richting. Met behulp van de .Delete,- toets wist u
het teken op de cursorpositie en met,Back-spaco het teken direct links
naast de cursor. Via de .Return,-toets voegt u een code in voor het einde
van de regel (zichtbaar als een vet afgebeelde i'). ln de layout leidt dat oot
het einde van een alinea. Met de toetscombinatie ,Shift, en ,spatiebalk,
voegt u een zogeheten "fixspace" in. Een dergelijke spatie wordt bij wijzi-
gingen in de layout nooit verwijderd. Dergelijke spaties worden afgebeeld
als een onderstreepteken met naar boven wijzende uiteinden.
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Menufuncties voor de tekst-editor
De tekst-ediior beschikt over onderstaande menufuocties. De uitgebreide
beschrijving van deze opties vindt u in de hoofdstukken XII t/m XVI.

File (dropdown*menu)
Bestemd voor het importere[ en exporterEn van tekst.

Tekst (dropdown-menu)
Zoeklvervang tekst - ZoeUverv"ang stijl - Zoek opnieuw - Begin blok -

Eiode blok - Invoeg-modus - Typecver-modus - Regelomslag

Tekstvenster
ln de menu-boxen van de tekstmodule beyinden zich een aantal opties die

mk in het tekstvenst€r kunnen worden gekozen. Deze opties worden nader
beschreven in de delen I t/m 8 van dit hoofdstuk.

Menu-box "Algemene tekst-functies"
invoeg-opties functioneren ook in het tekstvenster, maar het

van voetnoten, resp. register-items en ook de handmatige kerning kunnen
alleen in het layout-venster worden gebruikt.

Menu-box' Fontoverzicht "
Het invoegen van tekens dmr er met de muis op te klikken kan ook in het

tekstvenster worden gebruikt.

Menu-box " Macrobeheer "
De opties voor het markercn mn het begin en het einde van een blok

kunnen (alleen) in het tekstvenstor worden gebruikt.

Menu-box "Prikborden voor tekst"
Alle opties in deze menu-box kunnen in het tekstyenstrer worden gebruikt.
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Lijnen
Deze CALAMUS-module bevat alle noodzakelijke functies voor het instel-
len ,v"an de eigenschappen van lijnen. Lijnen vormen de eenvoudigste, maar
misschien wel de meest bepalende grafische elementen ir een layout. U
kunt kiezen uit verschillende lijnvormen, terwijl ook dikte, raster, kleur en
uiteinde van een lijnstuk vrij kunnen worden bepaald. Vmrts kunt u lijnen
voorzien yan een schaduw, waarbij afstand, richting, raster en kleur kun-
nen worden ingesteld. Bij deze module beioren drie menu-boxen. Zoals
st€eds het geval is, gebeurt het definiEren van lijnen binnen fiames. Bij het
defini€ren van een lijn yerschijnt alttd meteen een lijn, die de vorm he€ft
van het gekozen lijosoort. Het bijbehorende frame verschijnt als het
definiEren van de lijn is be€indigd. Alle lijn-eigenschappen kunnen achter-
af worden veranderd door het bijbehorende lijn-frame t€ selecteren en dan
de instelingen in de menu-box lrn de module op te roepen.

l) Lijnvorm
In deze menu-box kunt u een keuze maken uit 18
verschillende lijnvormen. Deze l8 lijnvormen kun-
nen in vijf groepen worden ondervendeeld: diagona-
le, gebogen, gehoekte, verticale en horizontale lij-
nen. Binnen deze groepen wordt weer een onder-
scheid gemaakt op basis van richling van de lijn of
positie van de lijn in het ft'ame. Als u een lijn aan-
maatt, heeft deze de vorm van het gekozen lijntype
op basis van de gekozen ikoon. De richting van de
lijn is echter aftankelijk van de richting waarin u de
muis beweegt tijdens het aarunaken van de lijn. Stel
dat u bijvoorbeeld eon diagonale lijn van rechson-
der naar lioksboven kiest, maar een lijn trekt n
linksboven naar rechtsonder. Dan krijgt de lijn ook
de richting van linksboven naar rechtsooder. Dit ziet
u ook in de menu-box, omdat het prcgmmma auto-
rnatisch de ikoon yoor een diagonale lijn van
linksboven naar rechtsonder geinvert€erd weergeeff .

Hetzelfde geldt ook voor de andere lijrwormen.
Als u in de modus 'Frame bewerken" een bestaand
lijn-fi'arne oproept, wordt de ikoon van het bijtrho-
rende lijntype in de menu-box geirverteend. Door op
een andere ikoon re klikken kunt u de vorm \ran de
lijn veranderen.

\'1 -l/)t
\LL
/ff
ll
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a
)

Lr
-1

J
Lr

Diagonale lijnen
Als u een van de vier Devenstaande ikonen kiest, verschijnt bij
het bewegen ran de muis (aanmaken lan een frame) een diago-
nale lijn. De richting van de lijn is aftrankelijk van de richting
waarin u de muis beweegl. Daarna wordt deze richting automa-
tisch aangegwen door een r"an de ikonen. Als u de richting
achieraf wilr wijzigen, hoeft u alleen op de gewenste ikoon te
klikken. Het bij de lijn behorende frame verschijnl pas als u
klaar bent met het defidercn,

Gebogen lijnen
Als u een rran de vier ne\€nstaande ikoDen kiest, verschijnt eerst
een fiame. De bijbehorende gebogen lijn verschijnt pas nadat het
aanmaken is voltooid. De richting mn de gebogen lijn is alhanke-
lijk yao de richting die bij het aanmaken is gekozen en wordt dmr
het programma automatisch aangqleven door het inverter€[ van
de betreffende ikoon. Door op een ran de andere ikonen te klik
ken kunt u de richtirg achteraf veranderen,

Gehoekte ldnen
Als u een rran de vier oevenstaaode ikonen kiest, verschijnt eerst
eon fiarne. De bijbehoreade gehoekte lijn verschijot pas na het
aanmaken. De richting van de gehoeke lijn is aftankelijk van de
richting die bij het aanmaken is gekoz en wordt door het pro-
gramma aangegeven door het inverterc[ van de betreffende ikoon.
Door op een yan de andere ikonen te klikken kunt u de richtiog
achteraf YerandelEn.

Gehoekte lijnen
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Verticale lijnen
Als u ecn van de drie neven$aande ikonen kiest, verschijnt bU het aanma-
ken niet rneteen een ftarne, maar eerst e€n verticale lij[. Het frame
yerschijnt pas nadat het aanmaken is wltooid. De lijn heeft een systeem-
gekozen minimumdihe die nadien €ventueel kao wordeo vergroot. Als u
een lijn-frame h€der gaat maken, zult u merken wat het verschil is tussen
de drie ikonen. Affrankelijk van de gekozen ikoon, verschijnt de verticale
lijn links, in het midden of rechs in het frame. Natuurlijk kunt u de Fsitie
mn de lijn bi[nen het frame achteraf veranderen dmr op de betreffende
ikoon te klikken.

Horizontale lijnen
Na een klik op een mn de drie neyenstaande ikonen verschijnt oiet meteen
een frame, maar eerst een horimntale lijn. Het frame yerschijnt pas nadat
het aanmaken is voltooid. De lijn heeft een systeemgekozen minimumdike
die nadien eventueel kan worden vergroot. Als u zo'n ltn-frame hoger gaat
maken, zult u merken wat het verschil is tussen de drii ikonen. Aftanke-
lijk van de gekozen ikoon, verschtnt de horizontale lijn bo.ven, in het mid-
den of onder in het frame. Natuuilijk kunt u de positle van de lijn binnen
het frame achteraf veranderen door dp de betreffe;de ikoon te klikien.

Hfdst.X -1.Pagina3
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2) Lijnschaduw
In deze menu-box yindt u alle functies waarmee u
lijnen van een schaduw kunt yoorzien en de eigen-
schappen van die schaduwen kunt bepalen. Raster,
kleur, afstand en richting ran de schaduw zljn instel-
baar. Als u een lijn, resp. lijn-fiame aanmaakt, kijgt
deze lijn auomatisch een schaduw met de eigen-
schappen die op dat moment in de menu-box zijn
ingesteld. Als u tijdens de modus "Frame bewer-
ken" een bestaand lijn.frame kiest. verschijnen in
deze menu- box alle eigenschappen ran de bijbeho-
rende schaduw. Deze kunnen nadien worden veran-
derd door op de gewenste ikooen te klikken.

N
ffi

Schaduwraster
AIs u een lijn, resp. lijn-frdme aanmaakt, wordt de schaduw, voor zover
aanwezig, van het ingeselde invulpatroon voorzien. Als u een tijdens de
modus "Frame bewerken" in een bestaand lijn-fi'ame klikt, wordt hier het
invulpatroon rran de schaduw geooond. Dit kan natuurlijk worden veran-
derd. Rasters en invulpatronen worden verder beschreven in hoofdstuk
vt-2.

?H
Schaduwkleur
Bij het aanmaken van een lijn of lijn-frame krijgt de schaduw van de lijn
(indien gedefinieerd) de hier ingestelde kleur. Als u tijdens de modus "Fra-
me bewerken" een bestaand lijn-frame kiest, duidt de geinverteerde ikoon
op de kleur van de lijnschaduw. Deze kan natuurlijk worden veranderd. De
mogelijke kleurinstellingen worden nader beschrcven in hoofdstuk Vl-5.

Schaduwkleur

Hfdst.X -2.Pagina4
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Schaduwafstand en schaduwrichting
Tijdens het aanmaken van een lijn of lijn-frame verschijnt de schaduw met
de hier ingestelde afstand en richting. (U kunt hier natuurlijk ook bepalen
of de schaduw [beftaupt moet worden afgebeeld.) Als u tijdens de modus
"Frame bewerken' een bestaand lijn-frame kiest, geven de hiernaast afge-
beelde ikonen de afstand en de richting van de schaduw. Deze kunnen
natuurlijk worden veranderd. De verschillende schaduwinstellingen wor-
den nader besproken in hooftlstuk VI4.

Hfdst.X -2.Paginas
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3) Lijnraster, lij nkleur,
lijndikte en lijnstijl

Deze menu-box bevat alle functies voor de instelling
lan de lijneigenschappen met uitzondering \an de
liinvorm en de lijnschaduw. lnstelbaar zijo het irwul-
patroon, de kleur en de dikte van de lijn, het lijn-
iype en het liiD-uiteinde. Als u een lijn of een

lil'n-trame aanriraa*1, verschijnt de lijn het de in
deze menu box ingestelde eigenschappen. Als u
tiidens de modus "Fmme bewerken" in een bestaand
liin-frame klih. verschijnen in deze menu-box alle
eigenschappen van de lijn. Deze kunnen nadien
desgewenst worden veranderd,

N
ffi

Lijnraster
Bij het aanmaken van een lijn of een lijn fiame wordt de lijn Yan het hier
ingestelde invulpatrcon yoorzien. Als u tijdens de modus "Frame bewer-
ken' een bestaand lun-frame kiest, toont deze menu-box het ingestelde
irwul-patmon van de lijn (dat kan natuurlijk worden veranderd). Rasler en
invulpatmnen worden nad€r beschreven in hoofdstuk VI-2.

?E
Lijnkleur
AIs u een lUn of een lijn-frame aanmaald, krijgt de lijn de kleur die hier is
ingesteld. Door tijdens de modus "Frame b€werken" in een bestaand lijn-
frame te klikken, wordt hier de kleur }?n de lijn getoood (deze kan natuur
lijk worden vemnderd). De yerschillende kleurinstellingen worden nader
beschreven in hoofdstuk VI 5.

Hfdst.X -3.Pagina6
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Lijnkleur Lijndikte
Bt CALAMUS kuot u met elke gewenste lijndikt€ werken. U kunt kiezen
uit 8 vooraf gedefioieerde lijndikten ofde lijndikte zelf opgeven. Als u een
lijn, resp. lijn-fi-ame aanmaakL kriigt de lijn de dikte die hier is ingesteld.
Als u in een bestaand l|n-fame klikt, verwijst de ikoon met een kadenje
naar de ingestelde lijndikte (deze kan natuurlijk worden yeranderd). Hoe
het instellen van de lijndikte in zijn werk gaat, wordt beschreven in hoofd-
stuk vl-3-

[t,: ri::
,iii

Lrjntype
CALAMUS biedt de keuze uit 8 verschillend€ lijntypen. Als u een lijn,
Iesp. lijn-frame aanmaakt, verschijnt het lijntype dat hier is ingesteld.
Door tijdens de modus "Frame bewerken" in een bestaard lijn-frame te
klikken, wordt hier het lijntype getoond (dat kao natuurlijk worde[ veran-
derd). De verschillende lijntypen en instelmogelijkheden worden nader
beschreven in hoofdstuk VI-3.

EO{}EUT
Lijnuiteinde
Beide uiteinden van een lijnstuk kunoen onaftankelijk van elkaar worden
ingesteld. Bij het aanmaken rran een lijn of een lijn-frame kijgt de lijn her
uiteinde dat hier is ingesteld. Als u tijdens de modus "Frame bewerkeno
eeD bestaaod lijn-fi'ame kiest, verwijst de geioverteerde ikoon naar het io-
gestelde lijnuiteinde. U kunt desgewenst een ander lijnuiteiode kiezen. Hoe
het instellen van het lijnuiteinde in zijn werk gaat, wondt beschreven in
bonfdstuk Vl-3-

Hfdst. X -3-PaqinaT
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Rastervlakken
Deze CALAMUS-module bevat alle functies voor
het in- stellen ran de eigenschappen Yan vlakken en
fi'ames. Bij dit menu horeo 4 rnenu-boxen, waarmee
u vlakvormen, schaduwen, irwulpatronen en de
eigenschappen van contourlijnen kunt iostellen.
Door eeo transparant iNulpatmn te gebruiken kun-
nen de vlakken als kader fungercn.

1) Vlakvormen
ln deze menu-box ziet u 15 vemchillende lorrner \oor vlakken. Als u een
ylak gaat aanmaken, krijgt het de vorm die in deze menu-box staat inBe-
steld. Als u een bestaand vlak oproept, yerwtst de geinvert€erd afgebeelde
ikoon naar de vorm ervan. Deze rorm kan dan natuurlijk wordon verao-
derd. Her be.treft hier basisvormen, die op elke gewenste maoier kunne[
worden gewijzigd.

Hfdst. Xl -1.Pagina1
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Vlakikonen
Hieronder rolgt een beschrijving van de vormen waaruit u kunt kiezen:

rechthoek

rcchthoek met afgevlakte hoeken

rechthoek met afgeronde hoeken

rechthoek met haakse inkepingen op de hoeken

rechthoek met diagonale inkepingen op de hoeken

rechthoek met holronde hoeken

ruit

achthoek

cirkel/ellips

gelijkbenige driehoek, punt naar boven

gelijkbenige driehoek, punt naar rechts

g€lijkbenige driehoek, punt naar onder

gelijkbenige driehoek, punt naar links

ster

fintasie-vorm

tr
o
o
il
o
o
o
o
o
A

V

*
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Vlakikonen
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2) Vlakschaduwen
Bij CALAMUS kunnen alle vlakken mn een schaduw
worden voorzien. Deze menubox b€r/at alle instelmogelijk-
heden roor de eigenschappen van zo'n schaduw mals raster,
kleur, afttand en richting van de schaduw. Als u een
rasfe'Ylak-fmme aaDrnaah, krijgt het vlak de schaduw met
de hier ingestelde eigenschappen. Als u tijdeos de modus

'Frame bewerketl" een bestaard ylak oproept, worden in
deze menu-box de schaduwkenmerken \an dit vlak aange-
geven. Deze kenmerken kunnen oatuurltk op elk gewenst
moment worden veranderd-

lE"'N
ffiwwF5-6t
Invulpatroon voor schaduw
Als u een rastervlak gaat aanmaken, krijgt de schaduw (indien gedefi-
oieerd) het hier ingestelde irwulpatroon. Als u in een bestaard mstervlak
klikt, wordt in deze menu-box het invulpatroon van de schaduw aangege-
ven. Dit kan natuurlijk op elk gewenst moment worden veranderd. Het in-
stellen van rasters en invulpatronen wondt nader beschreven ia hoofdstuk
vl:2.

?H
Kleur van de schaduw
Bij het aanmaken van een rastervlak-fiame krijgt de schaduw van dat ylak
de hier ingestelde kleur. Als u tijdens de modus "Frame bewerken" in een
bestaand rastervlak klikt, wordt hier de ingestelde schaduwkleur aangege
ven. Deze kan naururlijk altijd worden veranderd. De verschillende kleur-
instellingen worden nader besproken in hoofilstuk VI-5.

sorE

WW

xt 5.9 nr
tr 5.0 t'tt't
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Schaduwafstand en schaduwrichting
Als u een rastervlak-frame aanmaakt, dan krijgt dit een schaduw met de
hier ingestelde afstand en richting. (U kunt hier natuurldk ook bepalen ofer
iiberhaupt een schaduw moet verschijnen.) Als u een bestaand raster-
vlak-frame oproept, verwijst de geihvefteerde ikoon naar de ingestelde
afstand en richting van de schaduw. De kenmerken van de schaduw kunnen
natuurlijk altijd worden veranderd. De verschillende schaduwinstellingen
worden nader bespmken ir hoofdstuk VI 4.
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3) lnvulpatronen en vlakkleuren
In deze menu-box virdt u alle instelmogelijkheden
yoor inulpatrooen en kleuren van vlakken. Als u
een rastervlak-frame gaat aanmaken, krijgt het ms-
t€rvlak de ia &za llrcnu-br.x ingestelde eigenschap
pen. Als u in een bestaand rastervlak klikt, geven de
in deze menu-box geiweneerde ikonen de instellin-
geo aan \an het irvulpatroon en de kleur van het
vlak, Deze kunnen natuurlijk altijd wordeo veran-
derd.

Invulpatroon voor vlakken
Als u een vlak-frame aanmaakt, krijgt dat het hier ingest€lde invulpatroon.
AIs u tijdens de modus "Frame bewerken" in een be$taand vlak klikt, geeft
de menu-box aan welk invulpatroon roor dat vlak is ingesteld. De ikonen
bieden de mogelijkheid een ander inyulpatroon te kiezen. De verschillende
instellingen van rasters en iryulpatrooen worden nader besproken in hoofd-
stuk VI-2.

?H
Vlakkleur
Frn rastervlaft-frarne krijgt tijdens het aanmaken de hier ingestelde kleur.
Als u tijdens de modus "Frame bewerken" een bestaaod rastervlak-frame
kiest, geet de gein- verteerde ikoor de ingestelde kleur aan. Door op de
andere ikoon te klikken kunt u die kleur wUzigen. De verschillende kleur-
instellingen worden nader bespmken in hoofdstuk VI-5.

Vlakkleur

Hfdst. Xl -3 . Pagina5
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4) Contourlijnen
Deze menu-box bevat alle instelmogelijkheden voor
cootourlijnen van rastervlakken. U kunt het raster of
invulpatroon van de contourlijn instellen, alsmede de
kleur, de dikte en het aype contourlijn. Als u een
rastervlak-frame aanmaak, krijgt de contourlijn van
het rastervlak de in deze menu-box ingestelde
eigenschappen. rlhnneer u tijdens de modus "Frame
bewerken" in een bestaard rastervlak klikt, kunnen
de eigenschappen van de contourlijnen in deze
menu-box worden afgelezen en desgewenst worden
aangepast.

lnvulpatroon voor contourlij nen
Als u een rastervlak-frame aanmaakt, krijgt de contourlijn het hier
ingestelde inyulpatroon. Als u een bestaand rastervlak frame kiest, geven de
hiernaast afgebeelde ikonen het invulpatroon \"an de conlourlijn aar. Desge-
wenst kunt u die instelling vemnderen door op een andere ikoon te klikken.
De instelmogelijkheden \.an rasters en invulpatronen worden nader bespro-
ken in hoofdstuk VI-2.

?H
Kleur van contourlij nen
Een rastervlak frame krijgt tijdens het aanmaken contourlijnen met de kleur
die door de hier aangegwen ikonen is ingesteld. Als u tijdens de modus
"Frame bewerken" eon bestaand rastervlak-frame kiest, gwen die ikonen de
ingestelde kleur aan. Door op de andere ikoon te klikken verandert u die
kleur. De verschillende kleurinstellingen worden nader beschreven in hoofd-
stuk Vl-5.

tr
ffi

Kleur van contourlij nen
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Dikte van contourlijnen
CAI-AMUS biedr de mogelijkheid contourlijnen met elke gewerste lijndikte
te gebruiken- U kunt kiezen uit E \.ooraf gedefilieerde lijndikten, maar mk
zelf een andere lijndikie opgeven. Als u een rastervlak-fiame aanrnaakt,
krijgt de contourlijn de dikte die hier is iogesteld. Tijdens het bewerken ran
een bestaand rast€rvlak-frame kunt u met deze ikonen de lijndikte aanpas-
sen. Hoe het instellen mn de lijndikte in zijn werk gaat, wordt uitgebreider
beschrcven in hoofdstuk Vl-3.

Type contourlijnen
CALAMUS biedt de keuze uit 8 verschillende lijntypen. Tijdens het aanma-
ken van een rastervlak-frame krijgt dat frame het type cortourlijn dat \/an
een kadertje is voorzien. Bij het bewerken lran een bestaand mst€rvlak-
fi'ame geven de ikonen het ingestelde lintype aan, dat u kunt wijzigen door
op een ander ltntype te klikken. De verschillende lijntypen en instelm(ge-
lijtheden worden nader beschreven in hoofdstuk VI-3.

Il
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Sluit docl.ent
ta'laar d6(uhtnl
Bex.lr doruent .1s,,,
lllEt ba{arcn

File (Archief)-menu
Dit menu (in de menubalk) geeft toegang tot de
belangrijkste disk-opnmties (inlezen en
wegschrijven van documenten, importeren en ex-
portercn van bestanden) en berrat tevens diverse
prinierfuncties. Met de laatste optie kunt u CA-
I-AMUS verlaten. CALAMUS volgt hiermee een
algemeen geaccepteerde aftpraak bij grafische
oPerating systems met dropdown-menu's:
disk-functies, printer-output en het verlaten van
het programma zijn ondergebracht in 66n menu.

File-menu

Hfdst. Xll . Paginal
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Nieuw Document
Door op deze optie te klikken opent u een nieuw layout- document. Als u
reeds met een document aan het werken bent, verschijnt een waarschu-
wing, zodat u dat document eerst op diskette ofhard disk kunt opslaan.

l,lat noet er net docunent
in het geheugen gebeuren?

mffi ;h-lTlties-fnril'rilee-;l

Bij het aanmaken van een nieuw document wordt au0omatisch het standaard
font geladen dat in het bestand CALAMUS.SET is gedefinieerd. Wannerr u
echter e€rder een a$der document had geladen, dan blijven de in dat docu-
ment gebruikte fonts in het werkgeheugen aanwezig, zrd.at u zr direct in het
nieuwe document kunt gebruiken. Na het opstarter van CALAMUS moet u
deze optie gebruiken om een nieuw document aan te rnaken, of via de optie
'I-aad documeDt'(zie hieronder) een bestaand document laden dat u dan
verder kunt bewerken. Het aanmaken resp. laden van een document is altijd
de eerse stap die moet worden uitgevoerd na het opstartgn van CALAMUS.

Hfdst. Xll . Paoina 2
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Laad document
Via deze optie kunt u een bestaand CALAMUS{ocument vanaf disketle of
hard disk io het werkgeheugen laden. Eerst verschijnt de Selector (zie
hoot stuk XVID, waarin u het gewenste document kunt kiezen.
CALAMUS- documenten herkent u aan de extensie CDK. Als u een docu-
ment laadt, worden aulomatisch de bijbehorende fonts geladen. Daarbij
moet er echter wel voor worden gezorgd, dat de in het document gebruikte
fonts ook via het ingestelde zoekpad bereikbaar zijn. Als CALAMUS de
fonts niet kan vinden, verschijnt het onderstaande dialoogpaneel:

llet font TIIIE-TRE, Ctll krn niEt xorder seladeo

Het programma biedt u hier vier mogelijkheden. Door op 'Opnieuw' te
klikken prcbeert CALAMUS het font opnieuw ranuit de ingestelde map in
te lezen. Als u op Ander zoekpad'klikt, verschijnt wederom de Selector en
kunt u een nieuw pad opgeven (d.w.z. een andere drive of map) voor de
gewerste fonts. Ook als u op de optie Ander font' klikt, verschijnt de Selec-
or. U kunt dan in het eerder ingestelde zoekpad een ander font opgeven.
Deze optie zult u echter maar zelden gebruiken, omdat door het kiezen van
een ander font doorgaans de layout de tekst totaal veranden. Met de yierde
optie kunt u het laden annuleren.

Hfdst.Xll .Paginao
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Voeg document in
Met behulp van deze optie kunt u een twegde document vanaf diskette of
hard disk lade[ en invoegen in het document dat zich momenteel in het ge-
heugen bevindt. Nadat u op deze optie hebt geklikt, verschijnt het onder-
staande dialoogpaneel:

fDocurEtl rttt,oEr,Ettl

fovoegen

floor_l@fifl Pasioa: tl

f-i-l fnxttu-L"Ei-l

Hier kunt u via het toetsenbord een paginanummer opgeven en aaogeven of
het document v66r of acbtet deze pagina moet worden ingevoegd. Door op
'OK' te klikken of op ,Return, te drukken, bevestigt u uw keuze. Door op
Anauleer' te klikken verlaat u het dialoogpaneel zonder dat er iets gebeurt.
Na 'OK' verschijnt de Selector (zie hoofdstuk XVll) en kunt u het te laden
document opgeven. CALAMUS-documenten herkent u aan de extensie
CDK. Bij het io\,oegen van een document viorden, net als bij het laden van
een document, ook de bijbehorende fonts geladen, voor zover deze niet in
het oorspronkelijke document voorhanden zijn. Als CALAMUS de beno-
digde fonts niet via het ingestelde mekpad kan vinden, verschijnt hetzelfde
dialoogpaneel dat besproken werd bij "t-aad document" (zie hierboven). U
gaat daarbij op dezelfde wijze te werk als daar beschreven.

Hfdst. Xll . Pagina4
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Sluit document
Via deze optie verlaat u het document. Alle wijzigingen die u in deze sessie
hebt aangebracht gaan daarbij verloren. Aftankelijk rran de vooraf gekozen
instellingen verschijnt ook nog een dialoogpaneel dat de mogelijkheid biedt
het document op disk op te slaan of de optie 'Sluit document' te annuleren.

l,lat noEt er net docunent
in het geheugen gebeuten?

l-Eex=ffi 
-lf r-q-lf f,rililrte-;il

Sluit document
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Bewaar document
Door op de optie'Bewaar document'te klikken wordt het document dat u
op dat moment aan het bewerken bent, in zijn huidige vorm op diskette of
hard disk opgeslagen. Aftrankelijk van de vooraf gekozen instellingen blijft
de oude versie larl het document als res€rvekopie (backup) met de extensie
BAK bewaard, Het verdient aanbeveling uw werk regelmatig op te slaan.
Daarmee voorkomt u dat bij eventuele storingen (bijvoorbeeld wegvallen
van de net-spanning) een grote hoeveelheid gegevens verloren zou gaan.
Direct na het aanmaken rran een nieuw document kan de optie'Bewaar
document' niet worden gekozen (de optie wordt grijs weergegeven). Het
document moet namelijk eemt een naam krijgen. Dit doet u met behulp \ran
de optie 'Bewaar als...' (zie hieronder). Pas als dit gebeurd is, kan een
document zonder intikken lrn een naam rechtstreeks worden opgeslagen.

Bewaar document als . ..
Met behulp van deze optie kunt u het layoutdocument dat zich op dat
momelt in het geheugen beyindt, onder een nieuwe naam op disk opslaan.
Op het scherm verschijnt de Selector (zie hoofdstuk XVII), waarin u de
gewenste bestandsnaam kunt ingeven. CALAMUSdocumenten herkent u
aan de exiensie CDK. Een nieuw document moet de eerstre keer altijd via
deze optie worde, opgeslagen om er een naam aan toe tre kennen. De keren
daarna kunt u de optie 'Bewaar document' gebruiken, waarbi u $iet steeds
opnieuw de naam hoeft op te geven.

Hfdst. Xll . Paqina 6
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Niet bewaren
Als u deze optie kiest, wordt het werkgeheugen leeggemaakt en wordt auio-
rnatisch de laatste versie van het gelijknamige document vanaf disk gela
den. Alle wijzigingen die werden aangebracht nadat het document de laatste
keer werd opgeslagen of geladen gaan daarbij verloren. Aflrankelijk van de
rooraf gekozen instellingen !'erschijnt eerst een dialoogpaneel dat de
mogelijkheid biedt deze operatie af ie brcken, dan wel door te voeren.

Niet bewaren
Hfdst. Xll . PaginaT
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Print document
Door op deze optie te klikken verschijnt het
afdrukken / Prinler instellen'. De instellingen
printer-uiwoer van CALAMUS.

dialoogpaneel'Document
iD dit paneel besturen de

Dit dialoogpaneel bestaat uit twee delen. In het bovenste gedeclte kunt u ge-
gevens over de printer opgeven. Welke instellingen mogelijk zijn, hangt af
van de printer die wordt gebruikt. De output van CALAMUS loopt yia ex
terne prinlerdriyers waarvan er st€eds maar 6€n tegelijk in CALAMUS kan
worden geladen. Daafioe klikt u op het veld 'Printer kiezen'.

Op het scherm verschlnt de Selector (zie hoofdstuk XVU). U kunt dan de
yoor uw pdnter ges€hikte driver laden. CALAMus-printerdrivers herkent
u aan de extensie CPD. Bt het opstarten rran C.AI-AMUS wordt normaliter
mete€n een printerdriver geladen, namelijk de driver die is gedefinieerd in
het bestaod CALAMUS.SET. Als u altijd met dezelfde printer werkt, dan
hoeft u dus niet steeds opnieuw de prioter driver t€ selecteren. (Printer-
drivers worden uitgebreider behandeld in hoofdstuk xxl.)

DI|CIITIEII EFORIX(KEII / PRIIITER IIISIELLEX

Printen !

Resolutie I

Papierfornaat i

Papientoevoer I

0utput-roorti

nTnRI Stll60{ Laser Ul,lfE-l 3oo x roo [-F-l

; nldrukken:
UergrotinE:

lnifooEnilrI
ff Po-rteT-l

Uin Plginn;
Tot P.ginai

Sorteren !

Raster i

0ri Pntaii E !

0pti es I
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Printrr:
Resolutie i

P!Dierlqmrrt !

PaDicrtoevoeri
0utput-poort:

300 r 308

nax 2t,
Irrg

ITNRI
r,r-.l
t-T-l

?1,00
t---1

In het boenste gedeslie van het dialoogpaneel kunt u de rcsolutie yan de
pd[ter, het papierformaat en de wtze van papiertowoer opgeven, lndien
nodig geeft u ook nog de gebruikte printer-int€rface op. De in ae steller
waarden zijn verschillend per print€rddver en zijn dus aftankelijk van de
mogelijkheden ran uw prioter. De rcsolutie, het papierformaat en de papier-
ioevoer stelt u in door op de pijltjes te klikken. De verschillende waarden
zijo aftankelijk van de gekozen printerdriver. Het type interface ligt door-
gaans vast, omdat de meest€ printerdrivers maar over 66n interface beschik-
ken. Heeft uw printer echter meerderD interfaces, dan kunt u hier ook de te
gebruiken interfrce specificeren. De keuze geschiedt in die gevallen door te
klikken op de betreffende velden 'Parallel', 'Serieel', 'DMA en Anderc'. Als
uw printer met verschillende resoluties kan werken, moet u zeker de gewen-
ste resolutie opgeven, omdat bepaalde CALAMUS-functies van deze instel
ling afhankelijk zijn (zoals optimale aftneting van rasterillustraties voor
afdrukken).

Print document
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Het onderste gedeelto van het dialoogpaoeel dient yoor het instellen van het
afdrukproces zelf. Via het toetsenbord kunt u de eerste en de laatste af te
drukken pagina opgeven, het aantal af te drukken pagina's en de vergroting
resp. verkleining in procenten.

Het betreft hier een lineaire veryrotingsftctor. Bij een iDstelling uan 2N7o
wordt het document met dubbele breedte en dubbele lengte afgedrukt, voor
zover de printer dit toelaat.
Voorts kunt u opgeven of de pegina's oplopend dan wel aflopend moeten
worden gesodeerd, dit door op het b€trefftnde veld te klikken. Onder
'Rasier'kan de grootte van een rasierpunt in pixels worden opgegeyen. Be-
halve de meest eenvoudige verhouding (een rasterpunt : I pixel) is nog een
vergroting in twee stappen mogelijk: een rasterpunt wordt dan als 2x2 of
4x4 pixels weergegeven, Selecteer het blokje 'raster' wanneer de print-
output zal verlopen yia een professionele foloz€tter (b.v. Linotrcnic).
Deze instellingen zijn in vele gerallen noodzakelijk om het "dichtlopen" van
het raster of orzuiverheden bij het printen te voorkomen. De resolutie die
op dat moment is geselecieerd, wordt geinverte€rd weergegeven.
Ten slotte hebt u nog de opties 'Spiegelen' en 'Negatief afdrukken. Deze
opties kiest u door op de betreffende velden te klikken.

Als u op het veld 'Print' klikt, start de printer met het afdrukken.
Op het scherm verschijnt dan een iDformatiepane€l dat de status van het
afdrukken aangeeft .

Als het afdrukken klaar is of als u alleen de inslellingen wilt veranderen,
kunt u her paneel sluiten door op 'OK' te ktikken.

Print document
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Import van tekst en illustraties
De optie 'knport' kan alleen worden gebruikt als men van te yoren een voot
import geschikt frame heeft gekcrzen. Als dat nog niet is gebeurd, wordt de
opie grijs afgebeeld. Dit betekent hij oiet kan worden geselecteerd. Boven-
dien hangt de werking yan deze optie af van het Bekozen frame-type. In
principe kan CALAMUS teksten, rasterillustraties en vectorillustraties in
verschillende formats importeren.

Tekst importeren
Als u in een lekst-frame hebt geklikt en daarna de optie 'Import kiest,
verschijnt eerst het dialoogpaneel 'Tekst importeren'.

fT-] rro-[B-] IImFii]

Hier hebt u de keuze uit verschillende tekst-formats van externe besianden
waaruit u tekst in CALAMUS kunt importercn. U hebt de keuze uit het
eigen t€kst-format van CALAMUS, het furmat n lst Word(plus) en twee
soorten ASCII-formats. Bovendien kan mnaf de l.g-versies bestanden uit
Word Perperct worden ingelez:r)n.

De opties ASCII (LF na elke regel)' en ASCII (LF na witregel)' hebben na
het importeren een verschillend efbct. Dit heeft te maken met de alfiande-
ling van "carriage return" (wagenterugloop), resp. "linefeed" (regelopschui-
ving). Bij de meeste ASCII-teksien wordt elke regel afgesloten met een "li-
nefeed" (LF: i'-teken). Dit zou na het importeren 0ot gevolg hebb€n dat
elke r€gel lan de gdimporterlde tekst als eeD aparte alioea zou worden be-
schouwd. Dit verhindert u met de optie ASCU (LF) na witregel'. Bij deze

Hfdst. Xll ' Paginall
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I6E-
optie wordt namelijk alieen een witregel iogevoegd op de plaats waar in de
oorspronkelijke tekst een blanco regel voorkomt. Als u op een yan de vier
tekst-formats klikt, verschijnt de Selector (zie hoofdstuk XVII) waarna u het
gewenste bestand kunt inlezeo. U kunt de operatie ook afbreken door op
Annuleer' te klikken. Door op OK' te klikken neemt u het eerder ingesiel-
de tekst-format over. Het dialoogpaneel bemt ook een veld 'Fonts'. Dit veld
is alleen van belang als u teksten uit lst Word(plus) importeert. Als u op dit
veld klikt, verschijn een ander dialoogpaneel, namelijk "Fonts voor cursief
en vet". In dit paDeel kunt u de verschillende tekststijlen van lst Word kop-
pelen aan verschillende fonts lan CALAMUS.

Het bovenste venster biedt de mogelijkheden 'Normaal', 'Cursief, 'Vet' en
'Vet en cursieL Daaronder staan de fonts die op dat moment in CALAMUS
beschikbaar zijn. Om bijvoorbeeld vetschrift aan een bepaald font te koppe
len, klikt u eerst op het veld 'Cursief. Als u daarna in het onderste venster
op een n de foots klikt, verschijnt dat font in het bovenste venster naast
het veld 'Cursief. Hetzelfde soon instellingen kunt u ook voor andere letter-
typen toepassen. Door op'OK'te klikken verlaat u het venster. Op het
scherm verschijnt dan het dialoogpaneel 'Tekst importeren'. Dan kunt u op
de daar beschreven wijze het importeren voortzetten.

FIIIITS UOllR CURSIEF EI{ UEI

slrss 5s

TI[t 50

s[Iss ?s

TIIE 5S
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Importeren van vectorillustraties
Als u eerst een fram€ voor vectorillustraties hebt gekozen en daarna op de
optie 'Inport' klikt, verschijnt de Selector en kunt u de te ladeo illustratie
kiezeL DezE wordt echter niet meteen geladen; eerst wordt u gevraagd in
welk format de veclorillustratie is gedefinieerd.

In xelk fomat vectoP-
i llustratie hpoDteren?

|_ miltu-S]f r'tErl-iii:]
Het eerste veld verwijst naar het CALAMUS-format (CALAMUS ve€tor-
iuustnties worden aangemaakt bij het exporieren yarl vector{raphics uit
CALAMUS of met CALAMUS Plus). METAFILE staat voor het
Metafile-format waarnee yector-graprtrics rolgens de GEM-standaard
worden opgeslagen, bijvoorbeeld door "GEM Draw' en "Easy Draw". Ook
is het mogelijk via PC's opgesielde "GEM Draw"-graphics te laden. Omdat
momenteel nog geen veciorgraphics in het CALAMUS-format beschiktBar
zijn, zult u doorgaans werken met het Metafile-format. Na een klik op deze
optie wordt de illustratie geladen en op het scherm opgebouwd.

lmporteren van vectorillustraties
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Importeren van rasterillustraties
Als u eerst een frame voor rasterillustraties hebt gekozen, kunt u via de
optie 'Import' een raster-illustratie in verschillende formats in CALAMUS
laden. Op het scherm verschijnt dan eerst het dialoogpaneel 'Raster-illus-
tratie importeren'.

-IiRRPHICS IIPORTERE]I

Dit paneel biedt een keuze uit zeven verschillende formats yoor raster
illustraties: CALAMUS (CALAMUS raster-illustraties kunnen met
CALAMUS Plus worden aangemaakt en geexporteerd); DEGAS- resp.
DEGAS ELITE; STAD; STAD-blokformat; GEM-lmage, GFA-Basic-blok
en IFF. U kunt het ingestelde format wernemen door op'OK'te klikken, of
rechtstreeks op het gewenste format klikkea. Op het scherm verschijnt de
Selector waarin u de te laden illustratie kunt spe€ificeren.

Hrdst. Xll . Paoina 14
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Export van tekst en illustraties
De optie 'Exprt' kan alleen worden gebruikt als men yan te\oren een daar-
voor geschikt frame heeft gekozen. Als dat nog niet is gebeurd, wordt de
opie grijs afgebeeld. Dit betekent dat hij niet kan worden geselecteerd.
Bovendien hangt de werking van deze optie af ran het type frame dat werd
gekozen. ln principe kan CALAMUS teksteo, rasterillustraties en vector
illustraties in verschillende formats exporteren.

Tekst exporteren
Als u een tekst-frame hebt gekozen en daarna op 'Export' klikt, wordt u
eerst gerrraagd in welk fonnat de tekst moet worden ge€xporteerd.

Tekst in {elk fornat
exp0rtErEn?

I'EEIIf,I3'I TTsEiil
U kuat de tekst opslaa, ir het CALAMUS-firrmat (waarbij de hames en ge-
koppelde frames met de tekst worden opgeslagen) of in ASCII-format.
ASCII-teksten kunnen door andere programma's verder worden yerwerkt.
Nadat u op een van beide opties hebt geklikt, verschijnt de Selector (zie
hoofdstuk XVII; en kunt u de tekst onder de gewenste naam naar disk laten
wegschrijven. Teksten die yolgens het CALAMUS format worden opgesla-
gen, worden voorzien lan de extensie CTX.

Tekst exporteren
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Exporteren van vector-illustraties
Als u een frame voor vectorillustraties hebt gekozeD en daarna oP 'Export'
klikt, verschijnt meteen de Selector en kunt u de inhoud van het frame in
het CALAMUS vector graphics-format naar disk wegschrijven. Illustra-
ties in het CAlAMus-vectorformat krijgen de extensie CVG.

Exporteren van raster-illustraties
Als u een frame voor raster illustraties kiest en daama op'Expon' klikt,
verschijnt meteen de Selector U kunt dan de inhoud vaD het frame in het
CA LAMUS-raster- graphics-fu rmat naar disk wegschrij ven. Ill ustraties in
het CALAMUS-rasterformat krijgen de extensie CRG.
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Formatteer diskette
Door op deze optie te klikken verschijnt het dialoogpaneel 'Diskette fomut-
teren'.

DISKETTE-FOR}IRI

Disk driver E f-T_]
lEn[ei zllli]ll rilitllllftti

Disknaa i Cf,LRl'lUS , DHCI

Hier hebt u de keuze tussen twee drives (A en B) en enkel- of dubbelzijdig
formatteren. Maak uw keuze door op het gewenste vetd te klikken. via het
troetsenbord kunt u een naam voor de diskette opgeven. Door op 'OK te
klikkeD start het formattercn. Met ADnuleer' breekt u de bewerking af.
Tijdens het formatteren verschijnt rechtsboven in de menubalk een tekst die
aangeeft welk spoor op dat momeot wordt geformatteerd. In het dialoog-
paneel verschijnt de meldiDg 'Bezig met fonnatteren...'.

Hfdst. Xll . Paqina 17

Formatteer diskette

atarimuseum.nl



:':,::ir* i FILE Eil

Stop CALAMUS
Als u op deze optie klikt, verschijnt afhankelijk van de vooraf gekozen in-
stellingen eerst een waarschuwing en wordt u in de gelegenheid gesteld uw
keuze te annuleren of het document dat zich op dat moment in het geheu-
gen bevirdt op disk op te slaan.
Daarna verlaat u CALAMUS en ke€rt u terug naar de GEM Desktop.

l,lat noet er nEt docunent
in het geheugen gebeuren?

l-Eiiaren-']lr,te-q-lhnnu-iEil

Hfdst. Xll . PaginalS
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EIF,}I
Pigina ollrErin!
lloo{dstuk nune.ing

Voeg pagio!'s toe
l(!pieet'palina's

lna.s
s

Pagina-menu
Dit menu geeft toegang tot alle instellingen voor
het paginaformaat en de nummering van pagina's
en hoofdstukken. Bovendien kunt u via dit menu
een aantal yan de functies oproepen uit de modu-
le'Pagina-montage" (bijvoorbeeld pagina's
kopi€ren, verplaatsen enz.).

Hfdst. Xlll ' Pagina 1
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Pagina-layout
Als u op deze optie klilt, verschijnt het dialoogpaneel 'Paginalaput
instellen'-

Dit paneel bestaat uit drie delen waarin verschillende functiegroepen zijn
samengebracht.

f_net-l f TTi-l T-85--l l-Gtter-l TGdi] l-Errb-Idl fT.i-Tl
f-TiA'm--l fBreei: ,lldq! I t toosa-ze;7tin I
orientatie i IrlEllll T---Gnd-sc-F-fi---'l

ina-afiietinq xordti 21,80 cfl x 29,79 cn

Het bovenste deel bevat alle elemenlen voor de instelling van het papierfor-
maat. Men heeft de keuze uit E verschillende formaEn. AfhankelUk \an het
gekozen forrnaat verschijnen de daarbij behorende pagina-afinetingen
onde n dit deel van het venster, Ook kunt u zelf de afinetingen van het
papier instellen door in de velden'Breedte en'Hoogte'de waarden in cen-
timeters in te tikken. Om o€n dergelijke instelling t€ activeren moet daama
op het veld 'Eigen' worden geklikt. Verder Pagina layout kunt u nog
bepalen of de rekst in de breedterichting \an het papier moet lopen
("Staand") of de tekst gekanteld over de gehele lengte van het papier moet
lopen ("Liggend").

-Tt-l f TTr-l m5--l lT€rtd milr I lfiiEEl n.rT-]
f-Eiqen:-l flieeA z-t,Ed ta I t looqa zi;?trrrr I
orientatie i @ T-Tird=Ara--"]

I ?1,08 clr x 29,70 ci
E elzijdis DuDbelrijdig

llirges
f Linkst {.E-? crq 

_-l 
AlrhG I T;IE r.n I

fKqp I J, tl- En -l tltet: T]EI m -l

PriIter i

eIiRI Stl'lE0{ L.ser Ul,l
fn ti-t'!=iETmls I

ln-'#iG:o-ieq-;iEnl

f fTiilrct.erol m;-cmilT'f,]
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Enkelrijdic

I'hr9es

fLiril<s: T, s-7 ri -l neri-ts ! Tm;Er --l

Prioteti
nInRI SU80a L.ser Ul.l

fEin-in=iE-E-raGl

nGru=sr=;Ieq;iii.l

Met het twe€de deel van het diatoogpaneel kunt u de witmarges van de
pagina instellen. Twee hulpfuncties komen daarbij van pas, namelijk
'Enkelzijdig'en 'Dubbelzijdig'. De optie 'Dubbelzijdig' kiest u als u met
linker- en rcchterpagina's wilt werken. Deze optie heeft belangrijke conse-
quenties voor de la),out. 7n u,ilel| basiselementen (fiames voor kop- en
voetregels) die voor een linkerpagina zijn gedefinieerd alleen op narolgen-
de linkerpagina's venchijnen. Hetzelfde geldt natuurtUk ook voor de basis-
elementen voor rEchter- pgina's. De optie 'Pagina-paar' van het
Scherm-menu (zie hoofdstuk XV) heeft alleen efEct als u hier in dit paneel
de optie 'Dubbelzijdig' ook hebt geselecteerd.
Rechts in dit ooderdeel van het dialoogpaneel ziet u de prioterdriver die op

dat moment is geinstalleerd. CALAMUS kan uit de geladen printerdriver
informatie over de minimale witmarges ophalen, die worden geactiveerd
op het moment dat u op 'Minimale marges' klikt. Daarbij worden de in de
printerdriver gedefinieerde waarden voor bovenwit, zijwit, rugwit en on-
derwit in dit paneel ingevoegd. Dez€ waarden verschijnen dan in de vier
instelvelden onder 'Marges'. Als geen printerdriver is geladen, heeft het
klikken op het veld 'Minimale marges' geen uitwerking. De instelling ran
de marges is verschillend voor 'Er*elzijdig' en 'Dubbelzijdig'. Als u 'En-
kelzijdig' hebt gekozen, kunt u alleen de vier velden'Links', 'Rechts', 'Kop'
en 'ry'oef gebruiken. Bij 'Dubbelzijdig' verschijnen twee extra velden, na-
melijk 'Linkerpagina' en 'Rechteryngina'. AftEnkelijk van het gekozen veld
(dai geinverteend wordt afgebeeld) geldt de instelling van de marges ste€ds
voor de linker- resp. rechterpagina. De namen van de ingavwelden voor
'Marges' zdn ook veranderd, ln plaats van 'Links' en 'Rechts' staat er nu
'Zijwit' en'Rugwit'; het zijwit is de marge aan de buitenkant en het rugwit
de marge aan de binnenkant \ran de pagina. Nadat u op het beuefbnde veld
hebt geklikt, kunt u yia het toetsenbord de waarde iDtikkeD. U kunt ze
echter mk via de functie 'Minimale marges'\anuit de prinierdriver orreme-
men, als dvze is geladen. Met de functie'Marges spiegelen' (die alleen van
betekenis is bij dubbelzijdige paginah) kunt u ervmr zorgen dat de rechter-
en linkerpagina vanuit de marges gespiegeld worden afgebeeld.

Pagina-layout
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lla.ternheld I Uoor fontsi

fffiflEl-Eifi-'llEqd;l
In het derde onderdeel van het dialoogpaneel kunt u de gewenste maateen-
heid instellen waarn@ u binnen CALAMUS wilt werken. Daarbij wordt
een ondencheid gemaakt tussen algemene maateenheden, die u bijvoor-
beeld gebruikt voor codrdinaten, lijndikten enz., en maataanduidingen voor
corpsgrootte. Bij de algemene maataanduiding kunt u kiez€n tussen inch,
centimeter, pica en cicero. Dit doet u door op het gewenste veld te klikken.
Bij de corps-grootte kunt u werken met pica, cicero of millimeters. Als alle
irNtellingen naar wens zijn, klikt u op 'OK', waarna de instellingen actief
worden.

Mocht u zich bedenken en de instel'lingen niet willen veranderen, dan kunt
u op Annuleer' klikken. De oude instellingen blijven behouden en u verlaat
het dialoogpaneel.

Hfdst. Xlll ' Pagina4
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Paginanummering
Als u op deze optie klik, verschijnt het dialoogpaneel 'Paginanummering
instellen'.

PNEIIN IUH]IERIIIE

Soort

IE
flF;E-lfrif-lrl;iil
l-j-;il_-l

nunnering i

t i jlers
lloofdl etters
Kleine lEtters
Roneiflst hoofdl.
Rofieins kl ein

llunnering van

Begin nunner:

l tot
I

In dit dialoogpaneel kunt u kiezen uit yijf verschillende soorten
paginanummering: arabische cijfers, hoofllett€rs, kleine letters en romeinse
cijftrs (hoofd-en kleine letters). U maakt u keuze door op het betrefiende
veld te klikken. Via het toetsenbod kan ook worden opgegeven met welke
waarde de paginanummering moet beginnen, vanaf welke (fisieke) pagina
lan het docurDeat, lot welke (fysieke) pagina. Met fysieke pagina's worden
de reiiel in het document aanwezige pagim's bedoeld waarr"an de numme-
ring begint met I en die qua aantal bij de nummering moeten worden
betrokten. Dit'fsieke paginanummer" wordt in de kopregel afgebeeld
rcsp. ingesEld (zie hmfdstuk Vl-l).
Door op 'OK' te klikken active€rt u de iogestelde waarden. Dmr op
Annuleer' te klikken blijven de oude waarden behouden en verlaat u h€t
dialoogpaneel .
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Hoofdstuknummering
AIs u op deze optie klikt, verschijnt het dialoogpaneel 'Hoofdshrk-
nummering instellen'.

H(lOFDSI

Soort nuftfiEring

fJ-z-_l
[TT-_l
fa;Ii_l
fr-_Il-l
Iil

Eijfers
hoofdletters
kleine letters
roiieins hoofdl,
roneins klein

Beginnufi eri

ln dit dialoogpaneel kunt u kiezen uit vijf verschillende soorten hoofdstuk-
nummering: arabische cijfers, hoofdlette$, kleine letiers en romeins€
cijfers (hoofd en kleine letters). U maakt u keuze door op het betrefEnde
veld te klikken. In totaal zijn zeven verschillende niveaus van hoofdstuk-
nummering mogelijk en voor elk niveau kan de startwaarde en het soort
nummering worden ingesteld. In deze handleiding wordt bijvoorbeeld een
nummering op drie niveaus gehanteerd, met romeinse en arabische cijfers
eD kleine letters, zoals bijvoorbeeld VI-I.a. Voor elk niveau dat wordt
gebruikt, moet de startwaarde via het loetsenbord worden opgegeven. In
het yeld onder de startwaarde kunt u zien welke typs nummering is
ingestEld. AIs u dat wilt veranderen, klik dan op het betrefEnde veld (dat
geinverteerd wordt afgebeeld). Daama kunt u in het bflensle deel van het
paneel op een van de velden klikken om een ander type nummering te
kiezen.

Hoofdstuknummering
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In het veld dat onder in het paneel werd gekozen, wordt de nieuwe wtze
van nummering aangegeve[ door €en \.an de \olgende tekens: l, A, I, I of i.
Op deze manier kunt u voor elk hoofdstukniveau de soort nummering opge-
ven, Door op'OK te klikken gaat u accoord met de ingestelde waarden.
Door op Annuleer'te klikken verlaat u het dialmgpaneel en blijven de
oude instellingen behouden.

Eeginouir eri

Hoofdstuknummering

Hfdst.Xlll 'PaginaT
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Voeg pagina('s) toe
Met deze optie kunt u @rl of meor pagina's in het document irvoegen,
waarbij de pagina-layout, dus lege fiames, lijneo, rasters en basiselemen-
ten (zoals frames vmr kop en voetregels) mn een willekeurige pagina
kuflnen worden wergenomen. Als u op deze ikmn Hik, verschijnt e€rst
het dialoogpaneel'kge pagina('s) toevoegen'.

LEEE PESIilRIS IIIUOEEEII

l- pagina(rs)

I- uooi_-l EEE pasinri 3--

fL.aqout varlDrqffill 3f-

In het bovenste tekstveld kunt u via het toetsenbord het aantal in te voegen
pagina's opgwen. Met het tweede veld kunt u het paginanummer opgwen
waar de pagina moet worden ingevoegd. Daarbij kunt u bovendien opge-
ven of de pagina('s) voor of achter die beEef,bnde pagina moet(en) worden
ingevoegd. Als u de paginala)out mn een willekeurige pagina wilt
kopieren naar de nieuwe pagina, klik dan op het veld't2yout van pagina',
dat dan geinverteerd wordt afgebeeld. rGrvolgeos moet u in het veld daar-
naast nog het nummer rran de pagina opgeven waarvan u de paginalayout
wilt ovememen. Als qysteemgekozen waarde staat in alle velden het num-
mer van de huidige paBiDa. Zoals altld kullt u met de cunor toetsen (pijl
omhoog, pijl on aag) naar een ander veld springen.

Htdst. Xlll . PaginaB
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reLr.tr!ftlErilri
Als u de operatie Voeg pagina('s) toe wilt afbrcken, klikt u op Annuleer'.
In het andere geral kunt u op'OK klikken ofop,Return' drukken om het
paneel te verlaten. Als de pagim, waarran u de layout kopieart, een frame
voor kop- en voehegels bevat, dan verschijDt eeo waarschuwing, omdat het
uiterlijk van de pagina's daardoor kan veranderen. Door op Annuleer' te
klikken, kunt u de operatie alsnog afbreken, met 'OK' bevestigt u uw
keuze. Als u geen paginaJa)out ofalle€n een layout mnder basiselementen
voor de nieuwe pagina's kopieert, wordt de odracht daarentegen meteen
uitgeyoerd. Deze functie komt overoen met de gelijknamige funcde io de
module "Paginamontage".

Hfdst. Xlll . Paoina 9
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Kopieer pagina('s)
Via deze optie kunt u een of meer pagina's van uw document kopi€ren.
Deze pagina's zijn dan dubbel aaDwezig. Eventuele basiselementen (fiames
voor kop en \r'oet- regels) op de te kopidren pagina kunnen mn invloed zijn
op het uit€rlijk van de pagina's die volgen op de gekopieerde pagina. Van-
daar dat eerst een waarschuwing verschijnt waarbij u in de gelegenheid
wordt gesteld de opdmcht af te breken. Ook k8n het zijn dat de opgescho-
veD paginas op hun nieuwe positie er ande$ uit zien, doordat voor het
nieuwe bereik een ander fiame voor kop en voetregels geldig is. Derge-
lijke ongewenste oeveneffecten zijn niet te verhinderen, maar kunnen
achteraf worden gecorrigeerd. Men kan in dat ge\,al de gewenste frames
voor kop- en voetregels via het prikbord naar de betreffeode positie
kopidren. Wees in ieder geval voorzichtig met het gebruik van deze func-
tie. Nadat u op de ikoon hebt geklikt, verschijnt het dialoogpaneel
'Pagina('s) kopidren'.

PHEIilRIS KOPIEEREI{

Uan pagina Il tot pasina I

InrJ oege n

t vooi_l ![!]fl paeinar t

In dit paneel moeten de nummers worden opgegeven van de eersle en de
laatste pagina tran het te kopiEren pagina-bereik, alsmede de positie waar
de gekopieerde pagina's moeien worden ingwoegd. Als systeemgekozen
waarde hanteert CALAMUS bij alle drie de velden de huidige pagina. Klik
op het betreffende veld en tik de waarde in. Met behulp r"an de cursor-
toetsen kunt u naar een ander veld springen. Bovendie[ kunt u aangeven of
de pagina voor of achter die b€treffende pagina moet worden ingevoegd.

Hfdst. Xlll . Pagina 10
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Als u de operatie wik afbrsken, klikt u op Annuleer'. In het andere gerral

klikt u op'OK'of drukt u op,Return,, waarna het paneel verdwijnt. Als de
te kopieren pagina een fiame berrat voor kop en voetregels, verschijnt een
waarschuwingsmelding, waarbij u de gelegenheid wordt geboden de op
dracht te annuleren. Door op'OK' te klikken bevestigt u uw keuze, waama
de pagina(s) worden gekopieerd. Deze furctie komt overeen met de ge-
lijknamige functie in de module "Paginamontage".
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Verplaats pagina('s)
Via deze optie kunt u een of me€r pagina s van uw document verplaatsen.
Eventuele basiselementen (frames voor kop- en voetregels) op de te ver-
plaatsen pagina's l-unnen van invloed zijn op het uiterltk yan de pagina's die
volgen op de verplaatsio pagina's-

Vandaar dat eerst e€n waarschuwing verschijnt waarbij u in de gelegenheid
wordt gesteld de opdracht te annuleren. Ook kan het zijn dat de opgescho-
ven pagina's op hun nieuwe positie er anders uit zien, doordat voor het
nieuwe bereik een ander fame voor kop- en voetregels geldig is. Derge-
lijke ongewenste nevenefftcien zijn [iet te verhinderen, maar kunnen
achteraf worden gecorrigeerd. Men kan in dat geval de gewonste fiames
voor kop- en voetregels via het prikbord naar de betreffende positie
kopieren. Wees in ieder ge\al voorzichtig met het gebruik van deze functie.
Nadat u op de ikoon hebt geklikt, ve.schijnt het dialoogpaneel 'Pagina('s)
verplaatsen'.

PR6IIIfi ('S) UERPLRRTSEII

Uan pagina 5--- tot pagina l2--

Inuoegen

fmor I EE pasinar l3l--

In dit paneel moeten de nummers worden opgegeven van de eerste en de
laatste pagina die u wilt kopiEren, alsmede de positie waar de gekopieerde
pagina's moeten worden ingevoegd. Als systeemgekozen waarde hanteert
CALAMUS steeds de huidige pagina. Boyendierl kunt u aangeven of de pa
gina's voor of achter die betreffende pagina mo€t(en) worden ingwoegd.
Als u de opdracht wilt afbreken, klikt u op Annuleer'. In het andere geval
klikt u op'OK'ofdrukt u op .Retum', waarna het paneel verdwijnt. Als de
te verplaatsen pagina's frames bevatten voor kop- erl voetregels, verschijnt
een waarschuwingsmelding, waarbij u de gelegenheid wordt geboden de
opdracht ie annuleren.
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Door op'OK'te klikken bevestigt u uw keuze. Aflnnkelijk ran de vooraf
gedefinieerde instellingen (in het Extra-menu,'Diverse instellingen')
verschijnt wederom een waarschuwing of wordeo de paginas direct
verplaatst. Deze functie komt overeen met de gelijknamige functie in de
module "Paginamontage".
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Wis pagina's
Via deze optie kunt u een of meer paginas uit uw document wissen, als aan
bepaalde voorwaarden wordt voldaan. U kunt namelijk alleen pagina s wis-
sen die niet via een tekstketen (gekoppelde liames) met andere pagina's in
het document zij n verbonden.
Probeert u dit toch, dan verschijnt een melding dat dit niet mogelijk is. Als
de te wissen pagina basiselementen beyat (fi'ames voor kop- en vo€tregels)
welke ook geldig zijn voor eropvolgende pagina's die niet worden gewist,
dan worden deze basis€lementen niet gewist, maar automatisch naar de
eorstvolgende pagina in het document gekopieerd. Deze functie dient in
ieder geval met de grootste omzichtigheid te worden gebruikt. Nadat u op
de ikoon hebt geklikt, verschijnt ondersiaand dialoogpaneel.

ln dit panecl geeft u de nummers op van de eerste en de laatste pagina die u
wilt wissen. Als systeemgekozen waarde hanteert CALAMUS steeds de
huidige pagina. Ingave geschiedt via het toetsenbord. Met behulp yan de
cursonoetsen kunt u naar een ander veld springen.

PREIllfi I5 I,IISSEI{

rl

I

fnxriliml

vafl pagina

tot Dasina
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I^ITI'IITTTIEE- t
Als u Wis pagina('s) de opdracht wih afbreken, klikt u op Annule€r'. ln het
andere geval klikt u op 'OK' of drukt u op .ReturrD, waarna het paneel
yerdwijni- Het programma coltroleert ou eerst of de opgegwen pagina's
mogen worden gewist. AIs dat [iet zo is, verschijnt een melding die u met
'OK' of ,Retum' met bevestigen. In het andere geval verschijnt opnieuw
een dialoogpaneel, waarbij u de gelegenheid wondt geboden het wissen
door een klik op Annuleer'te verhinderen. Als u ook hier op'OK'klikt,
worden de pagina's gewist en zijn onherroepelijk verloren. Deze functie
komt overeen met de gelijknamige functie in de module "Paginamontage".
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Kopieer layout
Via deze optie kunt u een nieuwe pagina in uw document invoegen, waar-
bij de paginalayout, lege frames, lijnen, rasters, basisetementen (frames
voor kop- en \oetregels inclusief hun inhoud) van de huidige pagina wor-
den gekopieerd. Als u op de ikoon klikt, yersrhtnt het dialoogpaneel
't-ayout kopieren'.

LNYOUI KOPIEREI{

Lagout vdn 0a9, l2-- naar
pag, ---1 tot pag, 4-

In dit paDeel kiest u de positie waar de layout moet worden ingevoegd. In
het dialoogpaneel is het pagina-nummer van de huidige pagina aangege-
ven. Ma het toetsenbord kunt u een ander paginanummer opgeven. Door
op een van de daarvoor bestemde velden te klikken kunt u aangeven of de
layout v66r of achter de opgegeven pagiDa moet worden ingevoegd. Als u
besluit de opdracht niet uit te voeren, klik dan op Annuleer'. Als u op'OK'
klikt of op .Return, drukt, wordt de opdracht meteen uitgeyoerd. Deze
functie komt overeen met de gelijkoamige functie in de module "Fagina
montage".
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Zoek/vervang stij I
Zoek opnielrl, , ,

Eegin blok
Einde blok

InuoeO-fiode
0verschri jf-node
lloordr,tslEg
TEkst I inirlEn

Tekst-menu
Dit menu bevat een aantal opties voor t€kstver-
werking, Een groot deel daarrran is alleen van
belang voor de tekst-editor.

Tekst-menu
Htdst. XIV . Pagina l
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Zoeklvervang tekst
Deze optie kan alleen worden gekozen als de tekst-editor geactiveerd is.
Elke opdracht heeft alleen invloed op de actuele inhoud van de t€kst-editor.
Nadat u op deze optie hebt geklikt, verschijnt het dialoogpaneel 'Tekst
zoeken / vervangen'.

ln het bovenste de€l van het dialoogpaneel moet de tekst worden ingetikt die
moet worden opgezocht en vervangen. Door op een van de daarvoor be-
stemde velden te klikken l-unt u bepalen op CALAMUS al dan niet reke
ning moet houden met hoofdleners/kleine letters. ln het tweede deel van het
paneel kunt u de verrnangende tekst intikken. Dit kan ech[er alleen als het
veld 'Vervangen door' werd gekozen (dat dan geinverteerd wordt weergege-
ven). Kiest u dit veld niet, dan wordt allcen naar de opgegeven tekstsring
gezocht en blijft de cursor op die betreffende positie staan. Bij het veryan-
gen kunt u zelf bepalen hoe het zoeken en vervangen zal verlopen: klikt u
op'Eenmalig', dan wordt alle€n de eerste gevonden tekst vervangen. Kiest u
voor'Selectief, wordt bij elke tekst die oyereenstemt met de zoektekst, ge-
vraagd of deze al dan niet moet worden vervarlgen of dat de functie moet
worden afgebroken. Als u Alles' kiest, worden alle tekststrings vervangen
dic met de meltekst overeenkomeD.

lloo{d-lkleine letters !l[ f nit-__l

UErvdns lEenlra-Ilq llTelEEer'lfiltil

Zoeklvervang tekst
Hfdst. XtV ' Paoina 2
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Door op 'Zoek' te klikken, start men het zoek of vervangproces. Door op
Annuleer' te klikken, verlaat u het pane€l en wordt de opdracht niet uitge-
voerd. Bij het zoeken begint het systeem altijd yanaf de huidige cursor
prositie.

Voor het inbrengen van de tekststriogs in het dialoog-pane€l kan ook
gebruik worden gemaakt ltn de functie 'Fontoverzicht'. Zonder gebruik te
behoeven maken van het keyboard kan met de muiscursor de (speciale)
lettertekens worden gekozen door het aanklikken daarvan.

TEKSI ZOEKEil / UERUNilEEil

obcdefgh i 1k[rmo4lrs iuvLaxyz { l}-
id6nA6e6dai i iAtrtd66o0 )oU+tYI]
i5ni,Nqo6.'" ,, i (o,660ddIAI6 rqE@

*+, -..ru I 7r+)o /av: ; <=>
I JKLMNOPORSTW,IXYZ t \] ^

nNq06."",, i(o>o60a ltAAo 'rqE@

iIflr inu. r)rJor9i ilrufl I 'l[.]'ls 
"

Zoeklvervang tekst
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Zoeklvervang stijl
Deze optie kan alleen worden gekozen als de tekst€ditor is geopend. Elke
opdracht heeft alleen invloed op de actuele inhoud van de tekst-editor.
Nadat u op dsze optio hebt geklikt, ve$chijnt het dialoogpaneel 'Stijl
zoeken / vervangen'.

In de linkerhelft van het paneel worden de zoekopties ingesteld.
CALAMUS-stllinfomatie bestrat uit gegevens over font, corpsgrootte, let-
terstijl (normaal, onder stteept, schaduw enz.) en letterkleur. U kunt Daar
66n lan de drie kenmerken laten zoeken, maar ook n,urr combinaties. Zo
kunt u bijvoorbeeld naar alle l2-punts tekst laten zoeken (alleen 'Grootte'),
of rurar schaduw Swiss ('Stijl' en 'Font'). Door op de betreffende velden te
klikken (die dan geinverteerd worden afgebeeld) bepaalt u welke criteria bij
de zoekoperatie worden betrokken.

11,0 pt

Illtillltl t seteitiiil
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Naast her veld 'Sttl' kunnen de verschillende stijl- opties afzonderlijk of ge-
combineerd worden gekozen (die dan geinverteerd worden afgebeeld). Als
geen veld is gekozen, dan zoelr CALAMUS naar "Normaal schrift'.

Naast het veld'Foot' kunt u het op t€ zoekeD font opgeven. Kies het geweo-
ste f,rnt door op het hokje links naast de fontnaam te klikken. Er worden
steeds drie fonts tegelijk getoond. Door op de pijlen te klikken kunt u lan-
gerc bntlijsteo io beide richtingen doorlopen.

@E rz,s Pt
Naast het veld 'Cmotte'kunt u de op te zo€ken corpsgrootte istikken.

Als het veld 'ry'ervangen door' niet actief is, kunt u de zoek operatie starten
door op'Zoek' te klikken. De cursor blijft dan staan bij de eerste stijlinfur-
rnatie (contml{ode [s]), die aan de opgegeven criteria voldoet of er
verschijnt een melding dat de gezochte stijl niet werd gevonden.
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11, g pt

Uervang

@f fselr-elEimil
T__TTIE 

__l

Rechts in het dialoogpaneel kunt u opgeven door welke nieuwe stijlkenmer
ken de oude kenmerken moeten worden verr"angen. Daarvoor moet dan
eerst het veld 'Verrrangen door' worden geselecteerd (dat wordt
geinverteerd). Het sp€cificeren van de vervangende stijlkenmerken gebeurt
op dezelfde manier als het opgeven yan gezochte stijl kenmerken. Bij de
vervangfunctie kan men nog kiezen uit verschillende opties: klikt men op
'Eenmalig', dan wordt alleen de e€$te gevonden stijl die aan de zoekcriteria
voldoet, vervangen. Kiest men voor 'Setectief, wordt bij elke stijl die over-
eenstemt met de gezochte stijl, gwraagd of deze al dan niet moet worden
vervangen of dat men de functie wil afbreken. AIs u Alles' kiest, wordt de
stijl op alle plaatsen vervangen waar deze aan de zoekcriteria voldoet. Het
programma vervangt allecn die eigenschappen die in het verrangveld zijn
gekozen, dus 'Stijl' en/of'Fonf en/of'Grootte'. Door op 'Zoek' te klikken,
start meD het zoek- of vervangproces. Door op Annule.er' te klikken, ver-
Iaat u het paneel en wordt de opdracht niet uitgevoerd. Bij het mekeo be-
gint het systeem altijd vanafde huidige cursorpositie.
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Begin blok
Deze optie kan alleen worden gekozen als de tekst-edilor is geopend. Elke
odracht heeft alleen invloed op de actuele inhoud yan de tekst-editor.
Nadat u de optie hebt geselecteerd, wordt de huidige cursorpositie als begin
van het blok gemarkeerd. Als u vervolgens ook het einde rtn dat blok mar-
keeft, wordt de gemarkeerde tekst gei'nverfeerrd afgebeeld. Dezelfde functie
kunt u ook oproepen via de menu-box "Macro beheer" in de tekst-module
(zie hoofdstuk IXr).

Einde blok
Dez€ optie kan alleen worden gekozen als de tekst-editor is geopend. Elke
opdracht heeft alleen invloed op de actuele inhoud ran de tekst-editor.
Nadat u de optie hebt geselecteerd, wordt de huidige cursorpositie als einde
van het blok gemarkeerd. Als u eerder al het begin van het blok markeerde,
wordt de gemarke€rde tekst geiDverteerd afgebeeld. Dezelfde fuDctie kunt u
ook oproepen via de menu-box "Macro-beheer" in de tekst- module (zie
hoofdstuk IXr).

Invoeg-modus
Deze optie kan alleen worden gekozen als de tekst-editor is geoprend. Elke
of,racht heeft alleen invloed op de actuele inhoud van de tekst-editor. Als
deze optie is geselecteerd, wordt bij het intikkeD \lan tekst automatisch de
invoeg-modus ingeschakeld. Ieder ingetikt teken wordt op de cursorpositie
ingevoegd, waarbij de rest van de regel naar rechts opschuift. Als er een
vinkje voor deze optie staat, is de invoeg-modus actief. Bovendien wordt de
typeover modus dan automatisch uitgeschakeld.
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Typeover-modus
Deze optie kan alleen worden gekozrn als de t€kst-editor is geopend. Elke
opdracht heeft alleen irwloed op de actuele inhoud van de tekst-editor. Als
deze optie is geselecteerd, wordt bij het intikken ran tekst automatisch de
typeover- modus ingeschakeld. Elk teken dat u intik, vervangt het teken dat
op de cursorpositie staat. In het menu staat voor het woord 'Typeover-
modus' een vinkje, Als deze modus is geactiveerd, is de invoeg- modus
automatisch uitgeschakeld.

Regelomslag
Deze optie kan alleen worden gekozen als de tekst-editor is gmpend. Elke
opdracht heeft alleen invloed op de actuele inhoud van de tekst-editor. Door
op deze optie te klikken schakelt u de automatische regelomslag bij irvoer
yia de tekstverwerkor in of uit. Een vinkje bij deze menu-optie betekent dat
de functie is ingeschakeld.

Tekstliniaal aan/uit
Door op deze optie te klikken, worden alle tekstlinialen in de layout
zichtbaar. In het meou staat voor het woord 'Tekstliniaal' een vinkje. Door
nogmaals op deze optie te klikken schakelt u deze fuDctie weer uit. Als u
zich in de tekstmodule van CALAMUS bevindt en met de rechtermuis
knop dc tekstliniaalcursor (eeD klein kruisje) inschakelt, worden indien
noodzakelijk ook de tekstlinialen aulomatisch zichtbaar. Verdere bijzonder-
hcden over tekstlinialen vindt u in de hooflstukken IV en XI-4. Deze func-
tie werkt alleen bij het layout venster.

Tekstliniaal aanluit
Hfdst. XIV . Pagina 8
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Bereken opnieuw
Als u op deze optie klikt, verschijnt het onderstaande dialoogpaneel.

Met de instellingen in dit paneel kunt u alle dynamische (variabele) eigen-
schappen van eeD document opnieuw laten instellen. Tot deze eigenschap-
pen behoren onder meer: formattering in register- en voetnoot-fiames en
nummering ran hoofdstukken, pagiDa's erl voelDoten. Door op de vierkante
velden, links in het poneel, te klikken, kunt u de voetnootberekening, de
registerberekening evenals de berekening van de pagina- en hoofdstuk-
nummers afionderlijk actiyeren Geinyerteerd).

fu!et-;otenl
Eegin nunner I

Soort ounfier i
Itens i

Itefi / frane i

rl ttunnersgitboo I : s
E l-nI[] fall tl-m ti-Iil
IEEE fftJ-roeqen I

fmnfelrrktl
Tir-Iniex-_l

Sorteer I

Itens I

EM@ilf*:*rlet-i5tl-l
@ f-Toevoesen 

-l

lloof dstuk-/ Paginanu'ners

Berekenen van ina I tot

Bereken opnieuw
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t{oe-tnoten-l

Eeginiirueri t- llunnerslnboolj I
soort numErinsi lE tit8=l hb--lllli-l fi-fl

rtensI nM f-iGvoEen--l
Itor / fr .i f]flf -0nbeoerki.l

Voor het opnieuw berekenen van voetnoten kunt u via het tootsenbord de
startwaarde voor de yoetnoot-nummerilg opgeven, eveoals een ieken voor
het voetnootnummer, dat in de voetnootiekst door het voetnootnummer
wordt vervangen. Door op de betreffende velden te klikken kunt u uit vijf
verschillende soofien nummering kiezen: arabische cijfers, hoofdletters,
kleine letters en romeinse cijtrs Ooofd- en kleine letters). Voorts kunt u
opgeven of bij het opmaken in voetnoot-frames de daar aanwezige tekst
behouden moet blijven of gewist moet worden en of elke voetnoot in een
eigen frame moet worden geplaatst.

It
Bij het opnieuw berekenen van het register kan men bepalen of de oude
items in register frames behouden moeten bllven of gewist moeten wor
den. CALAMUS kan momentecl alleen chronologisch sorteren, in nieuwe
versies wordt ook alAb€tisch sorteren mogelrk.

lioofdstok- / oagin.nlxtners

Het berekenen lan hoofdstuk en paginanummers gebeurt op basis van de
instollingen in de dialoogpanelen 'Pagina- nummering' en 'Hoofdstuk-
nummering' (zie hoofdstuk XIII).
Nadat u hebt opgegeven tussen welke begin- erl eindpagina u de bereke-
ning wilt laten uitvoercn, kunt op'OK' klikken om de instelling te laten uit-
vocren ofop Annuleer' klikken om de o@racht te herroepen. In het laatste
geval verdwijnt het dialoogpaneel en wordt geen enkele instelling aange-
past. Deze functie werkt alleen in het layout-venster.

t-l"."k".,". i -!!L]
t-Ir_l nrouieerl

fReqCinl
Sorieet
Itens

Ini$lilt![lGT,tTrlj&.-.fi ri.-l
I nlll+Il --ioevoeqefl I

Bereken opnieuw
Hfdst. XIV . Pagina 10

atarimuseum.nl



BEELD

rilEt-I
e

t{oroarl
InstelbarE grootte
Dubbele pig inrrs

Stel grootte in

Scherm-menu
Met de opties in het Scherm-menu kunt u
bepalen hoe de tekst in het layout-venster
wordt weergegwen. Enkele n deze opties
kunnen ook via andere wegen worden aange
rcepen, bijrcorbeeld via drie ikonen in de kop-
regel (zie hoofdstuk VI-l) of via de linkermuis-
knop in combinatie met de toetsen .Control, en
.Alterrlate,. Zie daarvoor hoofdstuk ll.

VerHeind
Via deze optie kunt u de pagim zo sterk verkleinen dat de gehele pagina in
het venster past. Deze functie kan ook worden geactiveed via de ikoon
vmr verkleinde weergave in de kopregel (zie hoofdstuk Vl-l).

Verkleind
Hrdst. XV . Pagina t
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@
Normaal
Ma deze optie wordt in het venster steeds een deel van de pagina weerge-
gwen, waarbij de tekst in de normale afineting verschijnt. Met behulp van
de schuifbalken kunt u een ander deel van de pagina in het venster laten
verschijnen. Deze functie kan ook worden aangeroepon via de ikoon voor
normale weergave in de kopregel. Daarnaast is er nog een derde moge-
lijkheid. Als bijvoorbeeld de "Verkleind" modus actief is, dan kunt u de
muiswijzer op een bepaaldc positie l,an dc pagina zcttcn cn vervolgens de
.Control,-toets ingedrukt houden en de linkermuisknop kon indrukken.
Ook dan gaat u naar de modus "Normaal". In dit geval verschijnt in het
venster precies dat gedeelte van de pagina dat u eyen daarvoor met de muis-
wijzcr hebt aangewezen. De positie waar de muiswijzer stond, staat daar-
bij midden in het venster. Als u nogmaals de .Conttob-toets ingedrukt
houdt en een klik geeft met de linkermuisknop, keert u wetr terug naar de
eerder ingestelde modus.

IEEil
Instelbaar

Deze optie biedt u de mogelijkheid zelf te bepalen hoe groot de pagina op
het scherm wordt afgebeeld. De sys teemgekozen instelling is een ver
grotingsfactor van 20O% (lineair). Als u dit wilt veranderen, kunt u in dit
menu de optie'Stcl vergroting in' kiezen (zie hieronder). Dezr functie kan
ook worden geactivecrd via de ikoon voor dc modus "lnstelbaar" in de kop-
regel (zie hooldstuk Vl-l), Met behulp van de muis kunt u tevens "in-
zoomen", zoals dat eerdcr onder "Normaal" wcrd beschreven. Daarvoor
houdt u de.Altemate' to€ts ingedrukt cn drult u op de linkermuisknop. U
keert terug naar de oorspronkelijk ingestelde afineting door nogmaals deze
toetscombinatie te gebruiken-

Normaal lnstelbaar
Hfdst. XV . Pagina 2
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Dubbele pagina's
Deze optie is alleen rran belang als in her dialoogpaneel 'hginalayout
insteller' (hgim-rncnu, zie hoofdstuk XIII) de optie 'Dubbelzijdig' werd
geselecteerd. Als u dan op deze opie klilr, rvordeo de linker- en rcclrcr-
pagim van een docufiI€,,,t (vmt zNet aa$waigen affmnkelijk nan de op dat
moment gelderdc pagina-inselling), naast elkaar in het u/erkvenster afge-
beeld. Deze manier yan weergercn functiomert bij alle drie de \€rgrctings-
frctorcn. U kunt dan echter niet het docunent bewerken. Als deze functie
actief iq dan is deze optie in het menu roorzien ran een vinkje. Dmr nog-
nuals op deze opie te klikken schakelt u de functie uit.

Hfdst. XV . Pagina 3
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In dit paneel kunt u zeven \ooraf gedefinieerde weergaye grootten kiezer,
tussen eeD yerkleining toa 50% en een vergroting tot 500%. Door eerst op
het veld Andere' te klikken kunt u zelf een vergrotings- of verklei-
ningsfrctor opgeven in het veld achter'Eigen'. Als maximale waarde mag
999Vo worden gebruikt. In dit paneel kunt u bovendien de printerresolutie
definiereo. Daartoe klikt u op het veld 'Printer l:l'. Daarnaast ziet u de ver-
grotingsfactor die geldt voor de printerdriver die op dat moment is gela-
den; voor een laserprinter met 30O dpi bedraagt die factor bijvoor-
fuldY5%. Als uw printer verschillende resoluties toelaat (in het dialoog-
paneel'Document afdrukken / Printer instellen', zie hoofdstuk XII), dan
wordt hier de op dat moment actieve instelling overgenomen.
De hierboven beschrwen instelmogelijkheden gelden met name voor de
dede optie, 'Instelbaar'. Als u teyrcden bent met de instellingen klikt u op
'OK', waarna deze waarden actief worden. Als u de instellinger niet wilt
vemnderen, klikt u op Annuleer'.

1

Stelvergroting in
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@
Schermvullend
Als u op dezE optie klikt, neemt het werkvenster het gehele
schermoppervlak onder de menubalk in beslag. Hierdoor wordt e€n gmter
deel van de pagina zichtbaar. Dit houdt echtcr tevens in dat de koprcgel en
de menuboxen onzichtbsar worden. Zij kurmen dan niet me€r worden
gebruikt, zodat CALAMUS alleen via het toetsenbord kan worden bediend.
Om weer terug te keren naar het normale scherm klikt u op het \aak

rechtsboven in het venster. Het werkvenster krijgt weer zijn normale
grutte, waarbij de kopregel en de menu-boxen weer op het scherm
verschij nen.

Schermvullend
Hfdsl. XV . Paoina 5
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Laad Fonts
Iis hulplijnen
5tlt isti€k
l(opie tUDe kiesbaar

5tel zoekpaden io
Diversr instellinsen

BeriB.r instelliogen

5can afbeelding

Extra-menu
Dit menu biedt ee$ groot aantal deels

b€langrijke functies. Zo kunt u bijvoorbeeld de

helpmeldingen in en uitschakelen, folts laden,
allerlei standaardi[stellingen oPgeven en op
diskette opslaan of eeD scan[er zu[roepeD om
daarmee tekeningen rechtstreeks in
CALAMUS in te lezen.

Helpmeldingen aan/uit
7.dra u oo deze ootie klikt. acriveen u de helpmeldingen en Yerschijnt er

een vinkje voor deze optie. Telkens wanneer u mel de muis een ikoon op

het sche-rm aanwijst oi een menu oproept, verschijnt rechtsboven in- de

menubalk een korie hetptekst die de bijbehorende functie beschrijft Als u
nosmaals oo deze odie klikt, verdwijnt het vinkje en wordt de helpfunclie

uitieschakeid. vooral in het begin zijn deze helpmeldingen een onontb'eer

lii[ hulpmiddel bij het leren werken met CALAMUS. De helpmeldingen

ziin ondergebracht iD een extcrn teksttestand, dat u zelf kunt aanPassen aan

eige, wersen. Verdere bijzonderheden Yindt u irl hoofdstuk XXl.

Hfdst. XVI . Pagina 1
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EXTRA

Laad font-s
Als u op deze optie klikt, verschijnt het ooderstaande dialoogpaDeel.

f rorlrs LeoE r I

F*.rJp"l

l-lrrr"-l

l"l

nnl o

ab

{ol o

Links in het paneel ziet u alle fonts die op dat moment zijn geladen. Omdat
CALAMUS een praktisch onbeperkt aantal fonts kan ladeo (dit aantal
wordt alleen beperkt door de gebeugerrapaciteit van uw computer), kunt u
met behulp van de pijltjes de lijst doorlopen- Met de dubbele pijltjes laat u
de volgende pagina van de lijst verschijnen, met de enkele pijltjes verschuift
u de lijst e€n regel. Normaliter ziet u op de e€rste vrije regel na de fonts de
selectiebalk (geinverteerd weergegeven).

Laad fonts
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Als u op'I:ad' klikt, verschijnt de S'elector (zie hoofdstuk XVII) en kunt u
de gewenste fonts kiezen. CALAMUS-fonts herkent u aan de extensie
CFN. Als u een font wilt wissen of door een ander font wilt veryangen,
moet u eerst op de betrefrende fontnaam klikken, die dan gei'rwerteerd
wordt. Het veld 'taad' verandert dan in 'ly'ervang'.

Als u nu op dit veld klikt, verschijnt wederom de Selector en kurt u het
gewenste font kiezen.
Wlt u het fort verwijderen, dan verschijnt een melding waarin u wordt ver-
mcht een verrangend font te kiezen.

Na een klik op 'OK' verschijnt nogmaals het paneel'Fonts laden'. Deze
keer is alleen de fontl(s aanwezig. U klik nu op her fort dat mo€t worden
gebruikt in plaats \.an het gewiste bnt. Op alle plaatsen waar in uw
document het gewiste font werd gebruikt, wordt dat nu veryangen door het
nieuwe font.
Deze operatie is altijd rnodzakelijk, ook als u het betrcffende font rog niet
hebt gebruikt. U kunt elk font in uw document verwijderon, mlang er maar
minimaal 66n bnt aanwezig blijft, Nadat u de gewenste 6nts hebt geko-
zen, klikt u op'OK'. Het dialoogpaneel verdwiint, waama u de gekoze$
fonts in CALAMUS kunt gebruiken.

Kies vervingend font,

Laad fonts
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Wis hulplijnen
Als u nog geen hulplijnen hebt gebruikt (zie hoofdstuk VlIl-6), wordt deze
opie grijs afgebeeld en kan hij niet worden gekozen. Hebt u wel hulplijnen
gebruikt, dan kunt u door op deze optie te klikken alle hulplijnen in 66n
keer uit uw document verwijderen. Afirankelijk rran de gekozen instellin-
gen verschtnt e€rst nog een waarschuwing, die u de gelegenheid biedt de
opdracht te annuleren.

RLIE hu lp I ijneo
r i ssEn?

t--'t mE]

Wis hulplijnen
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Statistiek
Als u op deze optie klikt,
scherm.

ve$chijnt het dialoogpaneel 'Statistiek' op het

{ p.Elna's i I
Lartste pdg, fiet inhoudi I
Urij gEhrugen ! 286{996 0gtet

Dit paneel beyat inbrmatie over het aantal pagina's van uw document, de
laaste pagina die tekst b€x/at en de hoeveelheid geheugenruimte die nog
vrij is. Het betreft hier een lout€r informatief paneel. U verlaat het paneel
door op 'OK te klikken. Met de functie 'ruim geheugen od kunt u het
RAM geheugen van uw computer ordenen,

Virtuele kopie mogelijk
Als u deze optie kiest, verschijnt voor de optie in het menu e€n vinkje. Zo-
lang deze optie actief is, wordt bij het kopiEren van frames steeds gevraagd
of u een fusieke of een virtuele kopie wilt ma.ken. Door nogmaals op de
optie te klikken verdwijnt het vinkje en wordt de optie uitgeschakeld.
Bij een vinuele kopie rran een frame wordt een nieuw frame aangemaalt,
met daarin de inhoud van het oorspronkelijke fi-ame. Alle wijzigingen in het
oonpmnkelijke ftame worden automatisch tegelijk aangebracht in de
virtuele kopie van dat aame. Bij een lsieke kopie wordt ook de inhoud
ook gekopieerd, maar die besEat raDaf dat moment in tweevoud en lan
ornftankelijk van het origircel worden gewijzigd. @ie ook hooflsuk
vIII-1.)

Hfdst. XVI . Pa.gina 5
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Stel zoekpaden in
Als u op drze optie klikt, verschijnt het onderstaard€ dialmgparEel.

In dit paneel kunt u aangeven waar het pmgramma eeo aanl,al
CALAMUS- &staode'r. of grorynn besandea kan virden.
In het zoekpad specificoert u onder meer d9 dri\€ (diske*te of had disk) en
de map waarin de bestanden zijn opgeslageo. U kunt zoekpadeo opgeveD
voor CAlAMus-syst€embestanden, CALAMUS-docurDer[e[,
CALAMUS- pagina's eo CALAMUS-pagirnlayouts, maar mk
voor tekstbostanden, fonts, rasterillustraties, vectorillustraties, priDterdri-
vers en macro's. De grijs weergegwen velden vmr diagramwaarden,
import- en exportdrivers en vinueel geheugen krijgen pas betekenis iD
nieuwe versies van CAI-AMUS- Om een zoekpad te defini€rcn klih u eerst
op de gewense regel in de linkerhelft yan h€t paneel, waarna de Selector
verschijnt, Met behulp van de muis kunt u dan de gewenste drirc en oup
opgeven. Het gekozen zoekpad verschijnt dan in kleine letters rochts in het
paneel.

De instellingen van dit peneel kuonen via de optie'Brwaar inst€ ingen'
(zie hieronder) op disk urorden opgeslagen.

IIISTTLLEI

0orllanten
Paoinars
Licout
Id(st
Fonts

asten {taDhiEt
vertor [aaDhi(s

Printer driuer
,rnat.af:nnaf i.ir?1

llicro-ll isten
llnnrdenhoek.n

ti|trcal aehrular r.Ft
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Diverse instellingen
Als u op deze optie klikt, verschij het dialoogpaneel 'Diverse instellingen'.

Dit paneel ber"at vier groepen instellingen. In het bflenste veld kunt via de
velden 'Ja- of'Nee'opgeyen of bij het opslaan vaD docurDenteD automatisch
een backup rnoet worden gemaakt. ln dat geval word de laatste yersie rran
uw document op diskette of hard disk voorzien van de extensie BAK, voor-
dat de nieuwe versie naar disk wordt weggeschreven. Om verlies van gege
yens te voorkomen verdient het aanbeveling deze optie altijd ingeschakeld
te laten, tenzij de diskruimte niet toereikend is.

Linksmidden in het paneel kuat u bepalen welke typen meldingen bij het
werken met CALAMUS op het scherm zullen verschijnen. Door op €en
van de drie velden te klikken geeft u aan of alle meldingen moeten
verschijnen, alleen waarschuwingsmeldingen of geen meldingen. Gebruik
de optie 'Geert meldingen' alleen als u door en door venrouwd bent met
CALAMUS.
Rechtsmidden in h€t paneel kunt u opgeyen of u nog een extra monitor wilt
gebruiken. Doorgaans zult u hier 'Niet aangesloten' kiezen. Is uw sysleem
uitgebreid met een compatibele full-page monitor, dan moet het veld
'Full-page' worden geactiveerd. Als u tevrcden bent met de instellingen
klikt u op 'OK', waarna deze waarden ac ef worden. AIs u de instellingen
niet wilt veranderen, klikt u op Annuleer'. De instellingen van dit dialoog-
paneel kunnen via de optie 'Bewaar instellingen' (zie hieronder) op disk
worden opgeslagen.
ln het onderste paneel kunt u bepalen of het bufferyeheugen yoor vector-
illustraties in- of uitgeschakeld wordt. Whnneer AAN' is geselect€erd dan
wonden de gegevens wn gei'mporteerde vektorgraphics in een buffergeheu-
gen opgeslagen, waardoor de beeldopbouw sneller zal verlopen.

Diverse instellingen
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Bewaar instellingen
Als u deze optie kiest, worden alle instellingen van de pnelen'Zoekpnd
instellen', 'Diverse ins&llingen', 'Scannen / Scanner selecteren', de naam van
dc geladen printerdriver evenals de instellingen in het bovenste de€l van het
paneel 'Document afdrukken / Printer insiellen' (zie hoofdstuk XII) op disk
opgeslagen. Bovendien worden de positie en de grootte van het tekstven-
ster, evenals de weergavevorrn van de controlcodes voot de tekst-editor en
het eerste font in het document als standaardinstelling opgeslagen.

Het bestand waaria dezc instellingen worden opgeslagen, krijgt de naam
CALAMUS.SET en wordt automatisch in dezelfde map opgeslagen als
CALAMUS zelf. Als CALAMUS dan opnieuw wordt opgestart, wordt dit
besaod ingelezen. Alle vastgelegde instelliagen worden dan meteen g€,a-
den, inclusief printerdriver enz. Een uiuondering vormt het font. Dat wordt
pas geladen als u een nieuw document aanmaakt. Het bestand
CALAMUS.SET (dat ook met e8n tekstverwerker kan worden a6'ngepast)
wordt nader behandeld in hoofdstuk XVIll.

Bewaar instellingen
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Scan afbeelding
Als u op deze optie klikt, veEchijnt het paneel 'Scannen / Scan[er selecte-
ren' op het scherm,

l-tliver-EeeA-iFnil
l--;IirF:ir-l
@E

fsci-ifi ll-K--ll*tonf iIi-l
Dit dialoogpaneel biedt de keuzemogelijkheid uit drie verschillende popr-
Iaire scannertypen. U kiest de scanner door op het betreffende veld te kli.k-
ken. Aflnnkelijk van de gekozen scanner verschijnt een twerde dialoog-
paneel, waarin de aansturinB yarr de scanner kan worden ingesteld. Onder-
staand dialoogpaneel toont de inslelmogelijkheden van de 'Panasonic Scan-
ner FS 2 ST".
U ku kiezen tussen een resolutie van 200 of 400 dpi en de methode van
inlezen yan inlezen (zwartlwit of grijstinten) inslellen. Na het verlaten yan

dit paneel door 'OK' of Annuleer' verschijnt wederom het paneel 'Scan-
nen / Scanner selecteren'. Dit paneel kunt u verlaten door op'Scannen',

ffi
Resolutie in dci EtIf t-E -i0 l
z/r or srljsr...den @ r-Ei-lFl

De tiretirg tn Dositle v.n het gesende be.Id
tr afhantellJl van trt latazen r.iter-{ror!

I-f,-l mim'-E-m-l

Scan afbeelding
Hfdst. XVI . Pagina 9atarimuseum.nl



EXTRA @

'OK' of Annuleer' te klikken. Door OK' neemt u de instelliogen over, Het
scannen van een alb€elding is alleen mogelijk als u vooraf een frdme voor
raster-graphics hebt gekozen. Mocht u dit rrver hct hoofd hebben gezien,
dan veIschijnt een waarschuwingsmelding en wordt de operatie afgebro-
ken. De instellingen yan dit paneel kunnen via de optie'Bewaar insiellin
gen' (zie hieronder) op disk worden opgeslagen.

Selecteer alles
De werking van deze optie hangt af van de modus die op dat moment wordt
gebruikt. Tijdens de modus "Frame bewerken" (zie hoofdstuk VIII), kunt u
door op deze optie te klikken alle frames op de huidige pagina activeren.
Tijdens de modus "Tekst bewerken" activeert dez.e optie de Behele tekst
binnen het tekstfmme Geinverteerd weergegoven). Die kan vervolgens wor-
den gckopieerd, gewijzigd enz. Als de CALAMUS teksteditor actief is,
wordt alle tekst in de editor geactiveerd (geinve.te€rd wecrgegeven).

Selecteer alles
Hfdst. )0/l ' Pagina'lO
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DIALOOGPANELEN

l) Selector van CALAMUS

Omdat dit draloogpaneel in bijna alle CALAMUS-modules voorkomt,
zullen we het hier uitvoerig beschrijven. Als u vertrouwd bent met het ope-
mting system \lao uw Atari ST, dan kent u ongetwijfeld de standaard

Selector van GEM. Deze gebruikt u voor het kiezen van bestanden en het
laden en wegschrijven Yan en naar disk. In wezen heeft de Selector van

CALAMUS dezelfde functie, maar hij biedt aanzienlijk meer mogelijk-
heden en handige instel facil iteiten.

Selector van CALAMUS
Hfdst. XVll - 1. Pagina 1
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D0clIrEltT Bs,lmEI Rts, . ,

Titelregel
tD dit veld verschijnt bij het aaffoepen van de Selector een tekst die aangeet
welke functie op dat moment actief is. Hier wordt aangegwen of u een

document gaat laden of opslaan, een rasterillustratie gaat laden elz.

Padr \00cuilEilT\

Pad
In dit yeld wordt aangegeven welk pad werd inges@ld. Onder pad wordt
hier alleen de hi6rarchie rrao rnappen b€doeld, niet de drive. Als u in de

'basis-index" n een diskette beot, verschijnt hier alleen de backslash; in
andere ge\rallen de hierarchische mappensructuur, waarbt de afmnderlijke
mappen eve,nens door backslashes worden gescheiden.

Selecteren via extensie (ikonen)
In dit veld kunt u op eenvoudige wijze bestaoden met eeo bepaalde extensie
selecteren. Daarvoor hoeft u namelijk alleen op de betreffende ikonen te
klikker. Dit heeft tot gevolg dat alleen bestanden met de gekozeD extensie in
het indexvenster worden geioond. De gekozen extensie verschijnt in de kop-
regel van de index. De volgende instellingen zijn mogelijk:
CAI-AMUS-documenten (.CDK)
CALAMUS-pegina s (.CSE)

CALAMUS-layouts (.CLx)
CALAMUS-tekst (.gIX)
CALAMUS-rasterillustraties (.CRG)
CALAMUS-vectorillustraties (.CVC)
cALAMUS-tunts (.CFN)

CALAMUS-woordenboek (.CWB)
CALAMUS-peDs€el (.CPl)
Opmerking: De ikoon voor CALAMUS-penseel kan pas in toekomstige
versie van CALAMUS worden gebruikt.

@Bm
B@@
AB ren r
cD t+ri r
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Selecteren via extensie (tekst)
In.dit deel van_ het paneel kunnen andere extensies worden opgegeven,
welke niet als ikoon maar als tekst worden getoond. Afhankeltf ;n de
module die wordt gebruikt bij het aanroeper van de Selector (zieiitelregel)
verschijnen op het scherm de extensies die mogen worden gekuzen. -Als

eerste stelt het I)rogramma telkens ,*.+, r,oor. In dat ger,al verschijnen alle
bestanden van de huidige drive. U kiest m'n veld door-op het hokje-naast de
naam te klikken, waarna die wordt gei'rwerteerd. De lnhoud zelf kunt u
verandercn doorop het veld te klikken, waarna u via het toetsenbord de ge_
wenste extensie kunt intikken. AIs u een extensie hebt gekozen, verschlnt
derc in de kopbalk var het iodexvenster.

Drive kiezen
Door op een van de letters te klikken, kiest u de drive waanran u de inhoud
in het indexvenster wilt laten yerschtnen. Tixgestaan zijn de driveaandui
dingen A_ Vm L. Niet aangesloien drives worden grijs afgebeeld en kunnen
nlet worden gekozen.

tiIEni 'ti
DNLflUS,CDKI

Selectie
Zndra u h het indexvenster op een bestandsnaam hebt geklikt, is dat be_
stand gekozen en verschijnt de naam vao het bestaod in het Selectieveld. Als
u het bestand onder een andere naam wilt opslaan, kunt u hier de nieuwe
naam intiklen. Dil kan alleen als de cursor in het veld staal. Is dat nos niel
het geval, klik dan eenmaal op dit veld. Dit veld wordr ook voor anderi dis-
kettefuncties gebruikt (zie hieronder).

Selectie
Hfdst. XVll - 1' Pagina 3atarimuseum.nl
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qH Ef, qh

Diskette-functies
Deze drie ikonen geveD toegang tot hutpfurcties voor diskette of hard disk.
Met de eerste ikoon 0inks) kururen mappen worden aangemaakt. Als u op
deze ikoon klikt, verschtnt het dialoogpaneel 'Nieuwe map'.

ilIEII}IE ilEP R8I{}IRKEI{

ilaar'r: llfil{DB0EK,EfiLl

FEil tTntfifEm-l

De in het veld 'Selectie' aangegeven naam wordt in dit paneel weeBegeven
en kan via het toetsenbord worden gewijzigd. U maakt de map aan door op
'OK' te klikken. U kunt de opdracht natuurlijk ook herroepen via Annu-
leer'.
Door een klik op de middelste ikoon kunt u het bij 'Selectie' ingestelde
bestaDd wisser. Ee$t vraagl het systeem echter om een extra bevestiging.
Door op'Ja'te klikken, wordt het bestand gewist, door op'Nee'te klikken,
wordt de wisopdracht niet uitgevoerd.
Als u op de meest rechtse ikoon klikt, kunt u het oDder'Selectie' ingestelde
b€stand e€n nieuwe naam geven. Op het scherm verschijnt het dialoog-
paneel'Bestaod h€rbenoemen'.

Dit paneel bevat een veld met de gekozen bestandsnaam. De nieuwe naam

kan via het loetsenbord worden ingevoerd. Door op 'OK' te klikkeD krijgt
het bostand op diskette of hard disk deze nieuwe naam. Als u het bestand
oiet wilt herbenoemen, klikt u op Annuleer'.

BESIR]ID IIEREEI{OEI'IE1{

l{aanr ChLftlUS ,SETI

fj--E[-l fnxf,]rffi]

Diskette-functies
Hfdst.XVll -1'Pagina4
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(l] I(II
O I(III
O l(IU
0 l(lx
0xu
0 l{ul
[] I(UII
[d XUIII
0)(x
0 t(xl

0t/85/EE tZrIl
09/95/8E 12 r32
grlos/EE 12 r3?
09/85/88 12 r3?
09105/EE 12112
09/05/88 12 r 32
89/05/88 12r32
09/05/68 l2 | 32
8r/05188 12132
09/S5/88 U!32

Index-venster
In dit yenster verschijnt een overzicht \lan de inhoud van de gekozen drive.
De bediening komt in grote lijnen orereen met het indexvenster io OEM. In
het venster verschijnen alle mappen met de eerder gekozen extensie. De
extensie zelf wordt afgebeeld in de kopbalk van het venster. Als de
besandsomschrijving "+ . *' luidt, worden alle bestanden in de betrcffende
drive resp. map getoond. Met de schui&ijlen kunt u de inhoud regel voor
regel opschuiven als de inhoud buiten het venster yalt. Natuurlijk kunt u
door de index bladeren door in het grijze gebied van de rechter schuifbalk te
klikken. Het selecleren van een bestand uit de index gebeurt op dezelfde
manier als bij de Selector van GEM. Als u op een map klikt, wordt deze
map gmpend en verschijnt de index \an dez€ map. U sluit zo'n venster door
op het sluifvak linksbden in het venster te klikken. Als u in de basis-index
\"n diskette of harddisk-panitie bent en u klikt op het sluit k, dan wordt
de index opnieuw ingelezet Dit is van belang als u tussentijds diskettes
hebt verwisseld. Door een enkelo klik op een bestandsnaam wordt de naam
in het Selectiveld overgenomen. Door een dubbele klik wordt het bestand
meteen geladen of weggeschreven. Ook kunt u na selectie yao het bestand
op'OK' klikken; dit heeft dezElfde uitwerking. Wilt u de operatie afbrcken,
klik dan op Annuleer', In dat gwal wordt het paneel gesloten mnder dat een
bestaDd wordt geladeo of weggeschrwen.

lndex-venster
Hfdst. XVll- 1. Pagina 5
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2) Av erzicht dialoogpanelen
Hieronder volgt tot slot nog een overzicht van alle dialoogpanelen in CA-
LAMUS en \/an de belangrijkste systeemmeldingen. Ho€ deze panelen moe-
ten worden bediend, wordt hier niet beschreven. Wel vindt u bij elk paneel
een verwijzing naar her bereffende boofdstuk, waar het paneel eo de bijbe
horende functies uitvoerig worden besproken.

OPUULPNTROTIEII

trMEHffiWffiIEI
! Zxartins r toel z

! Iransoarant

l-f,xf,u-itE]

@ffiffiffiEEm
8mffiffitrffi

ffitrffiffi
ffiffiffiHmffi
mmww=w

Paneel voor actueal raster: Hoofdstuk VI - 2 . Pagina U

Hfdst. XVll -2- PaginaB

Overzicht dialoogpanelen
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PREIIIiIS t}PSLfiRII

rl

I

fnx-nUilEil

van pag rna

tot Bagin.

hgina('s) opslaan: Hoofdstuk Vll . P?:ginE2

tr"ri". "*_l
Invoegen

f,rcJil@@ rasina: !

fT-] fnilr-x-[iEEi-l

Pagina('s) laden: Hoofdstuk VII . Pagina 3

PREIIIfi'S KOPIEEREII

Uan pagina ! tot pagina I

Invoegen

frooi_l @ftfi pasinar I

Fagina('s) kopieren: Hoofdstuk Vll . Pagina 4
Pagina('s) kopiEren: Hoofdstuk XIII . Pagina l0

Hfdst. XVll - 2. PaginaT
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f--tfi?ou-LnpEn-_l

I nvo eg en

T.loor-l lilElI pasinar I!--

l-ir-l lr-nr]ieerl
layout laden: Hoofilstuk VII . Fagina 3

LRYOUT KOPIEREI{

Lagout uan pa9, 12-- naar

Fas, ---t tot pas. 6l---

I-a)out kopi€reo: Hoofdstuk VII . Pagioa 4
lryout kopidron: Hoofdstuk Xlll . Pagina l0

Fdgina('s) wissen: Hoofdstuk VII . Pagina 8

Pagina(D wissen: Hoofdstuk XIII . Pagina 14

Pf,EIt{A I S I,IISSEII

{
I

faxrtliiml

van pagi na

tot pagina

Hfdst. XVll - 2. Pagina 8
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IS UERPLfiRTSEII

Uan pagina { tot pagina I

Invoegen

t uooi_lEE paginar I

Pagina('s) verplaatsen: Hoofdstuk VII . Pagirn 9
Fagina('s) verplaatsen: Hoofdstuk XIII . Pagina 12

LEEE PR6II{RIS I]II,OEEEII

tl oasina ('s)

l-.rcor--] EEIE paginar

Itauout uan pasintll I

fufiilr-FEi-l

l-ege Pagina('s) inyoegen: Hoofilstuk Vtr . Pagina l0
l-ege Pagina('s) irvoegen: Hoofdstuk XIII . Pagina 8

Hfdst. XVll- 2. Pagina g
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I rut-A'oErRtoir6noEp mffril 

_l

llet rissen van de koD-/voetregelgroep hee{t invl0ed
op het uiterlijk van de volgende/v0orgaaflde Dagioars

olhef{en op

l------iulit$ !-Eil. I
f-]fG pfin.-'s I

f rtr,*roorqaa;i-p.qnr-;l
f lflr-rotq-cnd-epiqin-;f -l

Kop-/voetregelgroep opheffen: Hoofdstuk VIII-l ' Pagina l0

Kl)TIHIIIOELIII6

I regels
? kotoinen

nlstand tussen regelsi

lovenxit:
l)nderxit i

nfstand tussen kolomen I

Li eraargei
Rethteraarge i

f-!-K-]

0,00 ct'l

1,00 Ea
1,00 rn

0.50 clr

1.00 En
r.001 ca

feflntou t-ier-l

Kolomindeling: Hoofdstuk VIII-6 ' Pagina 36

Overzicht d ialoogpanelen
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f,FIIETIII6 lIULRRSTER

llorizontale groottEl l, SSI m
Uerticate groottel 1.00 cfi

Afrnetiog hulpraster: Hoofdstuk VIII-6 ' Pagioa 37

Overzicht dialoogpanelen
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ll00F DsTUKlluil[ER il{U0EEEl{

lloofdstukniveau I 3l

Hoofdstukoummer opgeven: Hoofdstuk IX-l . Pagina 5

Tekst in reg i ster
kopiEren of verp I aatsen?

I KooiEren I lUerolaatsen I

Opnemen in register: Hoofdstuk lX-'l . Pagina 9

IIRIIDIIR II6E KEf, }II'16

flandnatige kern
fiEt onderstee

te kerning in
lerstaande to

llFIrEl-o--]
E[iii-tfct
lT[IrTlfo-l
ISFi-rtlf+--l

l-6K--l

ste I len
etsen:

Handmatige kerningi Hoofdstuk IX-l . hgina 6

Hfdst. XVll -2. Pagina12
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e I d- pun- ten
eld-scher-Jren
-hal-ue

Woordenbo€k doorbladeren en bewerken: Hoofdstuk IX-3 ' hgina 13

DIUERSE SIIJLIIISTELLIII6EII

schaduxsterkte | 251 z

llorz, afstaod | 7,2 pt
Uert, Efst.nd | 7,2 Dt

0ndenstreep-Bfstand: 0.5pt
onderstreep-dikte i 1,0 pt

Uitlijntehen decinale tabstop i ,

lruttlne-dlktei @ tFldiEen

Diverse stijlinstellingen: Hoofdstuk IX-6 ' Pagina 33

Hfdst. )0/ll - 2. Pagina 13
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ilNCRt! DETII{IEREI{

l,lacrs naait I naE ro----------
t'larro steutel r l'fl

! Bexaar tekstlinialen

! Eexaar sti jl

! Bexaar

r-ER-'I

Macro definieren: Hoofdstuk IX-7 ' Paginall

l.IfiCRO l.IIJZIEEil

l,laEro naalt i natro---------
1'lacro slEUtel !xl

llieuxE inhoud toekennen

! Bexaar

! Eeraar

! Bexaar

tekst I inialen

stij I

tekst

l-E(-] lTiffil filr'rr-ml

Macro wijzigen: Hoofdstuk IX , ' Pagina 38

Hfdst. XVll - 2. Pagina 14
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f ro-oXr-EoxrRo-FEooEa-l

fia-l lfi;iilfrl

t-IoluIT-_--l
tLr.r"eters-_l

Control-code lonen: Hoofdstuk IX-9 . Pagina 48

Iekst-editor sluitEn, llat
fioet er net de tekst gebeuren?

f itirJe-;-llT&rrlrdrell-il-nn-ut--

Tekst-editor verlaten: Hoofdstuk IX-g . Pagina 59

f Jir^isrr.lt.-EJr.xrJzroErl-___-l

l(leur:

EIITZE
EEED
EEEE
EBEE tr

tont I

2

:
EE

Stijl wijzigen: Hoofdstuk IX-9 ' Pagina 49

Hfdst. XVll - 2. Pagina 15
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1{.t n0et er fiet d0cunent
ifl het geheugen gEbeuren?

ft€{aren I llt-es I fffiniEEil

Nieuw document: Hoofdstuk XII ' Pagina 2

Document sluiten: Hoofdstuk XII ' Pagina 5

Stop CALAMUS: Hoofdstuk XII ' Pagina l8

Het font Sl,lIS--50, CFll kan fiiet xorden geldden,

Document laden: Hoofdstuk xII ' Pagina 3

DIICUHEl{T II{UOEEE}I

I nvo e seo

T roor_lEEE Pasinar tl

Document invoegen: Hoofdstuk xll ' Pagina 4

Hfdst. XVll - 2. Pagina 16

Overzicht d ialoogpanelen
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-rTl f -rT-l Ti-E5--l lEtt€il n-eili-l fT-orrre--l Ti!-iTl
Tfiien: l fsftrtr-rlld q" -l fToooa--U5;rtnt l
0rieot.tie:@T-l.rr.artrnt-Tild-;rh=i----l

En x 2t,70 cl!

Enkelzijdis L l Dubbelzijdig

ll.rges
l"Tir*sr s,sZ u'-_l nedtsr T;L-it-l
t l(o-r l TJf co --.l t to€n l.r -c't --l

Printer i

nTmI su'lEol Lase. u1,I

mirilr".te il-ffiE l
lrtiiE;$tri-;IE

l,la.teenheid: Uoor tofltsi
lT(h-'-l E f Tiiil f iicer o I f'i[lllilil [?un-t A E fi"I ft a-l

Document afdrukken / Printer instellen: Hoofdstuk XII . Pagioa 8

EgsT nttgtlt!_I

f -ER-lTFi-mTllrrrurE-En-l

Tekst importeren: Hootlstuk XII . Pagina ll

Htdst. XVll - 2. Pagina 17
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FOTITS UOOR CURSIEF Et{ UET

sllss 5s

TIl,tE 50

SHISS 2s

TI]IE 5O

Tekst importeren: Hoofdstuk XII ' Pagina 12

In xElk f ofi,rat vector-
i I lustratie itrportereo?

frlr-T[il fr'trr-iii-l
lGctorillustratie importeren: Hooflstuk XII ' Pagina 13

Overzicht dialoogpanelen

Hfdst. XVll - 2. Pagina 18
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lT-l ffinut-ffil

Rasterillustratie imponeren: Hoofdsruk XII . Pagina 14

Tekst in relk for at
exporteten?

milEilfl msEir-]
Tekst exportercn: Hoofdstuk XII . Pagina 15

Hfdst. XVll - 2. Paoina 19
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DISKETTE.fllRI.IfiT

Disk drirrei E f-E--l
lTnfe]zi-tEdisl niI[Elnml

Disknaani Cf,LfillUS,D[Cl

Diskette formatteren: Hoofdstuk XII-2 ' Pagina l7

Overzicht dialoogpanelen
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f fiTl f-T5-l Eetterl Ite-ori-l ltout-iEl fxlii-'l
TEiGn'--l fFread: rl;fd Ei I t llooqr 2r,70 cr 1

orieot.tle : @ f-trarrd-ntilp ---l

Eni(elzijdis I I Dubbelzijdic

]lrrges

fwrrs-.rrxs;--ilT7 cll--l nedtsr T,36--ci --l
ffmor-TJa rrJa rLl I t oet: o-50-Ei --l

Prlnter I

iInRI SLll60a L.'er Ul.l
ll,lirilrr]r-T.rqes I
tfrirs-;;iTeqeTen I

ll.rteEnheid I Uoor fontsi

f fiafi-lEmnilf ft e-i]@Ffnftr-adf ci-l

Pagina-la1,out instellen: Hooflstuk xIlI ' Pagina 2

Pn6rxn 1{lm,tERilt6

Soort

IE
t--TT--l
f a,f-_l
fr--;il
f-T;i i--l

nm$erlng i

Cijfers
Hoo{dIettEPs
Kleine lEttErs
Roneinse hoofdl,
Rofieins klEin

llur'rnering van I tot
Eegln nunrlEri I

Faginanummering inst€llen: Hoofdstuk XIII . Pagina 5

Hfdst. XVll - 2. Pagina2l
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Soort nunner i ng

ff.-tl-l cijfers
t-fu-E-_l hoof dletters
fr--m] kleine letters
fJ-II_l roneins hoofdl,

E roneins klein

Beginnunner I

tL--, z---. s---,EEEtntnEE

Hoofdstuknummering instellen: Hoofdstuk XIII ' Pagina 6

Overzicht dialoogpanelen
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lloofd-/kleire Ietters tr fl-llii--.l

mc cnLffius------

uervrns tEemtEilEeleAGilEIf

Tekst zoekeo/vervangen: Hoofdstuk XIV ' Pagina 2

ff.IJ.,EftI Eef esm?-l
rTIiiE--l

Stijl zoeken/vervangen: Hooflstuk XIV ' Pagina 4

Overzicht dialoogpanelen
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f Utetiroten l
Eegin nunner i

Soott nunner i

Itens i

ItE / frairE i

tl llunr'rersgnbool: *
IE mEFl fiEil [I-I-I] fi-n]
IlM fJiruoesen I

f-Ind-ex 
_l

Sortee r
Itens

EM@feJJi:r'll;I*t]'ltl
XMfJirvoeqen I

Hooldstuk-/ Paginanun ers

Berekenen gan Daq inE I tot Dasina t

Opnieuw berekenen: Hoofdstuk XIV ' Pagina 9

Overzicht dialoogpanelen
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@
m-il [7s-7l Emr fl rr'r'fr E-o0-7] 1T06Tl fs€-Eazl

[-€-sei-l raol x

fPdirter Tri-l 375 z

f-ER-l fnxrilr-mEEi-l

Vergrolingshctor instellen: Hoofdstuk XV . Pagina 4

Overzicht dialoogpanelen
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|- Fortrs LnDEr Il--

l*rr*-l

f-.r,'r l

l-l
Fonts laden: Hooftlsnrk XVI ' Pagina 2

fiLLE hulpl ijnen
xissen?

rm mEi-l
Hulplijnen wissen: Hooftlstuk XVI ' Pagina 4

Overzicht dialoogpanelen
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@
t p6ginars ! I
Laitste pag. .ret inhoudi I
Urij geheugen : 2E61996 Egtes

ff,r-E-EEiEEEilFI

Statistiek: Hoofdstuk XVI ' Pagina 5

Calrius slsteri
06rllrtntm
Paoinars
[.uoot
Id(it
Font3

Raltlr araDhias
vcator qraohirs
!i!naa* raaadsfi
,rinter 4rlve.

fioo;i7Ixotit n;;!,8'
lh(rE-li istcn

kcn
Ui.tu.!l oale$ae,

I..,FI

zoekpad instellen: Hoofdsauk xvl ' Pagina 6

Overzicht dialoogpanelen
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Diverse instellingen: Hoofdstuk XVI Pagina 7

f sir,''"r-mer-[iE[TPnT-l

l----T-axl cl-i{-l
@

fstrffi ll-TK--fnrrn-tee--l

Scannen / Scanner selecteren: Hoofdstuk XVI ' Pagina 9

Overzicht dialoogpanelen
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ffi
Resolutle ln dei @l--Ido: l-l0il -l

z/ll ol srlj$a.rder @ ftiil?l

De lfieting en Dositie vln het gcsc.rde beeld
is rfhankelijk van hct gd(ozen raster-fr e!

frx_l fnxf,r_Iml

Beeld scannen / Scanner instellen: Hoofdstuk XVI . hgina ll

Overzicht dialoogpanelen
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@ rrsrnlLAnE EN BANDAPPABATUUR H
1) lnstallatie van een CALAMUS DTP-systeem
Alvorens CALAMUS voor de eerste keer op te starten, verdient het aanbe-
veling een kopie te maken van alle originele CALAMUS-diskettes. Bery de
originele diskettes daarna veilig op. Update-versies van CALAMUS wor-
den namelijk alleen verstrekt bij inlevering \.art de originele diskettes.

De minimale corfiguratie die voor het werken met CALAMUS is vereist,
bestaat uit een Atari ST-computer m€t minimaal 2 Mb werkgeheugen en
e€n dubbelzijdige disk drive. Omdat het programma te groot is voor enkel-
zijdige diskettes, kan een enkelzijdige disk drive alleen als exra drive wor-
den gebruikt. Natuurlijk is een harddisk sterk aan te bevelen. Voor beide
configuraties volgt hier een korte beschrijving,

Hfdst. XVlll -1 . Paoina 1
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a) CALAMUS installeren op een diskette-systeem
Voor het opBtarten van CAI-AMUS is een syst€erndiskette nodig die de vol-
gende bestanden bevat: CAt AMUS.PRG, CALAMUS.SET, eyenals de
mappen SYS en PRINTER.
De PRINTBR map bet/at de printerdrivers voor CALAMUS. Uw werkdis-

kette beho€ft natuu ijk alle€n de driver(s) \oor uw eigen printer te be'vat-

ten. De SYS-map bevat belangrijke systeem-bestanden die aanwezig moe-
ten zijn, wil CALAMUS functiorcren. Niet p€r se noodzakelijk is het
afbreekwoordenboek (CALAMUS.CWB). Bij het opstadeD vaD het pro-
gramma worden alle noodzakelijke besanden geladen. Als de opstart-
procedure met een foutmelding wordt afgebroken, kan CALAMUS niet
alle noodzakelijke bestanden vinden. Coll.rcleer in dat ge l of de
SYS-map de volgende bestanden ber,at:

CALAMUS.AUT,
CALAMUS.CER
CALAMUS.CSL,
CALAMUS.CWB,
CALAMUS.HLP en

CALAMUS.RSC.
Als deze aanwezig zijn, moet de fout te wijtcn zijn aan zijn het bestand
CALAMUS.SET: misschien is het zoekpad \oor de systeemmap verkeerd
ingesteld. Het beEeft hier een ASCII-bestand; u kunt dit dus op eenvoudige
wtze contmleren door een dubbele klik op de bestandsikoon ie geven,
waardoor de inhoud zichtbaar wordt.
Na het opstaften van het pmgramma is de systeemdiskette hiet langer
noodzakelijk, behalve wanneer u de printerdriver wilt lade[. De sys-
toendiskette l(aa dus uit de driye worden gerlomen en worden vervangen
door een data{iskette.
In principe kunt u tijdens het werken met CALAMUS de diskettes onbe-

perkt verwisselen. Er kunnen echter problemen optreden als het program-
ma bij het laden van documenten de bijbeiorende fon6 niet kan vinder.
Deze problemen kunt u op twee manieren voorkomen: als u met twee dri-
ves werkt, zorg dan dat eerl lrn de drives altijd een diskette bevat met alle
benodigde fDnts in een rnap met de naam FONTS.CAL; werkt u daarente-
gen rnet 6in diye, kopieer dal deze map naar elke data-diskette die u voor
oplag van uw documenten gebruih.

Hfdst. Xvlll -1 . Pagina2
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CALAMUS biedt de mogelijkieid op ewoudige w(ze voor elk type
bestand (teksten, illustraties, layouts, pagina's, documenten enz.) eigen
zoek- paden op !e geve[ en deze in het bestand CALAMUS.SET op te
slaan. Dit komt met name van pas bij harrd disk-systemen, rnaar kan ook
behulpzaam zijn voor eon or'erzichtelijke indeling van diskettes.

b) CALAMUS installeren op een hard disk-systeem
Om CALAMUS op de hard disk te installeren, mo€t u eerst op een vao de
partities een map met de naam CALAMUS aanmaken. Venolgens kopieert
u de bestanden CALAMUS.PRG en CAI,AMUS.SET evenals de mappen
SYS en PRINTER nazr deza rnap. De rnap PRINTER hoeft natuurlijk
alleen de vmr uw prirlter noodztkelijke printerdrivers te berr'atten. Maak
voor de fonts nog een anderc rnap aan en noem deze FONTS. D€ze map
mag ook in een anderE map worden ondergebracht. Als dit gebeurd is, kunt
u CALAMUS opstarten, want alle verdere instellingen kunnen nu verder
het beste vanuit het programma zelf plaatsvinden. Om CALAMUS
bedrijfsklaar ie maken, klikt u op'Nieuw document'in het Archief-menu.
Misschien laat het programma nu via een butmelding weten dat het de
fonts niet kan yinden, maar dat is niet alarmercnd. Door in het Extra-menu
op de optie 'Stel zoekpad in'te klikken, kunt u voor alle CALAMUS-
bestanden de mekpaden defini€ren, via de Selector nieuwe mappen aanrna-
ken, via'Diverse instellingen' andere instellingen opgeven, via de optie
'Print document' in het Archief-menu de sandaardinstellingen van de prin-
ter opgeven, een systeemgekozen font laden en de scanDer-optie activeren.
Als u met de instellingen klaar bent, kunt u op'Bewaar instellingen' in het
Extra-fironu klikken. De insellingen worden dan ir het bestaryd CALA-
MUS.SET opgeslagen, mdat zn bij het opstarten van het programma me-
teen worden geladen.
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c) Bestand CALAMUS.SET

CALAMUS I.9 SETUP FILE

#PATH SYSTEM:A ISYS\ zoekpad voor systeem-mappenr

#PATHDOCUMENTS: documenten,
fpATH pAGES= pagina's,

#pATH L{yOUTS= pagina layouts,

#PATH TEXT= teksten,
#PATHFONTS= fonts,
#PATH BITIMAGES: rasterillustraties,
#PATH OBJECTS: vecto rill ustraties en

#PAIHPRINTER:AIPRINTER\ printerdriver.

#PRINTER RES=I Printerinstelling bij laden.
#PRINTER PAPER:I Komt overeen met instellingen
#PRINTER FEED:0 in bovensb veld van paneel

#PRINTER DEVICE-0 'Document aftlrukken / Printer
#PRINTER RASTER:I instellen'.

AIleen rastergrootte wordt ontleend aan ondersie yeld.

#DEFAULT PRINTER: Standaardinstelling loor driver,
#DEFAULTFONT:TIME--50.CFN standaardgeladenfont
#DEFAULT SCANNER:0 siandaard scanner.
#SET AUTOBACKUP:I zie diverse instelliogen
#SET WARNLEVEL-I
#SET SECONDMON:O
#SCANNERRESOLUTION-0 Scanrer-iDstelling
#SCANNER GREYMODE:

#EDITOR WINDOVr'X:120 Standaardinstelling voor tekst
#EDITOR WINDOWY:I6I editor: vensrergroorte, -posirie
#EDITOR WINDOWW:516 en weergave van control-codes.
#EDITOR WINDOWH=232
#EDITOR CTRLCODE:I
#EDITOR VERBOSE:0
#EDITOR PARAMETER:O

Bestand CALAMUS.SET
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2) Benodigde geheugenruimte
zoals hierbov{ reeds vermeld, vergist CALAMUS minimaal 2 Mb werk-
geheugen. Met deze geheugencapciteit kunt u al onwangrijke documenten
vervaardigen. Onder bepaalde omstandigheden kan het voorkornen dat ook
deze op zich al grote geheugencapaciteit niet toereikend is. Met name als
gebruik gemaakt wordt van laserprinters die geheugenruimte yan de compu-
ter gebruiken \oor de opbouw van de pagina. Dit is bijworbeeld het geul
met de Atari SI-lv{804 tiser?rin@r. Omdat deze al I Mb yoor de b€eld-
opbouw gebruikt, blijft nauwelijks ruimte over roor gegevens. ry'andaar dat
uw systeem bij het werken met een Aari SLM8O4 taserprinter wer 4 Mb
gelrcugen moet beschikken. Hetzplfde geldt bij to€passirg van gemmbi-
neerde scannervthermische printers. \bor het afdrukken \olstaat welis-
waar een werkgeheugen van 2 Mb, maar als u deze apparalen ook als scan-
ner wilt gebruiken, dan is een $oterE capacit&it drinBeDd Bewenst, omdat
gescande illustraties, aftankelijk van hun grcotte, Eveneens veel geheugen-
ruimte vragen. Vy'erkt u daarentegen met een matrixprinter of een laser-
printer rnet ingebouwd geheugen, dan kunt u met een 2 Mb systeem goed
uit de vo€ten,
16or de professionele inz€t rao CALAMUS verdient eon 4 Mb systeem
echter de voorkeur omdat de verwerkingssnelheid van CAI-AMUS aftran-
kelijk is ran de hoeyeelheid geheugen. Dit nwege het feit dat
CALAMUS voor elk font en elke punt-grootte en voor elke weerga'/e-
grcotte op het scherm en oventueel ook nog wor de prioterresolutie steeds
een afzonderlijk font aanmaak. Dit font wordt in een buffer opgeslagen
zolang er genoeg geheugenruimte vrij is. AIs het geheugen drcigt yol te ra-
ken, dan wordt dat font gewist en wanne€r nodig opnieuw aangemaalt.
Omdat het aanmaken van d€ze fonts complexe borekeninge[ vergt, neemt
dit enige tijd in beslag, ook voot de srplle 68000-processor van de ST-
computer. Als door gebrek aan geheugen steeds nieuwe fonts rn@ten wor-
den aangemaakt en daarna gewist, dan he€fr dit natuurlijk een nadelige io-
vloed op de snelheid wn CALAMUS.
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3) Atari SLM804 Laserprinter
De Atari SLM804 hserprinter heeft enkele bijzondere eigenschappen die
ook bij het werken met CALAMUS van invloed zijn. Zodra de printer is
aangesloten, moet hij ook zijn ingeschakeld, omdat de Atari ST anders niet
kan-functioneren. Dezfr niea m elegante oplossing heeft tot ge],0l8 dat de
printer vaak ureolang aan staat zonder te worden gebruilt. De vmr de hand
iiggende oplossing is dat men de printerkabel verwijdert als de printer [iet
in gebruik is. Het is echter wel zo dat CALAMUS de printerdrirrer voor de
SLM80+ alleen kan laden als de printer is aangesloten en ingeschakeld.
Omdat enige programmafuncties van de printerresolutie aftankelijk zijn,
zou de SLM804 toch aangesloten moete, zijn om met CALAMUS ,e
kunnen werken. Dit is echier niet absoluut nodig: als de printerdriver niet
is geladen, staat de prioterresolutie \an CALAMUS standaard iogesteld op
300 dpi, m.a.w. u kunt CALAMUS toch g€woon gcbruikcn, ook als de
SLM8M niet is aangesloten. Dit is met name van belang als u de layout met
een 2 Mb vervaardigt en deze labr met een Mega ST 4 wilt afdrukken.
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Helpteksten aanpassen, toetsen prognmmeren

In de systeem-map van CALAMUS komt e€n bestand \oor met de naam
CALAMUS.HLP. Dit ASCII-bestand be\.at alle helpteksten die verschijnen
als de optie 'Helpmeldingen' in lrct Extra-menu is geactiveerd. Dit
help-besand kan worden ingelezen en aangelnst met elke tekstverwerker of
@kst-editor die ASCII-teksten kan lezen en opslaan, zodat het aan de speci-
fieke wensen van de gebruiker kan worden aangepast. U kunt dus uw eigen
helpinformatie samenstellen en zelf toetsen pmgrammercn.
Zoals werd be.rchreven in hooflstuk ll kunt u in principe praktisch elke
functie ook via zelf gepmgramme€rde tootsen of toetscombinaties active-
reo. Daartoe kan men het bestand CALAMUS.HLP in een t€kst-editor
inlezen, bijrioo6eeld de tekst-editor rran CALAMUS. Als u zelf de toetseD
gaat programmeren, gebruik dan uitsluitend een kopie \ran het bestand.
Mocht er iets mis gaan, dan beschikt u altijd rlog over het oorspronkelijke
HLP-bestand.
Elke regel rran een helptekst moet beginnen met een hekje, gevolgd door
een cijftr. Daar mag in geen gwal iets aan worden gewijzigd. Ook mogen
er geen regels worden gewist of toegevoegd. Na het cijftr en enkele spatie
\olgt de bijbehorende tekst tussen aanhalingstekens. Deze helptekst kunt u
naar eigen inzichten verandercn. De maximale lengte van een helptekst be-
draagt 37 lekens. Mocht de door u ingetikte tokst langer worden dan wordt
het oyerschot aan tekst niet afgebeeld. Acbter deze helptekst kunt u op de-
zetfile regel de toets opgeven die de bijbelrorende functie zal activeren.
Daarbij moeten wel enkele regels in acht worden genomen. De functie-
toetsen mogen (al dan niet gecombineerd met de,Shift,-toets) als
geprogrammeerde toets worden gebruikt. Daamaast kan vrijwel elke arde-
re toets worde[ gebruikt in combinatie met <Alternate,. Het verdient aanb€
veling naast de functietoetsen alleen de cijErtoetsen, de lettertoetsen, en
eyentueel de speciale tekens te gebruiken, evenals alle toetsen van het nu-
merieke blok, met uitzondering vall de <Enter,- toets.

Bij het invoeren gelden de volgende regels: functietoetsen mnder .Shift>
geeft u in als fl t/m flo, functietoeBen met ,Shift' als Fl t/m Fl0. De cijfer-
en lettertoetsen, alsmede de speciale tekers op het linker gedeelte van het
toetsenbord die via .Alternate" worden aangenrepen, worden in hun nornya-
le vorm ingevoerd. Als u bijvoorbeeld een commando met <Aheroatexa,
wilt aanroepen, tikt u eenvoudigweg een "a" na de helplekst in (minstens I
spatie tussenruimte), Als u toeisen yan het numerieke blok wilt gebruiken,
dan moet het teken worden voomfgegaan door een groter-dan-teken ('); als
u dus het cijftr 0 uit het numerieke toetsenblok wilt gebruiken, dient u hier
",0" in te geyen.
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De Du riolgerde aanwijzingen zijn u behulpzaam bii het oPzoeken van de

gewenste functies in het relatief omvangrijke helpteksabestand. ln de met I
beginnende nummers vindt u alle functies die via de menu-boxen kunnen
worden opgemepen. De ikonen in de submenu's zijn genummend Yanaf
2049, de ikonen in de kopregel uanaf 4O97. De commando's uit de menu-
balk zijn geoummerd Yanaf 8193.

Als u de geweoste toetseDbordcommaDdo's hebi ingevoerd, kunt het be-
stand onder de oaam CALAMUS.HLP weer opslaan. Als u CALAMUS
dan opnieuw opstart, kunt u de door u geprogrammeerde toetscommaodo's
meteen gebruiken.
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Import en Export

CALAMUS biedt de mogelijkheid teksten, rasterillustraties en vectorillus-
tmries te gebruikeD welke met anderr programma's werden vervaardigd.
CALAMUS is zodanig opgezet dat het importeren van gegevens uit andere
programma's (evemls het exporteren ran gegevens rranuit CALAMUS) via
exteme dri\€r-pmgramma's kan verlopen, die alleen wordeo geladen
wanneer dat oodig is. Het grote mordeel hiervan is dat CALAMUS gemak-
kelijk uitbr€idbaar is. ln deze versie zijn alle drivers rrog in het pakket
gei[legrcerd, maar dal wordt bij nieuwe venies anders.

Als u via de update-service een dergelijko nieuwe versie ontvangt, wordt
daarbij tevens een herziene versie van dit hooftlstuk geleverd.
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Afdrukken en scannen
Ufat hebt u aan het beste Deskop Publishing systeem als u de resultaten \aan

uw arbeid niet rnet dezelftle hoogwaardige kwalileit op papier (of film) kunt
afdrukken? CALAMUS is zodanig ontworpen dat het ir principe elke uit-
\rereenh€id kan aansturcn. Dat kan een matrixprinter zijn, maar ook een
thermische printer, laserprinter of fotozetmachine. De aansturing van alle
uitvoerapparahrur verloopt via exteme driveE, die apart wonden geladen
(zie hoofdstuk XID. CALAMUS wordt gelwerd met een aantal drivers
waarnee u de meest gebruikte 9 - 24 naalds matrixprinters, verschillende
thermische printers en een aantal las€rprinters kunt aansturen. Deze drivers
zijn ondergebracht in de Inap PRINTER en hebben de extensie CPD. Ande-
re printerdrivers zijn in voorbereiding en kunnen wolden verkregen via de
update-service. Ook wordt momenteel gewerkt aan drivers voor aansturing
van verschillerde bbzetters. Bij de leverancier mn dit programrna kunt u
informeren welke fubzetters momenteel worden oodersteund en bij welke
printshops en drukkerijen u uw documenten via een btozetter kunt lateo
verwerken. Doorgaans zult u echter gebruik maken rian een matrixprin@r,
thermische printer of laserprinter. Onderstaande aanwijzingen zullen u be-
hulpzaam zijn bij het kiezen van de printer die voor uw toepassing het
meest geschikt is. De afdrukkwaliieit is in belangrijke mate aftrankelijk van
de resolutie van de printer. D€ze resolutie wordt me€stal uitgedrukt in dpi
(dots per inch - punten per inch). Toch kan de opgegeven resolutie soms
misleiderd zijn, want er bestaat een onderscheid tussen plaatsings-
nauwkeurigheid en gootte Yan de pu . Zo kan een printer misschien wel
een relatief grote punt hebben, maar deze w€rlappeDd aflrukken en
daarom een schijnbaar hoge rcsolutie bieden. Over het algemeert geldt: hoe
hoger de resolutie, hoe beter schuine lijneo en rondingen wordeo afge-
drukt, ook wanneer de punercotte rclatiefgroot is. Een kleine puntgrootre
is belaogrijk voor de weergave r,an kleinerc details. Een ander kwaliteits-
criterium is de plaasingsnauwkeurigheid en de consistente grootte van de
afzonderlijke punten. lvboral bij goedkopere laserprinters komt het veel
voor dat de punlies niet altijd Even groot zijn en ook oiet altijd er,en nauw-
keurig gepositioneerd worden. Bij zeer fijne rasters veroorzaakt dit sueep
effocten. Ook bij nratrixprinters kunnen streepefEcten optreden als gwolg
r.an niet gelijkmatig verlopend papiertranspoft, yersleten naaldjes of inkt-
lint. Voor sommige matrixprinters is carbonJint verkrijgbear; deze linten
zijn weliswaar vrij duur, omdat ze slechts eonmalig bruikbaar zijn, maar zD

leveren vaak een verblufEnd go€d afdrukresultrat op.

Hfdst. XXI . Paoina 1

Afdrukken en scannen

atarimuseum.nl



Afdrukken en scannen

Matrixprinters
Om mechanisch-technische redenen bedraagt de maximale naalddiameter
(puntgrootte) van een matrixprinter ca. 0,2 mm (:ca. 120 dpi). Wat betreft
puntgmotte en daarmee de weergave van fijnere details scoort dit typ€
printer een factor 2,5 lager dan een laserprinter. In de grafische modus is

dez€ printer me€stal in staat de punten overlappend afte drukken. De maxi
male resolutie van 9-naalds printers bedraagt doorgaans zo'n 240 (x-as)

maal 216 (y as) dpi. Voor serieuze DTP toepassingen is dat natuurlijk te

weinig, maar voor een proefaldruk volstaat een dergelijke resolutie in veel
gevallen. Als u enkel over een g-naalds printer beschikt, dan verdient het
aanbeveling de definitieve afdruk bt een printshop door een laserprinter te
laten maken,
24 naalds printers zijn tegenwoordig vrij goedkoop en hebben een resolutie
van maximaal 360 dpi in beide richtingen. In dat opzicht zijn ze beter dan
laserprinters. Bij lettergrootten yan l0 punten en hoger zijn daarmee b€st
bevredigende resultaten rc behalen, met name als men gebruik maakt n
een nieuw lint of carbon lint. Als de punten overlapp€nd worden afge-
drukt, kunnen msters en kleine witvlakken echter "dichtlopen". Voor de
NEC P6lP7 en daarmee compatibele printers beschikt CALAMUS over
een speciale printerdriver die dit effect vermijdt door de "ovenollige" pun-
ten bij het printen niet afte drukken. Bij gebruik van andere, niet geoptima-
liseerde printerdrivers verdient het aanbeveling dunne lettertypen te gebrui-
ken, omdat de lettcrs toch al vrij vct wo.don afgedrukt. De afdrukkwaliteit
is nog verder te verbeteren door bijvoorbeeld bij de NEC P7 de maximale
papierbre€dte van 13,5 inch te gebruiken cn de layout vergroot af te druk
ken. Het resultaat kunt u dan met e&n fotokopieerapparaat of repmcamera
weer naar originele grootte verkleinen. Omdat de meeste drukkerijen van
het origineel een rcpro makon, kan daarbij mk meteen het origineel
worden verkleind- Als u daarom met CALAMUS een boek in A5 formaat
wilt vervaardigen, dan kunt u bij gebruik van het totale papierformaat een
resolutieverbetering lan meer dan l(X)% bereiken (dit komt overeen met een
puntresolutie van 240 dpi en een plaatsingsnauwkeurigheid van meer dan
720 dpi). Met name bij het afdrukken op krantenpapier is een nog hogere
resolutie nauwelijks zinvol. Een gemeenschappelijk oadeel van alle matrix-
printers is de relatief lage afdruksnelheid. Afhankelijk van de print modus
en rcsolutie kan die tot enkele minuten per pagina oplopen.

Matrixprinters
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Thermische printers
Bij gebruik rran speciaal papier of carbonlint kunneo thermische printers
een resolutie bereiken van zo'n 200 dpi. Dit prcc6d6 wordt ook toegepast
bij omgebouwde elekhokopieermachines, die tegenwoordig relatief
goedkoop als gecombirrc€rde scanner/printer worden aangeboden- DezE a?-
paraten kunnen enerzijds als een scarurr met 200 dpi en 16 grijstinten wor-
den gebruilt en anderzijds als een 200 dpi thermische printer. CALAMUS
beschikt over verschillende drivers voor poprulairc scanner/printen. Bij een
lenelgrootte van 12 punten wodt hiermee een vfij goed afdrukresultaat be-
rcikt.

Laserprinters
De me€ste laserprinten die moment€el worden aangeboden hebben een
resolutie yan 30O dpi. Daarmee zijn excellente afdrukresulcat€n t€ berciken
met letterhoogten vanaf 8 punten. Bt de eer$te genemtie laserprinters nras
ol\oldoende zwarting nog een zwak punt, rnaar dat is bij de m€este moder-
ne p,rinters verleden tijd; zwarte vlakken worden meestal met genoeg zwar-
ting afgedrukt. Teleurstellend is vaak nog de plaatsingsnauwkeurigheid van
individuele pixels bij fijne rasers of tekeningen, wat het bekende streepef-
fect oplevert. Door toepassing mn speciale rasters kart dit probleem echter
worden yermeden. Een wezenlijk hogere afdrukkwaliteit wordt verkregen
met de nieuwste laserprinters, welke een resolutie hebben ran 600 dpi,
maar helaas nog relatief vrij duur ztn. Met deze printers komt men al dicht
in de buun van de kwaliteit mn fotozeEers.

CALAMUS kan uitsluitend werken met laseryrint€rs u/€lke een volledige
grafische pagina kunnen verwerken. Met uitzordering van de SLM804
laserprinter van Atari moet de printer minimaal over I Mb gcheugen
beschikken.
Producenten van laserprinten prijzen vaak de hoge afdruksnelheid van hun
appamhrur. Deze cijErs Ov. 6 paginds per minuut) geven \aak ecn verte-
kend beeld omdat men "vergeet" t€ vermeld€n dat naast de afdruktijd ook
tijd nodig is om het beeld naar de printer tc sturen. Bij CALAMUS speelt
dcze tUd een belangrijke rcl omdat roor elke Azl-pogina rcnd I Mb asn
gegevens moet worden overgebracht.

Te$s met populairc laserprinters met HP L.aserjet+ emulatie ( beeldgehat-
gen : I Mb + C€ntmnics-iDterace) lwerden verrassende resultaten op: de
crverdrachstijd varieerde tussen 60 seconden ert 30 minuten!

nn€er u voor CALAMUS een laserprinter wilt aanschafEn, moet u er
dus op letten dat dez€ een hoge werdrachtssrrclheid heeft. Data-overdracht
via de seriEle interface verloopt in ieder geval te traag, maar ook parallelle
interhces vertonen grote onderlinge verschill€n. De SLM804 laserprinter
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van Atari neemt eeo aparte plaats in, omdat dit apparaat geen intern geheu-
gen heeft en toch e€n complete pagina grafische informatie kan aflrukken.
De SLM804 gebruikt een de€l van het werkgeheugen van de Atari
ST-computer als beeldgeheugen en hij krrgt zija gegwens wer de
high-speed DMA-interface. Deze schijnbaar simpele oplossing is boven-

dien ongekend snel: data-overdracht en afdrukken vergen nauwelijks l0
seconden. De relatief goedkope oplossing heeft slechts 66n nadeel: de com-
puter moet over veel werkgeheugen beschikken. Omdat CALAMUS zelf
ook yeel geheugen vergt, is 2 Mb werkgeheugen bij gebruik ran de
Atarilaserprintff alleen toereikend voor kleine documenEn. Voor pmfes-
sioneel gebruik is een werkgeheugen van 4 Mb onontbeerlijk.

Werken met een scanner
CALAMUS biedt de mogelijkheid grafische informatie direct in uw docu
menten in te lezen met behulp van enkele populaire en gunstig geprijsde
scanners. Daanoe rekenen we allereerst de hierboven genoemde omge-
bouwde elektrostatische kopieermachines, zoals de SPAT van Silver Reed
of de Hawk CP 14, die als scanner en als thermische printer kunnen wor-
den gebruikt, evenals de Panasonic Scanner FS ST. In deze versie ran CA-
LAMUS zijn de scannerdrivers iD het programma ingebouwd, zodat dit
aantal niet kan worden uitgebreid. Bij toekomstigo versies zal men externe
drivers kunnen laden, rrodat het aanbod sterk zal worden uitgebreid. De
huidige versie \an CALAMUS biedt slechts beperkte mogelijkheden voor
het achteraf bewerken van grafische informatie. Daarom is het in veel
gevallen handiger de grafische informatie in te lezen met de programma's
die bij de scanner werden gelwerd en die infomatie daarna met daarvoor
geschikte hulpmiddelen te bewerken. Als grafische informatie volgens het
GEM-Image format wordt opgeslagen (extensie IMC) kan die altijd in
CALAMUS worden ingelezen. Als u alleen maar zwart-wit albeldingen
(tekeningen, logo's, ed.) via een scanner wilt inlezen dan kunt u
rechtstreeks vanuit CALAMUS de scanner aanroepen omdat het achteraf
bewerken veelal niet noodzakelijk is.
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Copyright l9t7 c DI\rc en voorb€ioudcn. Ni€t6 uit deze bandleiling
mag worden verveelvoudigd e
microfilm of op welke wlize

Far g€maakt door middel van druk, fotokopie,
hetzl €lektronisch, h€tzii mochanisch, zonder

voorafgaande to€stemming Yan DMC of Atari.

Voor het verkrijgen van en voor naderc informatie kunt u zich w€nd€rx tot:
At&ri (B€nelux) B.V.

Postbtrs 70
4130 EB Vianen

Aan deze handleiding waid de grootst mogelijke aandacht beste€d. Daar hct programma
echter voortdurend wodt verbeterd en uitgcbreid, kutrnfi DfvlC en Atari op geen enkele

worden ge6teld yoor de correcte wqking van h€t programrna en
de volledigheid van de informalie in deze handleiding, noch voor eventueel daaruit

voortvloeiende schade.
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VFCTDT R)MI_EDTIOR

INLEIDING

VECTOR FONT_EDITOR
Het DTP-programma Calamus werh niel met "normale' fonts die een
vaste grootte hebben (zogeheten "bit image'-bnts), rnaar rnaak uitslui-
tend gebruik van vectorfonts, waarbij door berekening mn afrordedijk
beeldpunten het mogelijk is tekens analmg te veranderen of op basis ran
ingevoerde waarden opnieuw aan te maken.

Met behulp \/an deze font-editor kunt u bestaande fonts aanpassen en oieu-
we fonts of tekens ontwikkelen, De roordelen ran veclorfonts zijn evident:
men kan tekens in elke gewenste grcotte laten weergerren.
Bij een rasterbna wordeo de afzonderlijke beeldpunten ("pixets") in een
vooraf gedefinieerd raster weelgegeven. De afrneting mn dat raster bepaalt
de uiteindelijke gmotte waarmee het teken op het scherm wordt weergege,
yer. Het vergroten of verkleinen van dergelijke tekens is alleen mogelijk
door het loevoegen of verwijderen Yan complete regels, wat afbreuk doet
aan de tekenkwaliteit.
Bij €en vectorfont ligt de zaak heel anders. BU vectorbnts worden tekens
gedefinieerd door het opgeven mn cotirdinaton, die via lijnen met elk ar
worden verbonden. Daarbij wordt dus een beperkt aantal punten binnen het
cdirdinaleostelsel gebruikt. Het aantal punten dat voor een teken mdig is,
hangt af van de complexiteit van het betreffende teken .

De font-editor werkt ook met BezierkrommeD, waarm@ gebogen lilnen
kunnen wonden gemaakt. Dit gebeurt via speciale "besturingspu[ten' tus-
sen de beginen eindcodrdimten- Meer daarover \€rderop in deze handlei
ding.

sss0slg /i bg christian

lnleiding
Pagina 1
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vFan)x ft)rvr EDIoR

INLEIDING

Deze eigenschappen vereisen natuurlijk een aanzienlijk complexer pro-
gramma. ry'oor het w@rgeven van een teken dat via e€n vectorfont is aange-
maakt, moet het programma eerst alle punten berekenen, daama verbin-
dingslijnen tussen die punteD trckken en dan de vlakken op,vullen. Dit
vmagt om een krachtige computer met een snelle processor. Deze methode
heeft echter het grote voordeel dat men een teken in praktisch elke gewen-
ste grootte kan weergeven. De weergavekwaliieit wordt dan alleen maar
bepaald door de resolutie van het beeldscherm. De interne resolutie biDnen
het programma zelf is vrijwel onbeperk, zodat de weergavenauwkeurig-
heid alleer wordt bepaald door de kwaliteit van de uitvoempparatuur.

Via de Ll2-adapter kunnen Calamus-documenten blvoorb€eld ook door
LINOTRONIC-fotozetters worden yerwerkt. Daarbij wordt de beschikba-
re resolutie optimaal beDut, Dameliik tot maximaal 2540 pixels per inch!
Bl een conventionele laserprinter uit de middenklasse bedraagt die waarde
slechts 300 punten per inch.
Calamus benut in alle gevallen de maximale kwaliteit \an de uitvoerappara-
tuur. Door deze flexibiliteit komt Calamus ook tegemoet aan de wensen
van de meest verwende gebruiker.
Alhoewel de benaming 'fontedior' dirckt doet denken aan het aanmaken
en/of wijzigen ran lettertekens, ge€ft het programma ook een krachtige mo-
gelijkheid voor het ontwerpen mn b.v. logo s en andere kreative ontwer-
pen. Middels de fonteditor kunnen uitgebreide artlibrary's (kunstbibliothe-
ken) worden aangelegd. De ontwerpen uit zo'n library kunnen als font in
Calamus worden geladen om vervolgens op elk gewenst rnoment en groot-
tE (toa 999,9 puDt pica) in een dokument te worden toegepast via het
senbord en/of via de menu-optie 'lbnt-derzicht'.
Ook hier geldt weer dat de uiteindelijke kwaliteil wordt bepaald
solutie lan de pri nierinstallatie./yt

Pagina2

lnleiding
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DMC C,ALAMUS VF'IOR R)l{'-EDI.TOR

INLEIDING

BEGRIPPEN

Alvorens de font-edior zelf te behandelen willen we eerst ingaan op enke
le vaak gebruikte begrippen.
Een ftrnt, resp. tekenset, bestaat uit een aantal tekens; elk van die tekens is

binnen een rechthoek gedefinieerd, Het gede€lte Yan deze rechthoek waar-
n de breedte en hoogte gelijk zijn wordt de "M-square" (vierkant) ge-

noemd. Alle letteB \an het alfabet kunnen binnen deze M-square worde[
weergegeven .

Een tweede begrip is de "basislijn". Dit verwijst naar de lijn waarop
hoofdletiers eo niet- staartletteB staan.

De "staartlijn" duidt op de ondergrens ran staartletters, zoals lpl, lgl et lyl .

De "sloklijn" geeft de bwengrens Yao stokletters aan, mals ldl, lkl en lll .

lnleiding
Pagina 3
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INLEIDING

INSTALLEREN

De fonteditor is een z.g. deskaccessoire en wordt opgestart yanuit de boot-
direclory. Hierdoor kan zij op elk gewenst moment-vanuit het pulldown-
menu worden opgeroepen, ook wanneer een ander programma is geladeu.

Het programma bestaat uit twee delen:
FONTED.ACC en FONTED.RSC

V Diskdrives;
lnstalleer beide bovenstaande files op e€n Oackup)diskette en benaam deze
als opshndisk Fontedibr. Pas nadat de opstandisk in een r"an de drives is
geleg.! _Toet u de voeding !"an de Atari ST inschakelen (de z.g. ,koude
start'). Het programma wordt dan automatisch geladen eD karl wofuen bedi-
end vanuit het bureau-menu (zie afbeelding).
2/ Haddisk;
Kopieer bovenstaarde files naar de C-partitie van de harddisk (NIET in de
AUTO-folder). Na een'koude start n de Atari ST wordt het program-
ma automatisch geladen en kan worden bediend vanuit het bureau-menu.
(zie afbeelding)

lnleiding
Pagina 4
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H BEDIEl{Il{G

GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA

Zoals e€rder al is opgemerlt, bestaat de foot-editor uit e€o desk- acces-
soire dat op elk gewenst moment via het Bueaumenu kan worde[ geacti-
veerd. Ca naar het Bureaumenu en kies daar de optie'Calamus Fontedit'.
Dan verschijnt de titelpagina yan de font-editor en daaronder het
hooflmenu van de editor. Elk van de getmnde functies wordt hierna afmn-
derlijk besproken. E€n yoorbeeld van een complexe toepassing h buiten
het kader van deze bep€rkte handleiding, mdat we ons hier beperken tot
verklaring van de afzonderlijke functies.

kopregel

serienummer

bestands-

cofimando's
foflt-naam

Kerning '
(zie hfdst 6)

groottE van font
in aantal bytes

-.* , (cJ (nlJI-DlL-
CarDoter I 6r.ohik oeJign

-,. "","," 924,.- *-,,. , 2tE22."-.

r {l
t-
9ii5
aaa
ice
cc l

Gebruik van het programma
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IE

DE KOPREGEL

ln de kopreBel staan de ikonen van de 6 submenu's der fonteditor,
hoofdstuk I t/m 6 worden zij allen afzonderlijk behandeld.

Hoofdstuk I Bestand.

Titelpagina, met bestandscommando's en -gegevens.

Hoofdstuk 2 Kopidren.
Funties voor het kopidren van een achtelgrondobject.

Hoofdstuk 3 Hulplijnen.
Functies voor hulplijnen en stramien.

Hoofdstuk 4 Werkvensier.
Functies voor het aanmaken enlof wijzigen van (letter)tekens.

Hoofdstuk5 Selecteren.

Keuzepaneel voor het kiezen van de te bewerken tekens.

Hoofdstuk 6 Kerning.
Functies voor het ingeyen van de letterafstand.

Kopreget
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Eil BESTAND

c6Nr.r I !r+ k !.n!.
Tfiten I l-ToevoEen-l llaan 6Gi?l
l-jiJf-aan-l lTissen I l-sripoen I

Bestandscommando's
De bestandscommando s dieDen voor het laden, opslaan, wissen of samen-
voegen van fonts. Daarnaast is er een speciale functie, waarmee u de font-
naam kuDt wijziBen.

Font laden
Nadat u op'tnden'hebt geklikt, yerschtnt de bestandsselector, waar u de
naam van het gewenste fDnt kunt opgeven. Het font wordt geladen als u
eerst op de fontnaam en daarna op 'OK' klikt of een dubbele klik geeft op
de fontnaam.

Zodra dit is gebeurd, wordt rechtsonder in de s€lector
de grootte van dat font in btes aangegeven. .""",.," , 21822.,,..

Font opslaan
Het opslaan lan een font verloopt op soortgelijke wijze. AIs u'Opslaan'
klikt, verschijnt de bestrarxlsselector. Door een dubbele klik op een bestaan-
de fontnaam te geven, wordt het betreffende font onder die naam opgesla-
gen. U kunt ook een nieuwe fontnaam opgeven en daama op'OK'klikken
of op .Returo drukken.

Fonts samenvoegen
Stel dat u een font hebt aangemaakt met letters en een tweede font met bij-
zondere tekens. De letters staaD op de normale posities in het originele
Atari-font. De bijzondere tekens bevinden zich op andere posities van het
originele font. Om beide fonts samen te voegen, laadt u een van beide
fonts. Daarna klikt u in de selector op 'Toevoegen', waarna u in de be
standsselector het tweede font kunt kiezen dat u wilt laden. Na een klik op

Font laden

Hfdst 1. Paglna 7
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Eil BESTAND
VF'MRFONT-EDIToR

'OK' wordt het gekozen font samengevo€gd met het eerder geladen font.
Daarbij worden uit het tweede font alleen die tekens geladen welke op een
positie staan die in het eerste font nog le€g is. Deze methode van samenvoe-
gen werkt uiteraard ook voor meer dan twee fonts.

Font wissen
Een Beladen ftrnt blijft in het werkgeheugen aanwezig tot de computer
wordt uitgescbakeld, maar u kunt het op elk gewenst moment verwtderen
door op 'Wissen' te klikken. Dit is met name modzakelijk als u een font
heeft bewerkt en opgeslagen en daarna met een ander font wilt verdergaan.
Als u op'Wissen' klikt, vraagt bet pmgramma eerst om een beyestigirg \an
dat commando. Daarmee wordt voorkomen dat u een net bewerkt font
onbedoeld wist. Zodra u het wiscommando met 'OK' bevestigt, wordt het
werkgeheugen gewist.

Fontnaam wijzigen
Onder de velden met de bestands€ommando's bevindt zich een regel met de
aanduiding 'Font'.

-* , SI4ISS 190 FETTL---------
"** , elfred Sneets_l________
.,"* , (c) KRilJI-00-----------_

Conputer & Erdphik Design

Als e€n font is geladen, wordt op deze regel de naam van dat font getoond.
Bij het aanmaken van een nieuw font kunt u op deze regel de naam van het
nieuwe font opgwen. Deze naam staat los van de bestandsnaam, welke
slechts 8 oekens lang mag zijn. Op deze regel kunt u langere namen opge-
ven, zodat u de fontnaam eenduidig kunt weergeven. De hier opgegeven
naam wordt alleen binnen de bestandsselec0or gebruikt.

Behalve de fontnaam geefl het programma ook nog
een visuele indruk van de iekens in dat 6nt. U kunt de naam van het font
namelijk laten weergeven in het lettertype van dat font. Dat doet u door op
'Name imase' te klikken. Daardoor verschijnt een klein dialoogpaneel. Bo-
vendien verandert de muiswijzer van een pijltje in een draadkruisje.

Fontnaam wijzigen
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H BESTAND

In het midden \,an het paneel staan drie velden, met de aanduidingen
'Tekst', 'Wissen'en'OK'. Links bevindt zich een ve$ter dat zoals we nog

zullen zien als loep fungeert. Onderin het vensier ziet u een lang rechthoe
kig veld, dat leeg moet ziin. Rechts in het venster staat een zwarte
rechthoek.

We gaan ervan uit dat u in de eerder aangeduide in-
voerregel al @n naam voor uw font hebt opgegwen en dat alle geu/enste te-
kens zijn gedefinieerd. Plaats de muiswijzer (draadkruisje) nu op het veld
'Text'. ln het loep r'enster verschijnt dan een veBroting van het beeldpunt
dat zich op dat moment onder de muiswijzer bevindt. ln het orderste veld
van het paneel wordt nu de eerder door u opg(Zeveofuntnaam afgebeeld.

Daarbij wordt het lettertype gebruikt van het betreffende bnt. Via het
draadkmisje en de loepfuoctie kunt u nu het uiterlijk \lan de fontmam
wijzigen. Bovendien kunt u aang€r,/en of u zwarte of witte pixels wilt ge-

bruiken. Als u op de zwarte rechthoek (rechts in h€t paneel) klikt, dan
wordt die rechthoek wit. Vanaf dat moment kunt u op de positie vanhet
draadkruisje witte beeldpunten plaatsen. Als u dat doet op e€n zwart be-
eldpunt, dan wordt dat zwarte b€eldpunt uiteraard door een wit verwangen.
De aanpassingsmogelijkheden blijven beperkt tot het gebied waarin de font-
naam is afgebeeld. Op andere delen van het scherm kunt u niets wtzigen.

tTiEsenl Als u de grafischo \f,eergave mn de fontnaam geheel

zelf wilt bepalen, dan gaat dat ha eervoudigste door op 'Wisseo' te klik
ken. Daardoor wordt het onderste venster in zijn geheel opgevuld met wit-
te beeldpunten. Als u alle gewensle aanpassingen hebt doorgeroord, kunt u
het dialoogpaneel verlaten door op 'OK' te klikken.

Beeldnaam

Hfdst 1. Pagina 9
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tr KOPIEREN
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ACHTERGROND-OBJECT KOPIEREN

Het principe berust op het inlezen van een object, welk als nate-
kenvborbeeld in een grijs raster op de achtergrond van het werk'
venster van de fonteditor wordt geprojecteerd.

Dit commando biedt interessante mogelijkheden voor het nateke'
nen in vektoren van pixel- en vektorbeelden uit andere progrqm'
ma's. Theoretisch zou op deze manier zelfs een compleet font
kunnen worden aansemaakt. met als voordeel dat u dan beschikt
over vectorversies vin die tekens; daar staat tegenover dat dat wel
veel werk kost. Een andere toepassingsmogelijkheid is bv. het
overt.rekken van ingescande logo's etc.

Zodra n op de ikoon met het fototoestel klikt, verschijnt
bovenstaand dialoogpaneel.

Hfdst. 2 Pagina 1O
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KOPIEREN
DiiE CATIMUS

@

oeeir@l-rie6-l
rijdrEf-tEi;-l

Tr0-EE-ltus-EE-l
[-aeEc;-lf-fiinI

[IIP

Irs

oeetl@fxietpt] Dit paneel bevat een aantal
kleine en twee grctere velden. De eersie twee velden ziin aanee-
duid als 'Oud' En 'Nieuw'. Daarmee bepaalt u of u ein nieu-we
vorm wilt uitknippen of een r€eds bestaande vorm wilt kopiEren.

Iijdr@fsrec.-l
TT[EE_lfzB se;T
l--l-0 se-il-l h r-InJl De volgende zes velden zijn

bestemd voor het instellen van een vertragingsfactor. Daarmde
geeft u de tijd aan waarbinnen u bijvoorbeeld bepaalde wijzigin.
gen in de beeldopbouw wilt aanbrengen. Ook kunt in die periode
een ander prcgramma laden, waaruit u een object wilt kopiCren.
Dit is vooral belangrijk bij programma's waarbij geen gebruik
kan worden gemaakt van accessoircs.
Schat de tijd die nodig zult hebben en klik op het corresponderen-
de veld, dat vervolgens geihverteerd wordt weergegeven.

Om het kopiEren op te starten,
klikt u op het grcte veld 'Knip'. Het dialoogfaneel ve-rdwijnt en u
kunt doorgaan met verdere voorbereidingen.
Zodra de ingestelde vertragingstijd is verlopen, ontstaat een van de
twee onderstaande situaties. Welk van de twee optreedt, is afhan-
kelijk van de eerder gekozen instelling 'Oud' of 'Nieuw'.

KlIIP

Achtergrond-object kopidren
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DMC CALAMUS

tr KOPIEREN

(l) Als u'Oud'hebt gekozen, komt het zoluist verdwenen dialoog'
paneel terug. Dit bet6kent dat de eerder gCdefinieerde vorm is op-
gehaald.

(2) Het proeramma vraagt welke vorm u wilt uitknippen en
iopicren.'Klik op'OK', wa-arna het draadkruisje verschijnt' Plaats

da[ kruisie eerst'op de linkerbovenhoek van het schermbereik dat
u wilt ko"piEren en'druk op de rechtermuisknop. Houd die knop in'
sedrukt dn sleeo het draadkruisie naar de rechterbenedenhoek van
fiet gewenste brireik. Op die wij2e ontstaat een rechthoek. Zodra u
de rEchtermuisknop loslaat, wordt alles binnen die rechthoek naar
de font-editor gekopieerd.
Als u bij deze bewerking de <Shift>toets ingedrukt houdt, wordt
een rechthoek uitgeknipt die even groot is als het wetkvenster van
de font-editor.

Ook in situatie (2) keert u na de bewerking terug naar- het
dialoogpaneel met de verschillende opties. Vergeet niet dal bij het
defini€ren van een nieuwe vorm de eerder gedefinieerde vorm
verloren gaat.

oeei:tr I ttieur l
TijdrElitrfE seaal

tloE;-lf2Esec,.l
TtJ sec I tTnInI

t rP

ltls
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t HULPLIJNEN
VECII}R FONT Ff'IOR

HULPLIJNEN EN STRAMIEN

Met behulp \ian deze module kunt u naast het stramien van de M-square
verschillerde hulplijnen en hulprasters Grid) instelleo welke het aaomaken
Yan nieuwe tekens sterk vereenroudigen.
Rechtsboyen in het venster worden steeds de huidige X- en Y-co6rdina-
ten aangegeven. De telling begint zowel voor de horizonale (X) als yertica-
le (Y) cdirdinaat in de linkerbovenhoek.
StippellijrFn geyen het stramien aan mn de "Rechthoek", mals de basis-
lijn, de staartlijn etc.. Die lijnen zijn zeer belangrijk omdat nieuwe tekens
altijd binnen die afgrenzingen moeten worden aangemaakt. Zodra u een van
de opies kiest, wordt die geinverteerd afgebeeld.

We behardelen nu de diverse mogelijkheden.

fontgrootte opnieuw

Hldst3 Pagina 13
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VE'MR FONT-EDN)Rq HULPLIJNEN

Hulplijnen
Klik op de ikmn met de stippellijn. Daarna kurt u

hulpvecioren aanmaken door de muiswijzer op de gewenste positie te plaat-

sen, de linkermuisknop ingedrukt te houden en de muiswijzer te verslepen

naar de gewenste eindpositie van de hulpvector. Daarna laat u de muisknop
los.

Hulpcirkels

knop loslaat, wordt de gedefinieerde cirkel afgebeeld. Als u bij deze bewer
kingen de .Shift.,-toets ingedruk houdt, wordt een perfecte cirkel gete-

kend.

Hulppunten wissen
De ikoon met de prullenmand dient voor het wissen

van alZonderlijke hulplijnen. Elk ran die lijnen heeft een beginpunt, aange-

duid met een vierkantje. Dit geldt ook voor het middelpunt Yan een cirkel.
Als u eerst op de prullenmand klikt en daama op het beginpunt van een
hulplijn of het middelpunt van een cirkel, dan wordt die lijn, rcsp. cirkel
gewist.

Hfdst.3 Pagina 14
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I HULPLIJNEN
VffiURMNT-EDI'I\)R

"M-square" wijzigen
Onder de prullenmand vindt u een ikoon met een pijl.

Als die ikoon is geactiveerd, d.w.z. als de achtergrcnd zwart is, dan kunt u
de grootle van de M-squrrc aanpassel. Daartoe behorcn de horizontale en
verticale afgrenzinget, dezn zijn als stippellijnen afuebeeld. Als u een of
meer ran die afbakeningen wilt aanpassen, plaas de muiswijzer dan dicht
bij de betreffende stippellijn en dnrk rcrvolgens op de linkermuisknop.
Houd de muisknop iogedrukt en sleep de lijn naar de gewenste nieuwe po-
sitie. De boven-, stok-, half-, basis-, staart- en onderlijn kunnen al-
leen in verticale richting worden verplaatst, de zijlijnen alleen in borizonta-
le richting.

Hfdst. S Pagina 15
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ilru HULPLIJNEN

M-square en rechthoek
| 'll Onderstaande afbeelding geeft eer or,/eruicht van de
belangriikste basiskenmerken en begrippen die bij het ontwerpen Yan ft)nts
belangrijk zijn.

('ritwrg.d. shcrmalbcoldins)

M-square en vierkant

Htdst.3 Pagina 16
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VECIDR MNT-EDIMR

HULPLIJN N

ffi
ve6chtnt

Fontgrootte opnieuw berekenen
Als u op de hiernaast afgebeelde ikoon klikt,

onderstaand dialoogpaneel :

il:i:i:r H-S1U.RE F,ltTiji : [-Iud---l frEf.llllltiilM

I!@ nirt ,tiltlqenl

[urt fi]ilsenl

f-Tr--] fnxlu-t-EEi-l

Op de volgende pagina worden de diverse functies afronderlijk behandeld.

De "M-square" duidt de aftneting yan een font aan. Als u de propofiies
van een font wilt veranderen, b-v. het font veryroten of verkleineo, dan ge-
bruikt u de hier beschrcven functie.

Fontgrootte opnieuw berekenen
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VECIOR TONI.EDIIDR

HULPLIJNEN

xE! AIs her veld 'Oud'is geactiveerd, dan wordt bij de
herberekening van de fontgrootte de intern als 'oud" opgeslagen M-squa-
re gehanteerd.

Als het veld 'Nieuw' is geactiveerd, dan wordt de oude M- square veryan-
gen door de laatst gedefinieerde M-square en gaat de oude yersie verloren.

ltl]E-rrii zj g-Ett-l Als in de kolom M-squsre het veld ,Niet wijzigen, is
gekozen, dan blijft de oude M-squarc intern opgeslagen, maar de herbere-
kening vindt plaats op basis mn de gewijzigde M-square.

Et r{ 0enrrer xllzrqE]l I Zodra u op het veld 'Herberckenen' en op'oK' klik,
dan wordt de grcotte van het font aangepast aan de gekozen instellingen,
resp. gewijzigde M-square.

Via hnnuleer' kunt u een commando annuleren en de

Nadat een font eenmaal aan een nieuwe M-squarc is aangepast, dan kunt
u niet via'Oud'en 'Herberekenen' het oonpronkelijke font herstellen. Elke
omrekening heeft weliswaar betrekking op de gekozen M-square, maar
maakt gebmik van de gegevens van een eyentueel al herberekend font. De
gegevens over het oorspronkelijke font zijn niet meer beschikbaar.

Als u na eeo wijziging mn de M-squarc mnder herberekening wilt te-
rugkeren ruar de eerdere instelling, klik dan op het veld'Oud', daarna in de
kolom Font 'Niet wtzigen'en op'OK'. Op die wijze wordr in de funr-
edior de oorspmnkelijke M-square hersteld.

fnn--lu-fErn-l
bewerking afbreken.

Fontgrootte opnieuw berekenen
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Grootte van hulpraster (grid) instellen
De font-editor is voorzien lran @n automatisch hulp

raster, dat later uitvoeriger wordt beiandeld. Dit raster vergemakkelijh het
genercren van nieuwe vectortekens, orndat u de onderlinge afstand tussen
rast€rpunten naar eigen keuze kunt instellen.

Klik op de hierboven afgebeelde ikoon en beweeg de muiscursor naar de
linker-bovenhoek n het werkvenst€r en houdt (rcchtsbwen) de X- en
Y-codrdinaten in het oog. rtr/anneer de gewenste cdirdinaten in beeld zijn
klikt u op de linkermuiskmp, daarop verschijnt het gewenste raster in
beeld. De vergrotingsfacior ran de maatgeving is 64, maar zij heeft geen
enkele relatie met de grmtte \lan het font, u kunt haar beschouwen als een
onderverdeling. Voor een verfijnde attelling kunt u gebruik maken \ran de
cursortoetsen \'an het keyboard iD combimtie met'Shift + Alternate +
Insert'.

Hfdst.3 Pagina 19

Grootte van hulpraster instellen

atarimuseum.nl



@ WERKVENSTER

AANMAKEN EN WUZIGEN

Met de commaDdo's in dit submenu kunt u bestaande tekens veranderen of
nieuwe tekens genereren. Alle mogelijkheden worden hieronder nader
beschreven.

coijrdinaten

via wctorenveftirlde,l

punte n v ia Be zier k rom nen

iI. ptikbo gehewn

12. aI beelding wissen

I 3. aulo mat isch hulq astet

11 achterErcndpalroon in- en

schuifbalkeh

Aanmaken en wijzigen
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@ WERKVENSTER
VECII,R FONT EDTIDR

Eerl vectorteken bestaat uit een aantal vektorpunton (cdirdinaten) welke
door yector-contourlijnen met elkaar worden verbonden. Het startpunt en
het eindpunt n een teken dienen op dezelfle X/Y codrdinaren te liggen,
waarna het gebied binnen de conlourltrEn rrordt geirwerteerd of negatief
wodt weeBegeven (aftankelijk \,|an de draairichting).
We oDderscheiden 2 soorten vektorpunten: hmfdpunten (aangggeyeo rnet
blokjes) en hulppunten (aangegeven met een 'plusteken'). Alsook bestaan er
2 soorten veklor-contourlijnen: rechte vektorlijnen (mnder hulppunten)
en bezierkmmmen (met 2 hulppunten).
Ondentaande afreelding toont de verschillende soorten punten en de bijbe-
horerde symbolen,

: - . . - . - . . - - - - - - - I

Punt kiezen
Whnneer de pijl-ikoon is geirverteerd kunnen met de

cursor s€gmenten (hooflpunten en contourlijnen) in het werkvenster wor-
den geactiveed. Gekozf,,ri Zij kunnen worden vefsleept d.m.v een inge-
drukte linker muisknop.

Met .Shift, en 'n klik kunt u meerdere punten kiezen.
Als u klih terwijl .Alt' ingedruk wordt gehouden, wordt een conlourlijn
tussen 2 p{rnten gekozen.

Hfdst.4 Pagina 21

Kiezen en wissen van een punt

atarimuseum.nl



@ WERKVENSTER

Punt wissen
De tang-ikoon dient om eerder geplaatste hoofdpun-

ten te wissen. Whnneer u binnen dit commando klikt op een punt, verd-

wijnt dat punt \an het scherm, inclusief een eYentue€l daaraan verbonden

lijn (affiankelijk \an de draairichting).

Punten en lijnen invoegen
\lhnneer het hamer-ikoon is geinverteerd kunt u

hoofdpunten op het scherm plaatsen. Tussen 2 hoofdprnten ontstaat auto-

matisch een contourlijn in de richting AB (zie ook draairichting omke-

ren'). Wanneer een ander hoofdpunt dan het eindpunt (d.m.v. de pijl-
ikoon) is geactiveerd wordt na het plaatsen van een volgende hoofdpunt

deze laatste met een Bezierkromme tussengevoegd achter het g€ctive€rde
hoofdpunt.

Draairichting omkeren
Elke conourlijn heeft een draairichting van shnpunt-

punt naar eindpunt. Die draairichti[g kan worden omgekeerd Deze func-
tie wordt aan de hand van de letier O nader verklaard.

In afbeelding B hebben beide contoudijnen dezelfde draairichting. Daarom
wordt ook het centrum van de letter geheel zwart ingekleurd. ln afbeelding
C is de draairichting van de binnenste cootourlijn omgek€erd, mdat het
centrum NIET zwart wordt.

alb. B) alb. C)

Contourlijn afronden

atarimuseum.nl



@ WERKVENSf,ER
VE(:IOR FONT EDITOR

' Via het aftonden van contoudijnen wordt ergoor ge-
zorgd dat Berzierkmmrnen en -lijnen tangentiaal in elkaar werlopen. Bij
het irryoegen van punten op een Bezierkoinme, worden de aftorderlijke
punten via rechte lijrrn onderling vetonden. Met deze functie kunt u dus
gebogen lijnen "afronden'.

Rekenmachine
De rekenmachine in de Calamus font-editor dient

voor het berekenen ran specifieke eigenschappen van e€n teken. F,en r/an
die eigenschappeo is bijroorbeeld de maie van cursivering van een teken.
Natuurlijk kan men eeo teken al bij het aanmaken rechtstreeks ciirsiveren,
maar het voordeel n een veclorfont is nujuist dat men de vorm en aftne
ting van eerder gegenereerde letters vrijelijk kan aanpassen.

Na het aanroepen van de rekenrnachine verschijnt het dialoogpaneel:

functie naam van bere keoiogea voot starten

Contourlijn afrooden

ll x-fiirrorL-
'=16I81-r

formule voor y' gr=g-__--_
f 6---rf .----*tf.----*]
F*-_l t- lr j:ra l

I 2 voorgeprogrammeerde
formules

E@fxj€ ailiA

gekozen functie

alle punten van teken

activeren kiezen

Herberekeningen kunnen all€€n worden uitgevoerd op het teken welk op
dat moment wordt bewerkt. Als u een compleet font wilt omrekenen, dan
moet u steds 6€n teken oproepen, de rekenmachine activercn, dat ieken
omrekenen, het volgende teken oproepen enz.

De omrekening furrctiorE€rt alleen als 66n pr[tr of een
comptete contourlijn is gekozen. Als u op 'Kies alles' klikt, dan worden
automatisch alle punten Sekozen en omgerekend.

Rekenmachine
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Als de knop 'GET' gekozen is en u klikt op een van

de 12 namen van roorgeprogrammeerde functies, dan wordt de befeffende
brmule ruar de 3 ingaveregels overgebracht- U kunt deze dan rechtstreeks
gebruiken of hem eerst wijzigen.

r-il=;-lr;*;;ll"*. '*-l
r"".-..- lF;...*;lr- il-_-l
f ;;;;lf *---.-,]tr..,-*-;=l
t=*;-lT,---* ll -*";;-l
Voorbeeld; de tormule 'X-mirmr' (spi€gelen)

FHrEltEnl De gekozen bewerking wordt gestart door op het
paneel 'REKENEN' te klikkeo.

E Als u zelf een formule hebt ingevoerd en u wilt die
naar een van de 12 r,roorkeuzeknoppel kopieren, klik dan op'PUT'en
daarna op een mn die D knoppen. De door u toegekende functienaam
verschijnt dan op de betreffende knop. In de functies mag u naast cijtrs de
volgende tekens gebruiken: x, y, (, ), +, -, ! / en I0. Een voorbeeld: als u

de grooue wilt halveren, dan kunt u daarvoor de r,,olgende formules gebrui-
ken:

x' : x+O5

v' : y*q5

l,€t op: Als u een zelf irgeroerde brmule naar een van de 12 roorgepro-
grammeerde krrcppen kopieert, dan wordt wijziging niet perman€nt op disk
opgeslagen!

fflrJr,-rER-'l Als u he-t gebruik van de rckeornachine wilt aftlui-

B*+i."0;

ten, klik dan op ANNULEER'.

Rekenmachine
Hfdst.4 Pagina24

atarimuseum.nl



@ WERKVENSTER

Contourlijnen
Met bovenstaande ikonen kunt u bepalen of vectorpunten van een conlour-
lijn via rechte vectorEn of met behulp van Bezierkrommen onderling wor-
den verbonden. Deze functies zijn dan ook rechtstreeks gekoppeld aan de
commando's voor het irvoegen van vectorpunten, die eerder werden be-
schreven. Als u tijdens het klikken .Shift, ingedrukt houdt, dal! wordt het
andere type verbinding geactiveerd, d.w.z. bij "vectoren" wordt een Bezier-
kromme gebruikt en omgekeerd.

Contourlijnen
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@ WERKVENSTER

Z,oom-functies
Nadat u een ieken globaal hebt opgezet, zult u meestal

nog wat kleinere correcties willen aanbrengen, bijYoorbeeld omdat de af
ronding met Bezierkrommen nog niet optimaal is of omdat een bepaald
deel van het teken nog moet worden aangepast. Voor dit frjnere werk kunt
u op een bepaald deel van de letter inzoomen, waardoor u al2onderlijke
vectorpunten gedetailleerd kunt bekijken en veranderen. Het inzoomen ge-

beurt met behulp van de ikoon met het gezicht. Daarbij zijn twe€ Yergrc-
tingsfu ctoren mogelijk.
Door 66n keer op het gezicht-ikoon te klikken, wordt het teken 50% uit
vergroot weergegeven. Door nogmaals op de ikoon te klikken, wordt het
teken nog eens met 50% uitvergroot.
A,s u het teken weer wilt terugbrengen naar zijn oorspronkelijke grootte,
klik dan op de ikoon met de twee poppetjes. Hebt u twee maal ingezoomd,
dan moet u nu natuurlijk ook tweemaal uitzoomen om teru8 te keren naar
de oorspronkelijke grootte. Als u met de zoom-functies werkt, kunt u alle
bewerkingsfu ncties gewoon gebruiken.

normale grootte
(kleiner afgebeeld dao

50tYo uitvergroot

we*e lii ke sc het mafmeti rE)

Zoom-functies
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VFIjIOR R)NT ET'|IDR

Prikbordgeheugen
Met behutp van het prikbordgeheugen ftuffergeheu-

gen) kunt u tekens kopigrcn. Als u op de hierbij afgebeelde ikoon met hetgen) kunt u tekens kopigrcn. Als u op de hierbij afgebeelde ikoon met het
prikbord klik, worden de tekens uit het werkvenster in het buffergeheugen
opgeslagen. De ikoon wordt dan geinvefi€erd weergegeven. Kies daama
een ander teken. Als u nu weer op de ikoon klikt worden de opgeslageo te-
kens weer naar het werkvenster gekopieerd. Het oonpronkelijke teken
wordt door die bewerking niet beirwloed er blijft in het font aanwezig.

t€t op: Als u puntert of contourlijnen hebt gekozen,
dan worden alleen die tekens of contourlijnen naar het prikbord geko-
pieerd.

Werkvenster wissen
Als bepaalde wijzigingen anders uitpakken dan de be-

doeling was, zodat het zinvoller is opnieuw te b€ginnen, dan kunt u op de
prullenmandikoon klikken, Dan worden alle punlen van het op dat mo
ment bewerkte teken gewist en beschikt u olr'er een blanco werkvenster.
Uiteraard \ryordt op deze wijze alleen het op dat moment bewerkte teken ge-

wist en blijven alle anderE tekens binnen het font ongewijzigd.
Ook is het mogelijk bepaalde delen van een teken te wissen. Dit doet u
dmr afmnderlijke of meerdere punten te kiezen en die selectief te wissen,
of door tijdens het klikken <Alb ingedrukt te houden, waardoor u gehele

conlourlijnen wist.

Automatisch hulpraster
Bij gebruik van het hulpraster kunnen prnten alleen op

de snijprnten (grid) r'an het hulpraster worden ingevoegd. U kunt zelf de
onderlinge afsand tussen de rasterpunten instellen. Dit is gedetailleerd be-
schreven bij de behandeling van de hulpllncommando's. Als u het hulpms
ter hebt geactiveerd en daarna een yectorpuot gaat plaatsen, dan contro-
leert het programma welk mstorpunt het dichtste bt de huidige positie yan

de muiswijzer ligt. Het punt wordt dan niet op de positie van de muis-
wijzer ingevoegd, maar op dat rasterpunt. Dit heet het grote rcordeel dat u
voor elk in te \oegen punt niet zelfde muiswijzer precies op dejuiste codr-
dinat€n hoeft te plaatsen.

Automatisch hulpraster
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Achtergrond in- en uitschakelen
Deze ikoon fungeert als tuimelschakelaar, waarmee u de

aqhtergrond kunt in- en uitschakelen. Uiteraard werkt dit alleen als u
vooraf met het commando 'Obje€t kopieren een achtergrond Patroon hebt
gedefinieerd. AIs u dat patroon ttdens het bewerken wilt afbeelden, dan
moet deze ikoon geinveneerd zijn. Als u in dat geYal op de ikoon klikt,
verdwijnt het achtergrondpatroon en zijn alleen nog eerder gedefinieerde
hulplijnen zichtbaar. Natuurllk blijven ook eerder ingevoegde vectorpun
ten ongewiizigd.

Tangenten afbeelden
Ma deze ikoon kunt u de tangenten bij de Bezierkrom-

men laten afbeelden.

Afbeelding van tangent n ingeichakeu
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SELECTEREN

TEKEN KIEZEN
Als u op nwenstaande ikoon klikt, verschijnt een dia

loogpaneel, waarin u het teken kunt ki€zeo dat u wilt bewerken. ln de gro-
te velden binnen dit paneel worden de huidige tekens afgebeeld; in de klei-
ne velden rechts daarnaast de standaardtekens uit het ATARI-font. Het pa-
neel is te Hein om het gehele font ineens af te beeldeo. ln de rechterrand
yan het paoeel bevinden zich een schuifbalk en pijlen waarmee u door het
font kunt "bladercn". Een rran de kleinerc velden is geinverteerd. Dit geeft
aan welk van de tekens op dat moment is gekozen en kan worden bewerkt.
Als u e€n ander teken wilt kiezen, klik dan op het gewenste kleine veld met
het standaard Atari-teken. Venafdat moment hebben alle bewerkingen mn
de font-editor barekking op dat gekuea tekeo. Als u naar een andere
functie mn de editor wilt gaan, klik dan op de bij die functie behorende
ikoon in de kopregel van het dialoogpaneel.

EEEE
BEMM
EEMffi
EEEffi
mmEm
EMMffi

Selecteren
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vft.,n)R R)NT EDtToR

KERNING_COMMANDO'S

Mct behulp van de kerning-commando's kunt u voor elk tekcn exact aange-

ven hoe groot de afstand moet zijn tot het aangrcniende teken. Daarbij kunt
u eeo minimum-afstand insrellen, zodat tekens nooit dichter dan die
afstand bij elkaar komen te staan. Het instellen van die minimum-afsland
gebeun met behulp van het dialoogpaneel voor de bestandscommando's (zie
pagina 4). In het veld bij Add. space' kunt u in eenheden van l/256 de mi
nimum-afstand tussen opeenvolgende tekens opgcven.

Klik daartoe op het getal dat v6t " 1256" staat. De cursor springt naar de
ingaveregel. Door op .Esc' te drukken, wordt de afgebeelde waarde ge-
wist. I)aarna kunt u een andere waarde intikken.

Wclke waarde de bestc resultaien oplwert is moeilijk aan te geven, want dat
is sterk afhankelijk van het font dat wordt gebruikt. In hct algemeen kan

echter wel worden gesteld dat waarden kleinet dao 131256 ziin af te raden .

Kerning-commando's
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Automatische kerning
Hierbor,ren staan twee ikonen met een hoofiCletter A. In

de bo,,/enste ikoon is de letler geflankeerd door twee verticale lijnen. Deze
ikoon behoort bij de functie automatische kerning zonder optimalisering. In
dat geval wordt bij het bepalen van de letterafstand alleen rekening gehou-
den met de grootste breedte van de betreffende letter. Op basis daarvan be-
paalt het programma de x-coOrdinaten voor de vefticale aflrenzing. Op
eenvolgende tekens kunnen daarbij nooit gedeeltelijk onder elkaar worden
geschwen. De tweede ikoon verwijst naar kerning met optimalisering. Bij
deze kerning-functie houdt het progmmma niet alleen rekening met de
grootste breedte van het teken, maar ook met de vorm van het teken en de
vorm van het naastgelegen teken. Stel u een x/y corirdinatenstelsel voor. De
positie van een teken is zodanig dat het middelpunt precies op de y-as [igt.
Het deel van het teken links van die y-as is het negatieve x-bereik eo het
teken rechts lan die y-as is het positieve x-bereik. De font-editor probe-
en vanuit yerschillende y-coordinaten de linkse en de rechtse x- corirdi-
naten zo dicht mogelijk bij het theorctische nulpurt te brengen of dat te
overschrijden. De daaruit resulterende codrdinaatpunten worden dan door
lijnen verbonden. Die lijnen vormen de op het scherm zichtbare afgrenzin-
gen. U kunt het verschil tussen kerning met en zonder optimalisering uit
proberen door de letter A in het werkvenster te plaats€n. Dat verschil is nog
interessanter bij de letter C.

fi
LEatuur verkregen door
(handmatige) krnine.

Automatische Kerning
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KERNING

Automatische kerning zonder optimalisering:

Autornatische kerning met optimalisering :

Automatische Kerning
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VE'-IOR FONf ET'MR

Handmatige kerning
via de oyerige twee ikonen kunt u de linker of rechter af-

grenzing handrnatig veranderen. Als u bijvoorbeeld de linker kerninggrens
wilt aaopassen, klikt u eerst op de bouenste van de twee hiernaast afgebeel-
de ikooen. Zet de muiswijzer op de linkerrand van de letter en houd de lin-
kermuisknop ingedrukt. U kunt dan de linker kerninggrens van de letter
verschuiven.

Daaftij zult u merken dat op een bepaalde venicale posi-
tie slechts een deel van de afgrenzing wordt verschoven. Zo gauw u een an-
dere verticale positie kiest, ziet u dat ook een ander deel van de kerning-
grens kan worden verschoyen. Vmr het verandercn van de rechter kerning-
grens, klikt u op de onderste ikoon. Deze kunt u dan op dezelfde manier
handmatig aanpassen.

Handmatige kerning
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