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HGGTest:

Met de introductie van deze computer stelt Atad een nieuwe maalslaf in
prijs/prestatie verhouding. Voor een 8-bit computer met 64 l(byte geheu-
gen, een diskdrive en een monitor was een prijs van rond de 3000 grulden
niet ongebruikelijk. De Atari 520ST komt voor een prijs van minder dan
3500 gnrlden met aanzienlijk meer mogelijkhedenr een/hdf )negabyte
aan geheugen, een krachtige 68000 processor, veel standaard aanwezi-
ge in- en uitvoermogelijkheden, het gebruikersvriendelijke GEM met
,,muis" en ,,windows", een monochrome monitor met hoge resolutie en
een 3,5 inch diskdrive metr$0.I(byte opslagcapaciteit, Met een produk-
tiecapaciteit van een mi$obn st{rks voor het eind van het iaar, Iiiken de
meeste ingedridnten aanweziq voor een nieuwe rage in zowel hobby als
ook de professionele sfeer.

Uiterlijk ventilatiesleuven en de in dezelfde stijl
Bu de eerste indruk valt direct op dat de vormgegeven funclietoetsen. Zlj zie\ et
produkten van Atari in een nieuw jasje qe- minder prettig bedienbaa! uit, maar door'
stoken zijn. Diverse delen van de compu- dat ze vrij breed zijn vall dat in de praktijk
ter hebben een schurn trekje gekregen, erq mee. Aan de achterkanl en de zijkan-
dat ook bij de randapparaten is doolge- ten bevinden zich een tndrukwekkend
voerd. Het meest opvallend zijn de schurne aantal aansluitmogelijkheden De linkerzij-

kanl bevat een Fleuf waain een cartridqe
mer maximaal f/Q Ioy. "* RoM-uirbrer.
ding gesloken kan worden. de rechter zij-
kant bevat aansluitmogelijkheden voor
twee joysticks of een,,muis". Van [n]s
naar rechts bevrndeh zich aan de achteraj-
de: een resetknop, een aary'uit schakelaar,
een voedrngsspanning aansluiting, MIDI-
in, MIDI-uit, een gecoEibineerde aanslui-
ting voor zowel RcB-kleurenmonitor als
voor een monochlome morutor, een Cen-
tronics parallel aansluiting, een RS232-C
seridele aansluiting, een aansluitinq voor
maximaal twee 3,5 inch diskdrives en als
Iaatste een mogelijkheid om een harddisk
aan te sluiten. Enkele in het oog sp nqen
de eigenschappen zijn de geluidsmoge-
lijkheden en qEalische mogelijkheden: 16

kleulen bij 320 x 200 puntjes, 4 kleuren bij
640 200 en alleen bil de zwafl/wil moni-
tor 640 x 400 puntjes. De kleu-ren kunnen
gekozen wolden uit 512 mogelijkheden.
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GEM
Zoals de software zich op het beeldscherm
presenteen, doet hel sterk denken aan de
Macintosh varl Apple. Hel systeehpro-
gEamma GEM (dat staat voor Graphlcs En
uronment Manager) is hrervoor verant-
woordehjk. Hel verzorgfi de communicaue
fusseh de compute! en de qebruike! mid,
deis funcrionele plaatjes op hel beeld-
scnerm en een aanwllshstrument (de
,,muis"). De meeste commando's hoeven
niet meer ingetypt te worden, maar L,unnen
door aanwijzen met de tnuis qeactiveerd
worden. GEM is echlet nrel compatibel
met de software van de Machtosh. Het is
een onlwlkkeLng van de flrma D)qitat Re
search. Deze firma heeft zn bekehdheld
verkregen met het Cp M operating sys-
teem, dat wel het meest velbreide g,bits
operatihg systeem is. GEM is zo ontwor-
pen dat het gemakkeli,k overgezer kan
worden op andere computersystemeh,
doordat het ln de laal C qeschieven rs.
Zoa.ls eerder velmeld geb;xkl GEM veel
gtafische albeeldingen om met de ge-
bruiker te communiceren. Wil de qe-
bruiker snel op z'n wenken bediend wor-
den, dah is er een snelle computer met een
ruim bemeten geheugen nodig. Bij de Ma-
cintosh blijh dat de 128 Kblre var de stan-
daarduitvoering voor diverse program-
ma's te klein is. De 520sT kar met 512 Kby-
te (524.288 byres, omdat I Kbne = 1024
bfles. vardaar de 520 voor ST) aardq urt
de voeten,

GEM snel op 68000
GEM kan ook op een IBM-PC mel 512 IG
aan geheugen draaien, maar dan gaat het
allemaal niet zo flitsend snel meer als op
de 520ST. Hiemit katl enigszins afgeleid
worden wat het snelheidsverschil tussen

de 8088 van de IBM,PC en de 68000 van de
520ST Is. De 8088 heeft lnlem 16-brls regis-
ters en een 8-bits datalus terirrijl de 68000
32-bits legislers heefi met een l6-bits data-
bus. De 68000 is nauwFliiks mcr de 8n88 te
velqelikeh er is sprake vah een andere
SfSg-yelgqoIre. waarbij de 68000 nog dr-
vetse trekjes van mrrus en mainframes
heelt dre je br) de 8088 ruet aantrefl. (Hrer-
over rc meer-'iFlE6f,ln-fi6fifii[El-over de
68000 in HCC Nieuwsbrief nr. 75.) Deze
processor ls al enige hld erg populaE $
de grote zgh. ..yq4g!!r9Jf-en in_]14!-
./CAM systemen. Alai is een van de eerste
aliE-Teze processor in de l6-bits databus

uitvoering uitbrengt gebruikr in een be-
taalbaar systeem (Sinclair qebrutkt in z'n
QL de 68008 die een 8-bits dara-bus heeft
eh die zo n 3090 traoer lsl._*
ST snevgoed ontwerp
Ook urt de verdele opbouw van de compu,
ter blijl( dal e! veel aandacht is besteed
om de compuler z!_,!!9LE9g9!Ik te
maken. Er zijn 4 chips die bij Atari zijn ont-
worpen die daaraan bijdragen. Zo ls er
een DMA (Direct Memory Access) chip
die het transpon van data van en naa! de
diskdrive en de optionele harddisk ver-
zorg1, zonder dat de 68000 daar iets aan
hoefl le doen. Hieldoor is vooral de com-
municatie met de harddisk veel snelier als
brj de Macintosh. Bij de 520ST kan 1.33 me-
gab,1e (en qeen meqabrr) per seconde
verplaatst wolden. Verdet is e! voor hel
video gebeuien een chip onlwikkeld mel
onder andete een 16-tal snelle registers
waarmee een selectie kan worden ge
maakt uit de 512 mogelijke kleuren. Voor
de toewijzlxg van geheuqen aan verschil-
lende prognamm's is er een ,.Memory Ma,
naoemenl UnLt" Deze kan de organisalle
van het geheugen veel sneller regelen dan
de processo! dat zelf zou kunnen. Deze
MMU draagt er ook aan bij dat de proces
sor en de video interface elkaar zomin mo-
gelijk in de haren vliegen. De laatste ,,cus-
tumchip" dlaagn de naam Glue en herbergrt
alle resterende luncties die nog geinte,
gaeerd konden worden. Het resu.ltaat is
een overzichlelijke p ntplaat met relatief
weirug onderdelen zodat de produli:tiekos-
ten en de kans op fouten verkleind is.

Opbouw van het systeem
De basisconfiguratie bestaat uit een zestal
componenten. De elektlonica van de com-
pute! en het toetsenbord zijn gecornbi,
heerd in 66n kast. Van daaruit venrekken

Smalltalk en de 68000
Bil' het velschiinen van de Atari 520ST,
ee. retratief goedkoop apparaat mel
,,muis en windows" is het intelessart om
eens te kiiken waar de ideedn vandaan
koiaen. Velen der*en namelijk ten on-
rechte dat die bij Apple bij het Macih-
tosh proiect zrtt ontslaan. De eer komt
echter toe aar de Leaming ReseaJch
Gloup var het Xerox Palo Alto Research
Centre (PARC) die m hel begu van de ja-
ren zeventig al bezig waren dergelijke
dingen le ontwikkelen in het kader van
onder andele het de plognammeeltaal/
programmeeromgevmg Smalltalk.
Op de voorpagina van dit nummer ziet u
de Atad 520ST satnen met twee boeken
over Stnalltalk:
A Goldberg & D. Robson: ,,Smalltalk-80:
The language and its implementatio[",
Addison Wesley 1983 en A. Goldberg:
,Smalltalk 80: The interactive plogram-
ming environment", Addison Wesley
ts3.
Tom der Duijl de schrijver van het Atali
526'I artikel heeft ook ove! Smalltalk

een artikel geschreven. Wegrens ruimte-
gebrek kunnen we echter niet in dit num-
mer publiceren. U houdt her dus nog re-
goed. Ondenussen kurt u wellicht de ge-
noemde Smalltalk boeken lezen of de
bytes van augnDtus l98l ofmei lg85.
Vool een ander bela.ngnijk aspect van de
Atari 520ST: de Mototola 68000
microprocessor is helaas ook geen ruim-
te, Het anikel liqt al klaar en zal daarom
in een volgende HcoNieuwsbtief ver-
schiinen (Red).
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e! een vienal kabels naar de monito!.
muis, diskdrive en voed.ing. Verder is de
diskdrive vooEien vam een apane voe-
drng. De snoeren aan de voedingen zijn
lang genoeg om de voedingen een eind
weg bv. op de grond ondet de lafel te
plaatsen.

Bekijken we eelst de computer zelf da.n
trcffe[ we een uitqebreid toetsenbord met
94 toetsen aan. verdeeld in { secties.
Linksboven zitten er I0 fuhctietoetsen. die
samenvallen met een ronding van de kast
en welke softwarematig proqEmmeerbaar
zijn. Hieronder bevindt zich het alfanum-
melieke gedeelte, met daamaasl een
groepje toetsen waat de cu-rsolbestuings-
toetsen bii zijn, gevolgd doo! een nulflme-
riek toetsenbord. Zowel bij het allalumme-
rieke als bij het nummeieke gedeelte zit
een gaote retun/enter toets die pteflig
welld en moeilijk is te missen.
De lay-out van het toetsenbord doet den-
ken aan die van de \lT,l00 of CIT-101 ter-
minals. De cursonoetsen zitten hier echte!
lage! en zijn beter bereikbaa.r. Van de
IBM-Po-toetsetday-out komen de Aller-
nate- en Capslocl(oets. De Capslock
werkt net a.ls bij de IBM-PC jammelgenoeg
ook zonder indicatlelampie. Van de opstel-
Iing van de loelsen valt op dat de doolsne-
de van de toetsen jen geeh rechte lijn
maa-r een concaal opgaarde curve te zien
geefl. Dit schijnt ergonomisch de beste op-
stellhg te ziin. Het toetsenbord welkt ui!
slekend. De aanslag woldr door sommige
mensen als wat rubbenchtiq ervaren.

Hel toelsenbord heeft een eigen microplo-
cessor die checked bij alle roetsen en de
muis of joy-sticks of er een geslolen toet-

sencontact is en zolgt dan voor het genere-
ren van de bijbehorende ASCIIcode over
een seiele verbinding commrmiceert de-
ze plocessor met hel systeem op inlernrpt-
basjs. Via een aparte vedor op de databus
kdigrt de 68000 van de interruptcontloller
te weten dat de toetsenbordprocessor m-
formatie heeft aa.ngeboden. De 68000 hoeft
nu niet eerst uit le zoeken van wie de inte!-
rupt alkolnstig was en is zo minima.le tijd
kwul mel hel binnenhalen van mformalE
van het toetsenbold.
Met behulp van het ,,controlpanel" van
GEM kan op zee! gebruikerswiendelijke
wijze ingesteld worden hoelang het duurt
vooldat een toets begint te repeteren, hoe
snel hij repeteen en of bii het indnkken
van een toels et een klik geluid wordt ge-
produceerd. De andere in/uitvoer chips
kunnen ook door het geneleren van inter,
rupts te kennen geven dat ze met de pro-
cessor willen cotnmuniceren..

Opvallende chips in de computer die nog
niet genoemd zijni
- muziekchip Yamaha 2149, die van 30 Hz

tot boven de gehoorgrens tone[ kan op-
wekken. Deze chip heeft 3 kana.len
waarvan afzonderlijk de toohloogte m-
qesteld kan worden. Er kunnen allerlei
golfvorhen mee opqewekl worden en
er is een ruisgenerator aanwezig

- twee 6850 seri6le communicatie chips
waarvan er een met de toetsehbordpio-
cessor communiceen, en een voor de
MIDI interface zorg1.
een 68901, een wii nieuwe 68000 in/uit-
voer chip. Dit lC verzorgt met een uitge-
bleide se e6le interface de RS232-C
aansluiting, heeft een aantal parallelle
poonen een vienal I bit timers mel

,,prescalels" (delers) waarvan e! twee
voor de Bandrate genelatie kunnen zor-
gen. Verder zorgrt dil IC ervoor dat an-
dele in u.itvoer lC s op een 68000 manier
,met een vecto! op de data.bus, inter-
rupts kunnen qeneleren.

- een WDl772 floppy disk conttolle!
waardoor de 520ST met (EM-PC filefo!-
maat compatible) Svr'of 3,S diskdrives
kan communiceren

AaIl Read only geheugen (ROM) heeft de
ST intern plaats voor 192 l6yte en van bui-
ten kan e! nog een candridge met I28 I6y-
te toegevoegd worden. De eerste exem-
plalen die in de winkel komen arlen met
16 Nlyte aan ROM en de rest van de sofl-
ware op schijf uitgevoerd zijn, met als ar-
gument dat er nog wat foutjes uit de sys-
teemsoftware gehaald moeten worden. Dat
er bi, dergeljke grote en complete syste-
men nog fou$es zitten is gebruikeliik. Later
kunnen de ee6te kopeis de uitgeplozen
software alsnog in ROMS kopen (?)

De seridle en panllelle uitgargs connec-
toren verdienen noq wal aardacht. Geluk-
kig zijn hiervoo! goed velkrijgbare D2S
sonnectoren voor qebriuk en geen moelij-
ke stekkels a]s bij de QL. Voor de Centro-
nics uitganq heeft men aa.nsluiling van de
EM-PC overgenomen nameliik een
vlouwtje D25b chassis deel. Om ver, ,isse-
len met de seri6le aarsluiting te voorko-
men gebruikt deze een mannetje D2S chas-
sis deel zodat bestaande stekkers niet
onderling verwisseld kunnen worden.

Mocht men een serieele ka-bel hebben met
een malulelje D25 stekker maak dan niet
de fout deze in de Centronics uitgang le
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steken, de kans op beschadrgen rs dan
gEoot.
Dudelijk slaat achlerop aangegeven mel
een symbool en in ]etters welke uitgang
waarvoor is nl. printer voor paralleL en mo-
dem voor serieel.

De muis
Deze $ uilqevoerd in dezelfde slrjl als de
computerkasl. Hij werkt me1 kogel die mel
ru.bber bekleed 1s en over de lafel roh. en
!'1a twee rolletjes schijfjes met gaales ]aat
bewegen. Zo te zien wordl optisch deze
bewegingen qedeteqeerd. In een uit
Duitsland afkomstig Nedertandslalig blad
lds ik als knuek dat de mtlls op sommige
oppervlakken niel goed zou werken, maar
daar heb lk tuets vdn gemerkr De muro -s
utgerust met 2 drukknoppen waarvan de
ljnker hel meesl wordt gebrurkt.

De diskdrive
Deze is beslemd voor 3.5' diskettes die
nxnder kwetsbaar in de omgang zijn dan
5,25 floppydisks. door een stevlg hulsje en
een metalen schulje voor hel lees sch jf
gat. De diskdnves komen in een 360 en
720 Kbfle urtvoerinq (gefolmafleerd) en
zijn voorzien van een drukknop om de dis,
kettes uil de dlive te halen (wat software-
matig bij de Mac via het loetsenbord
moet).

De monochiome moniior
Deze presenteen zich met zee! goede
kwalrtert op het beeldscherm. Met het idee
vall zwane letters op een wrt vel papier op
je bureau (desk) heeft deze monltor een
papiet witte, kon nalichlende fosfor Bij
sommige compulers zoals de IBM-PC gre-

bruikl men een lang nallchtende fosfor om
het flikkeren van het scherm te verdoeze-
len. Dit is echrer hinderlijk bij het opschul-
ven van lekst op het scherm en andere be,
wegingen op het beeld.
Deze monitor kan 400 lijnen met 640 punt-
jes flikkewrij afbeelden. Dil is aanzienlijk
meer da11 de Macintosh die 342 Iijnen met
512 puntjes heefl.
Voor de weergave van geluid zit er een
Iuidspreker ingebouwd. Bij een wat hoerer
volume zijn er jammergtenoeq stolende bij,
qeluiden te horen.

Grafische mogeliikheden
AIIe urtvoer op het beeldscherm gebeurt
volledig grafisch door voor ieder puntje op
het scherm een brtle om ie ze en en niel
door hel nrllen van hardware karakter ma-
tices zoals op veel lerminals het geval is.
Dlt kosl ook voor tekst meer rekenwerk.
maar leverl een veel qrolere flexibilitell
op, er kunnen divelse maten letters ,,gete
kend" wolden al ie maar de iuiste software
hEbt, bV. GEM WRITE,
In de medium en lowl'esolution ioestand
kunnen 4 resp. 16 kleuren gebruikt wor
den. Door gebruik te maken van een ,.color
lookup table" kan er een selectle ut 5I2
kleuren gemaakt worden.
De selectie kan heel snel gewUzlgd wor,
len waardoor het ook mogehlk moer zijn

om tildens de opbouw van het scherm. aan
hel ernd van een beeldiijn. de selectie te
wuzigen en zo nog meer kleuren op hel
scherm mogelijk te maken
Doo! een object m verschillende kleuren
Lxt te voeren kan er eenvoudlqe antmaite
utgevoerd worden door iedere keer een
andere kleur aan of ull (zwan) le zetten.

Softwaie
Het ls de bedoelmg dat verschillende pro,
gramma's standaard bij geleverd worden
zoals:

TOS Tramiel Operaling System een

: orn digitale $wield$slrumentet me! eer comput€! le Late& comrnunj,

er\tzets zl'r allen.i..: \pgebou!(d aJ:C eei. mtcroproaejsor Deze pto
e opwekk.ng vai l.er ge.uld ndar pdrameters {altdck. suslaL\ Iilienng

MlDh 0ompute;s & llfiuziek

MIDI lnslrumeats Digllal lnter{aee' is eer standaard imerlace die i€t
om di$rale

cessor
erc.). Ook bepaalde i.stellingen van pararneteB dggr de gebruiker worden
opgeslalien in een geheugen: door ee.. druk op Ce knop wordr een gewenste ,.sound'
onmiddellik i}lgesreld.

stzels namelijk allemaal hux elqel speciiieke com&u'lrcatebus Het
gevolg l.,'as dal syntheslzers yaa een nlelk $el geqerens konden uri{sselen. maar
dat syn&esi?e.rs vali \ierschiilende nerken elkaa, ri€l konden ..begrlirer! .

ln 1981 sijn daalop de belargrrksle synrhesEe. fabrlkanten breenqekomen om a['
spraken o{er eet slandaaldc$$iuricdlre t" rr,ake:. en .n )982 ,/erd MIDI geboren.
?age$troord!1 riin alle .,rleriallse" liyilh{,sr?Lr\ m.r }4ID. u getual er. zeker nlel al'
leen dc dr.rursrn nodellt.r
Nu het mgqeiik is dal proers'aiqre: rn!-zLkal. ullo$nite luumen ulrwlsselen liql de vol-
gende slap voor de handr ook cnfipr.lte,s krnnen *grden ullgeru$ inel een MIDI-in-
teriace ell worden aanqeslolc]! oir MlDl-bestuurbare tnsiturnenlen. Dit ope een aan-
lal inleressar}le hogehlkheder. Yoo.op staat echter dat her hele MDl-gebeuren sgft-
ware contol€aabaar ls. ea d€ mcgchlkhedei cius athanqer van de kwalitert va.n de
soltwaje.
?en eelsle kal1 de compuler als secftiencer worder qebr1.dk1 Een Sequetcer ls een
apparaal dal alie gespeelde noten opsldar rrL zLrr ger'ergen Daarna kunnen deze weer
naa! de snthesraer worden g3Eturad om hst sluk opnleuw te laten afspelen, waalbij
eventueel weea aneegespeeld kan {orden met de qpgeiome! muziek- De compuer
welk a.h.w, als eer recordel. Dil opnemen beperLl ?ich niel lot een instuln€Bt.
Verdet kan de compuler helpen bij hel componeren er arrangeren van mr.z:ek. Ver-
schillende instumenten kllilaen suk voor suk aaa een ,song" worden toegevoegd, en
het Oeheel ka} op e1k mome b€ltisterd worden. Een goede graphics display karl de
panijen v*ii. elk irstnrment in ndenschrii weBrqevell Het invoercn 1ran de mliziek
kar dool iha$elen varaf het co*]puler-toersenbold Dcze laatste mogelJkhed is voolal
rruttig oft klilir{e velandedngen aan een $rk |e .,editen". Uiteraard kan het resultaat
op drsk worden bewaard.
Andere nrogelijkheden ztn bv. het inspelen van muziek (tot 16 peEonen legeliik) en
dit venolgens te laten uitpriniea in nolenschnft, en irel velk'ligen van een goede kwa-
liiell geiuid bii audio,visuele progaanma s.
Niet allee! syrthesiers kur&en in het MlDl-netwetk worden opgenomen: ook drum,
machi&es k1&ner worden aanoesloten, waarbij MlDl ervoor zotgn dar ali6s synchloon
bliifl lopen, ItBt is dus moge\k om een l€el muri€kguk met bas, dr0]r8, akkoorden-
begeleiding en solos op te bouwen lh een compute!. Maar dat $ nog nier aliesj e! ziin
leeds digita.le effecrapparaten {€cho, gakn bv.) met MIDI aansluitingea, en de eerste
gftaien, electlonische drumkits, en veGterkels met MlDl ziin al geinroduceerd. Dit
soort appa.ra€n kunnen dan op een willekeulig geprograhmeerd mome in e€n
muzieksluk tiidens hei (al)spelen door de computet aa! en uit worde! geschakeld oI
var instelli.g r4ordell ve.andetd-
Dit beieke$ dat de cromput€r rnet MIDI ener.ids voor mellsen met weinig muzikale
ergaring eer h p kan u iin oln e€n in$runrent ie ler6n be$pelen (denk bv, aan ROM-

urtbreidmg van CP M 68 K
GEM Graphrcs Environmenl Manager
van Digital Research (DR)
DR GEM Polnt waarmee plaatjes ge-
maakl kunnen worden
DR CEM Wrile voor tekstverwerking
DR LOGO een programmeenaal die
veel eiqenschappen van Lisp heell en
die (nler alleen, krnderen kan helpen brl
hel verk Jgen van malhemallsch lnzlchl
DR Personal Baslc die gebrulk maakt
van muis en diverse windows
mogehjk ook BOS Business Operaling
System waaronder dlverse Nederland-

Vogi het
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se zakelijke programmas al zr)n te ver
klijgen.

op het moment van schrijven waren echter
diverse progiramma s van Dlgilal Research
nog met af. Er waren wel..prelelease ver
sres die nog niel uil handen gegeven wer
den. maar alleen gedemonslreerd konden
worden.
Proqramma's die e!'t. nog nlel bij de com
puter geleverd kunnen worden, mogen Ia-
ler gecopiee!d worden.
Voor een test van de soliware was het
eigenliik nog te vroeg. Bij de lestcomputer
werd naast TOS en GEM alleen een aantal

chips ol canadges mel muziek waar bepaalde sluklen zi)n opengelalen om mee le
Linnen speleni. en dal mensen met qerinqe techniek toch een synthesizer kun*€n be-
spelen, Andelziids is MIDI zeer interessant rooi gevorderde muzikanten e!! geluids-
techruci oradat de MlDlcompute! de cenltale reg:elaar ka! zijn die de aaBs&rrngt van
eflectappaalen, keuze van mstrdmenl.gelel)gers en verslerkerinslelling€n e.d.
onder het speler oi mtxen regeh. De muzikanl kan ztch dan conce relen op hel be,

zodal in principe 16 verschtuende appalai€!1 r11et de compute! .rerbonden kL
worden, ea allen een erqen kanaal voor de co$anutlcalie ter beschikktnq hebben
zijn echler gok andere conflgrrattes moge]tll.1 Hel standaardfornuat waarln de bytes
via MlDl wordee verzonden bevat per kanaal de volgende tniormalle:
I Nole Eve ol Key €vent ntessaqes. de?e geel aaa oi een locls moet wo.deE irlge-

drxlit 6l i,olden losgelaten. om welke ic€ts hct qaa!. sn hoe hatd de l'e!! 15 -nge.

6en byte inlormatre kost slechts 320 mic.osec. De MlDl-jnterface be!,at 1&

drulcl. Tevens r,rordt door een charnel nr}nrnel *en bepnald ll$tru*t*iil

qrafische demo's en Logo geleverd. Zo
mogelijk wordl in d6n van de volgende
HccNieuwsbneven meer aandacht be'
sleed aan de soltware dre dan verkrljg
baa! $ voor de 520ST.
Aangekondigtd zljn a1 wel een programma
a Ia Lotus l'2 3 en een aanlal spelen. Er
schijnl een aardigre lijst met softwarehur'
zen te zijn, die voor de 520ST bezig z1in.
Bij de advertentie in een Engels blad werd
geschreven da1 assembler, BCPL, C, Co-
bol, Compiled Basic, Lisp, Modula'2 en
Pascal binnenkort leverbaar zouden zijn.
Bij Logo heb je verschillende windows
voor de Logo editor, grafieken. de dialoog
en de foutzoeker (debugger). Van de edr-
lor vond rk hel jammer dat de mus nlel bij
hel edltwerk qebruikt kan worden, zoals
dat blj Pascal editor van de Macintosh kan,
maar wie weet wordl dil noq toegevoegd-
Applicalies die va! alle faciliteilen van
CEM en ToS gebruik kunnen maken, ku!-
nen met de GEM-Toolkil onlwikkeld wor-
den.
Deze Toolklt is met name voor software-
huizen bestemd en omvat programma's als
een edito! assembler, C-compiler, een
communlcalie programma Kermit en ook
urtgebreide librades met grafische en an-
dere GEM routines. Voor mensen die in de
giallsche wereld thuis zlln. de elemenlarre
gaafische loutines venonen erg veel over-
eenkomst met functies ut GI(S. (CKS staal
voor Graphical Kemel Syslem en 1s doo,
de Interndllonal Standards Organizatlon
(lSO) in I9Bl voorgesteld als standaard
voo! 2-D graphics.)
De documentatie bij de roolkit (zo'n l0 cm
A4 formaat) bevat veel informatie over
GEM. De eerste versie blijkt noq wel wat
kinderziekten te vefi onen.
Van software die door Atari (in licentie)
wordt verkocht is het de bedoeling dat de-
ze niet meer dan 50 dollar gaat kosten, met
BTW en invoerrechten dus zo'n 200 i 300
qdden- In Amerika zijn advenenties ge-
sigmaleerd van ardere firrna's die ook de,
ze software prijs hanteren.

Toekomstige uitbreidilgen
Voor de nabije roekomsl zijn er diverse
geavanceerde uitbreidingen aanqekon,
digd, met scherpe prijzen. Een I5 Megaby-
te halddisk in 3,S uitvoe ng die voor rond
de 2000 qulden zo in te pluggen is en een
CD-ROM, d.w.z. een compact disc dje
voor de opslag van data kan drenen.
Deze schijfjes kunnen een hoeveelhejd da,
ta van tussen de 500 en 600 Mbyte beval,
ien. genoeg voo! de opslag van bv. een I0,
delige Enceclopedie.
Verder komt er een RGB kleurenmonrror
met een hoog oplossend vermogen voor
rond de 1200 gu]den. waarvan bij Atari een
exemplaa! was te bewonderen en waalvan
het kleurenplaatje op de voorpagina af
komt.
In het najaar wordt een ST versie met 256
I(b!1e en een ingebouwde diskdrive ver-
wacht, de 260 sTD, die nog een stuk goed-
koper moei worden a1s de 520 ST.
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realime toepassingen op m\rzlekgebied.
gr is op Mltl-Eebied nog vr4 weimg goede solfi{are o.twtkkeld (we} bv. yoor de
en d€ M:cintosi). Steeds meer muziektlstnroelten e. eflectapparaten wotden ec
stalrdaard rnet IVIDI gelevetd en nu de aalrrel tot standaard-inbouwex
laces ia is gegeven zal de ontsrikl€lixg ,an goede soflw3Je
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spelen .,a& atn inslaoInenl en hoefi zlch niel beeig te houden met alletler andere aa-
ken

De MIDI-Informatie
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GEM {Graphics Environment Manager}
In 1983 is Digital Research begonnen met de ontwikkelhg GEM. Eetder had men bij
DR GS4 ontwikkeld dat het mogelijk tnaakte om glalische ploglramtna's onalhankelijk
van de gEfische landapparatuur te maken.
GEM is sterk geinspireeld door de lay-out var de Macintosh, welke weer veel ideedn
bij hel Smalltalk system van Xerox weq heeft. GEM vervanqt niet het operating sys-
teem rnaar ligt er als een laag bovenop om het gebruikswiendelijke! te maken. Ook
applicaties kuunen gebruik tiraken van func{ies van GEM. GEM is niet voor een type
computer gemaaLt, maat dEait bv. op diverse MS-DOS computers op 68000 machines
zoals de Atali ST serie en zou ook beschikbaar zijn voor de 32016 processor van Na-
tional. Dit heeft rnen gerealiseerd door de hogere ptogrammeenaal C te gebruiken
die goed op in en uitvoer taken kan in spelen, en welke onafhankelijk is van de pro-
cessor. In de toekomsl komt DR ook met een GEM versie uit die de prograrnmeertaal
Pascal gebruikt.
GEM-applicaties kunen niet alleen makkelijk onalharkelijk van een type processor
gemaa.Lt worden, maar ook van de randappalaten die het moet aansll,ren bv. voo! het
aansturen van een plotter zijn er standaard functies en voor een bepaald type plotter
hoeft alleen een geschilde ,,&ive/' voot dat type plotter aan het programma gelhkt
worden.

In de huidige GEM versie kumen maximaal 4 windows op het scherm geopend zijn.
GEM heeft beperlre mu.ltilasking mogelijkheden, een grote applicatie en een aanta.l
desk accesoires zijn geljkti,dig mogeli,k.

Een window kan qeactiveeld worden en heeft dan de gedaante a.ls in de ondelste van
de tekst windows. De g jze ba.lk bovenaa.n ki gebmikt worden om de window te
verplaatsen, een grof Ester in de rechterbalk geeft aan dal in venicale richting niet
a]Ies te zien is. Het witte deel in de rechteEijballk geeft aan welk deel van het plaatje
te zien is en waar dit zich bevindt t.o.v. de !est.
Bij de ondelste balk kan hetzelfde aa.ngegeven worden. Het schuiven van het plaatje
achte! de window kan gebeuen doo! of met naar het omhoog wijzende pijltje of naar
beneden wijzende pijltje te qaan en de linker drukknop van de muis le bedienen, Bii
iedele klik veEchuift het plaatje een stukje echter de window d.w.z. de window blijft
op z'n plaats en het plaatje schuift naa.r boven of naa! benedetl, Dit kan ook gebeuren
door het witte blokje in de zirba.lk ,,op te pakken" met de muis en te velschuiven
wa..rdoor je in een keer naa-r eefl bepaa]de plaats in het plaa$e kunt gaan.
Het symbool in de linker ohderhoek (een omgekruld blaadje) kan gebruilt wolden
om de window te vergiroten of velkleinen door die punt op te pakken en met de muis
mee te nemen. De rechter bovenhoek kan gebruikt wotden om door een keer erin
klikken de window schermvu.llend te maken. Nog een keer klikken blengn de vrindow
op z'n oude qrootte. (Dit is eeh uitbteiding t.o.v. de Macinlosh.) Het symbool in de lin-
ker bovenlbek doet de window bij den kee! erin klikken veldwijnen. Als je goed
kijk zie je een,dilectory" Iettedijk in de bu.reaula verdwijnen namelijk een gestip-
peld kader dat in elkaar kiimpt en zich naar de bueaula verplaatstl

Op een beurs in ol(obe! denLt Atali een I
Mega-byte velsie van de sT te kunnen la-
ten zien, waarop Unix is geimplemeflteerd
is.

Conclusie
E! zijn van die mensen die meteen naa, de
conclusie toe bladelell. Deze werd
eigenlijk bij de aanvang a.l aangegeven.
Een apparaat mel de capacileiteh en prls
maakt een goede kans om een nieuwe ra-
ge te wolden. De hardware prestatles a)n
op diveEe purten beter als bii de Macin-
tosh. Qua software heeft de Mac een roya
Ie voorsprong, maar hoelanq hii daarop te-
ren kan s maar de waag. Voor het omrur-
len van een elektronica kaatt van 128
Kbyte naar 512 Kbyte wordt bij Apple al
meer gelekend dan de prijs van een com-
plete 520sT om maar eens wat van het
prijsveEchil te noehen. A]s Atari het bol-
wer[.t om tegen de huidige prijssteling
een goed werkende computer op de markt
te bre[gen, zal dit vast voo! andere com-
puteE invloed op de prijs hebben.

Concurrentie van andere nieuwe compu-
tets lijll (nog?) niet in zicht. De Amiga die
Commodore uit wil gaan blengen valt met
een pak weg twee keer zo hogte pnjs in
een andere p jsklasse.
Deze computer zou diverce grafische func-
ties in hardwale ondergebracht moeten
hebben en medio januari ill Europa moeten
verschijnen.
Sornmige mensen wagen zich a-[ of er ruel
bezuiniqd is len koste van de kwditeit.
maar daarvan heb ik niets kunnen ontdek-
ken. Zelf had ik hever een opbouw gezien
zoals bij de IBM-PC bijvoorbeeld waar dn-
ve(s) en voedrng en elektronica m e6n
kasl zitten en er een Ios toetsenbord is te
gebruiken. Maar ik weet niet of de over-
wegingr van kosten een lol bij de keuze
vaul systeemopzet een rol heeft gespeeld.
WaaJ Alan wel zegt op te bezuinigen Is
overmauge reklame en seruce ten aarzien
van werking en gebruik. Hier is een laak
weggelegd voor gebruikerc met name ge-
bruikeEg[oepen, zoals Jack Tramiel dit
zelf aangeeft.
Daarom is een
bluikersgroep

goed hmctionerende ge-
binnen HCC velband met

voldoende
groot belang. Zell draag ik daaraan gaa.rne
mijn steentje bij en ik weet dat er binnen
de 68000 gebruikersgroep meer mensen
zo ove! denken. Tezamen mel de toezeg-
ging van Atari er een ,,open syslem" van te
zullen maken moeten we toch een eind
kunnen komen. I

Dit anikel werd geschreven
doo, Tom der Dtiil,voorzitter HCC 68000
geb ikersgzoep in sarnenwetking rnet
Guus.Ramackers, Ed Swets en Atari Bene-
lux BV.
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