
1

/I\ATART
MEGAF!LE"

Hard Disk Drive

Gebruikershandleiding

,.1

Voor alle Atario MEGA" en ST" computers

atarimuseum.nl



BELAl{GBIJK
Zoals in alle elektrische apparatuur worden ook in de Atari MEGAFILE hard disk
drive elektrische signalen opgewekt die storing op radio- en Tv-apparatuur kunnen
veroorzaken als de apparatuur niet volgens de voorschritten wordt aangesloten.

Als u vermoedt dat de apparatuur storing veroorzaakt, schakel dan de computer-
apparatuur uit. ls de storing verdwenen, dan werd die waarschijnlijk veroorzaakt
door de computer. U kunt proberen de storing op te heffen door een of meer
van de volgende maatregelen te nemen:
. Als u voor radio- of Tv-ontvangst een binnenantenne gebruikt, verander dan de

stand van die antenne.
. Verander de opstelling van uw computersysteem ten opzichte van de radio ol

TV
. Sluit uw computer-apparatuur aan op een andere wandcontactdoos, zodat de

computer en uw radio of TV op verschillende groepen zijn aangesloten.
Raadpleeg indien nodig uw ATABI-dealer of een gekwalificeerde radio- ol W-
technicus voor verdere suggesties.

LET OP: Deze apparatuur voldoet aan de criteria voor klasse B computer-apparatuur,
overeenkomstig het Fcc-reglement, paragraaf J, deel '15. Deze regels beogen een
redelijke bescherming te bieden tegen dergelijke storingen. Dit vormt echter geen
garantie dat geen enkele storing op radio of TV zal optreden. De hard disk drive
mag alleen worden verbonden met apparatuur die voldoet aan de normen voor
klasse B computer-apparatuur. Aansluiting van apparatuur die niet aan deze criteria
voldoet, leadt veelal tot storingen in radio- en Tv-ontvangst. Voor de l/O-verbindingen
moeten afgeschermde kabels worden gebruikt, daar anders de normen voor klasse
B kunnen worden overschreden
N.B.: Aan deze handleiding is de grootst mogelijke zorg besteed. Uiteraard wordt
de computer hardware en software van Atari Corp. voortdurend verbeterd en
uitgebreid. Atari Corp. kan daarom onmogelijk de Juistheid van de inlormatie in
deze handleiding na de datum van publicatie garanderen en wijst dan ook iedere
aansprakelijkheid af voor eventuele gevolgen van wijzigingen, fouien ol weglatingen.

lJ,{Il.- rel{4Rl loso, CDAR504-, MEGA-, Ni!EGAF|LE-, tvtEGAFtLE 2o-, MEGA_
FILE 30" MEGAFILE 60", SH-, SHlO4', SH2O4-, SH2O5;, SLMSOA- EN 5izijn handetsmerken ot oereoisrreerde handelsmerke" ,an ltiri Corp OfMo en

3"ag:,"r.::ffr'. 
ziln haidetimerken or se,es-istre;rde niri.irr"r.r.in van Digitat

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zondervooratgaande schriflelUke toestemming van Atari-Corpo,at,5n ---

(c) 1988 Atan Corporalron
Sunnyvate, CA 940g6
Alle rechten voorbehouden
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IilLEIDIl{G
De Atari MEGAFILE hard disk drive is een gebruiksvriendelilk en b

opslagmedium voor een Atari MEGA- ol ST-computer. De disk
een enorme opslagcapaciteit. Door zijn uitgekiende ontwerp is hij
te installeren en past precies op de kast van een MEcA-computer.

De hard disk wordt geleverd met een reeks utilities; programma's
formatteren, bedienen en onderhouden van een MEGAFILE- of i

alle

het

Deze gebruiksvriendelijke programma's zijn speciaal ontwikkeld
mogelijkheden van de disk drive optimaal te benutten.

Als u voor de eerste keer kennis maakt met Atari's hard disk zull
0 snel het gemak ontdekken van de overzichtelijke dialoog- en
wings-boxen. Zij begeleiden u stap voor stap door de programma'

Als u vertrouwd bent met eerdere versies van de utilitles, zult u

biedt

dat de nieuwe versie een aantal uitbreidingen bevat. De optie
detecteert en markeert nu automatisch slechte sectoren op de
disk. Met behulp van de optie HDX Markbad kunt u slechte

Format
hard

van de

op
a2onderlijke logische drives markeren (zonder de partitie te
De nieuwe versie van bevat
tevens een optie om die

Het gebruik van deze handleiding
Deze handleiding beschrijft het aansluiten van de Atari M
disk drive en het gebruik van de !3I9ElE!-g!!!99Joor het
en gebruiken van deze disk ol een SH-disk. De handleiding is r

ingedeeld, zodat alle gezochte informatie snel kan worden

Hooldstuk 1, Aan de slag, zel uiteen hoe een ol meer disk op de
computer worden aangesloten en hoe het systeem moet worden
Tevens beschrijft dit hoofdstuk het gebruik van de lolders en fi

utilities.

Hoofdstuk 2, Voorbereiden van de hard disk, beschrijft het de
EMindeling in logische drives en het installeren van logische drives

Desktop.
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l-|oofgstuk 3, Opstarten van een systeem met een hard disk, geeft aan
hoe het systeem moet worden opg6start vanaf een hard disk of ianaf een
diskette.

Hooldstuk 4, Gebruik en onderhoud van de hard disk, behandelt de indeling
v€n de hard disk, de uitbreiding van het aantal tolders, het kopidren van
liles, vergrendelen van de koppen, markeren van slechle sectoren en wissen
van een logische drive.

Appendix A, Foulzoeken en preventief onderhoud, geeft inlormatie over
ploblemen die tiidens het gebruik van de disk drive kunnen optreden, Bij
elk probleem worden enkele suggesties gegeven voor het heistellen vari
de fout. Deze appendix bevat tevens ent<ete nuttige tips voor het onderhoud
van de disk drive.

Appendix B, Foutmeldingen, geeft een overzicht van de foutmeldingen die
bij het gebruik van de hard disk en de utilities op het scherm kunnen
verschijnen. Elke loutmelding is voorzien van suggeslies voor het oplossen
van de foul.
Appendil Cr Technische gegevens, bevat een aantallechnische specificaties
van de MEGAFILE hard disk drive.
De Verklarende woordenliist biedt de mogelijkheid de betekenis opte zoeken
van technische termen die in deze handleiding worden gebruikt.
Klantenservice geeft aan waar u meer inlormatie kunt opvragen over uw
hard disk drive en andere Atari-produkten.
De lndex zorgt dat u snel lnformatie over een bepaald onderwerp kunt
opzoeken.
ln deze handleiding beginnen sommige alinea's met N.B.: ol met LET Op:
Bij N.B. worden tips en inlormatie over het betreffende onderwerp gegeven.
Bij LET OP wordt gewezen op mogelijke fouten en hoe deze kunriei wbrden
voorkomen
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HOOFDSTUK 1

AAN DE SLAG
Uw IVIEGAFILE hard disk drive en het gehele computersysteem moelen

)or eenop een stevig en egaal oppervlak worden opgesteld. Kies
plaats waar het systeem beschermd is tegen de effecten van stof,
temperaturen, direct invallend zonlicht en een hoge
bovendien dat rond de systeemcomponenten voldoende ruimte
voor de warmte-afuoer.

Haal de disk drive voorzichlig uit de verpakking. Bewaar de
verpakking, voor het geval u de disk later wilt vervoeren of
ln de verpakking moeten zich de volgende onderdelen bevinden:
. Atari IiIEGAFILE hard disk drive. interface-kabel
. voedingskabel
. diskette met Atari Hard Disk Utilities. deze handleiding
. garantiebewijs

Ga na ol de inhoud compleet is. Mocht er iets ontbreken, neem
op met uw Atari-dealer.

Aansluiten van 66n MEGAFILE hard disk drive
Als u over een Atari MEcA-computer beschikt, kan deze boven
disk drive worden geplaatst. De monitor kan vervolgens op de
worden gezet. Bijeen ST-computer kan de hard disk driveachter de
worden opgesteld en de monitor op de hard disk drive.
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Volg onderstaande stappen op voor het aansluiten van 66n MEGAFILE hard
disk eenheid:
1. Controleer of zowel de computer als de disk drive zijn uitgeschakeld.

2. Verbind een uiteinde van de interface-kabel met de connector "Hard
Disk" op de computer. Verbind het andere uiteinde met de connector
"Hard Disk ln", aan de achterzijde van de disk drive. Zorg dat steker
en connector goed vast zitten.

3. Verbind de voedingskabel met de netaansluiting van de hard disk drive
en steek de netsteker in een geaarde wandcontactdoos.

Aansluiten van 66n hard disk drive

Hard Disk

Ofi voeoings- On
schakelaar

Hard Disk ln

LET OP: Schuif geen papieren of ander materiaal tussen de op elkaar
staande hard disk drive en computer. Daardoor worden namelijk de
ventilatiesleuven afgedekt, waardoor de koeling van de drive-eenheid wordt
belemmerd.

MEGA-computer

voedlngskabel 

-$etaanslultrng 

?
MEGAFTLE hard ais. | / | interface-kabel

:r-=!= E r.'flnE=m
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Aansluiten van meerdere MEGAFTLE hard disk
Het is toegestaan maximaal vier MEGAFILE hard disks (ol
randapparaten, zoals de Atari CDAR504 ol de SLM804 laser
de computer aan te sluiten. De drives worden in dat geval als
onderling doorverbonden. (Het is toegestaan maximaal acht rand
aan te sluiten, maar het is raadzaam dit aantal te beperken tot
elk randapparaat moet een uniek eenheidnummer worden
wordt ingesteld met behulp van DIP-schakelaars in het betrefrende
ln elke MEGAFILE hard disk drive wordt door Atari het
0 ingesteld. Bij aansluiting van meerdere hard disks moet
tweede en volgende hard disks de stand van de
gewijzigd. Laat die aanpassing uituoeren door een erkende Atari
Als de D|P-schakelaars correct zijn ingesteld, kunt u extra hard
als volgt op het systeem aansluiten:
1 . Controleer eerst of de computer en de disk drives zijn
2. Verbind de interlace-kabel met de connector "Hard Disk ln" op

hard disk eenheid. Verbind het andere uiteinde van die
connector "Hard Disk Out" op de eerste drive (de drive die r
op de computer is aangesloten). Voor elke volgende drive n
een intertace-kabel een verbinding van "Hard Disk Out" naar
ln" op de volgende drive.

)r, op
keten

.) Aan

ninde
worden

Dat

tweede
met de

met
Disk

U
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3. Verbind de netaansluiting van elke MEGAFILE-drive via een voedingskabel
mel een geaarde wandconlactdoos.

Aansluiten van meerdere hard disk drives

MEGA-computer

Hard Disk

!n"u,. "o.ort",

Hard Disk Out Hard Disk ln

Hard Disk ln

N.B.: Het is ook mogelllk een I\TEGAFILE en een Atari SH204 hard disk
drive op uw systeem aan te sluiten. In dat geval moei de SH204 altijd
als laatste schakel in de keten worden aangeslolen. Raadpleeg de hand-
leiding bij de SH204 hard disk drive voor bijzonderheden over hel instellen
van de D|P-schakelaars in die drive.

tweede drive
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ln- en uitschakelen van de hard disk
Schakel altijd eerst de hard disk(s) in voordal u de computer inschakelt.
Tijdens de initialisatie licht het "Busy"-lampje van de drive kort op en hoort
u de drive-motor op toeren komen. Zodra het lampje dooft, kunt u de andere
onderdelen van het computersysteem inschakelen. Schakel de computer
altijd als laatste in.

$hnneer u stopt met uw werk, schakel dan altijd eerst de computer uit
en daarna pas de hard disk(s) en andere randapparatuur. (Als u een hard
disk wilt vervoeren ofverzenden, raadpleeg dan in hoofdstuk 4 het onderdeel
"Koppen vergrendelen".)

Atari Hard Disk Utilities
Zodra de hard disk drive op de computer is aangesloten, kunt u gebruik
maken van de diskette met de hard disk utilities. Deze diskete bevat
programma's en andere files voor de communicatie tussen de computer
en een MEGAFILE ot SH hard disk. Het gebruik van deze utilities veronderstett
goede kennis van de werking van de MEGA- ol ST-computer. Baadpleeg
eventueel de gebruikershandleiding voor meer bijzonderheden.
Start de computer op vanaf de diskette met de utilities en roep een directory
van die diskette op:
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Hieronder wordt kort aangegeven welke lolders en files op de utility-diskette
zijn opgeslagen. ln de volgende hoofdstukken worden de luncties van de
utilities uitgelegd.

HDX-folder
De HDX-lolder bevat de programma's waarmee de hard disk wordt voor-
bereid voor het opslaan van gegevens.

- HDX,PRG bevat opties voor formatteren, leegmaken van een
drive, markeren van slechte sectoren en vergrendelen

logische
van de

lees/schrijlkoppen.

- HDX.RSC is een GEM resource-programma dat door HDX.PRG wordt
gebruikt.

- SHIPPRG vergrendelt de koppen van alle disks in het systeem.

- WINCAP is een tekst-file die de hard disk parameters voor HDX.PRG
bevat.

HINSTALL-folder
De folder HINSTALL bevat programma's voor het installeren en verwijderen
van hard disk drivers.

- HINSTALL.PRG installeert of verwijdert de hard disk driver.

- HINSTALLRSC is een GEM resource-programma voor HINSTALL.PRG.

- SHDBIVER.RAW wordt samen met HINSTALL.PRG gebruikt voor het
aanmaken van de file SHDRIVER.SYS, de hard disk driver waarmee u
het systeem kunt opslarten vanaf de hard disk.

- COLDBOOT.PRG stelt u in staat een zogeheten koude start uit te voeren
zonder het systeem uit te schakelen.
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AUTO-folder
De AUTOJolder bevat programma's die worden gebruiK tijdens het ini-
tialiseren van het systeem:

- AHDI.PRG is een hard disk driver die in de AUTOJolder aanwelg moet
zijn wanneer een systeem met een hard disk wordt opgestart \anaf een
diskette. AHDI.PRG stelt het systeem in staat de hard disk te herkennen
en hard disk ikoon C al te beelden.

- FOLDR100.PRG biedt de mogelijkheid het systeemgekozen aantal \an
40 lolders uit te breiden.

Kopi6ren van de utilities-diskette
Maak altrjd een kopie van de originele diskette met Atari Hard Disk Utilities.
Gebruik die kopie als werkdiskette. Deze werkwijze verhindert dat u de
originele programma's verliesl of beschadigt. Raadpleeg de gebruikers-
handleiding van uw computer voor het maken van een kopie ran de originele
diskette.

Berg de originele diskette veilig op, Kies daarvoor een plaats waar dediskette
beschermd istegen stof, vocht en direct invallend zonlicht. Bewaar d€ diskette
ook niet in de nabijheid van apparaten die sterke elektromagnetische velden
produceren.
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HOOFDSTUK 2

VOORBEREIDEN VAN DE HARD DISK
Enige opmerkingen vooraf
De meeste handelingen ter voorbereiding van de hard dtsk (zoals formatteren
en indelen in partities) zijn al door de labrikant uitgevoerd. U hoeft alleen
nog maar de logische drives te installeren, zoals later in dit hoofdstuk is
beschreven onder "Logische drives inslalleren". De systeemgekozen om-
vang van de partities (afgestemd op de gebruikelijke behoefte aan opslag-
capaciteit) is per type in onderstaande tabel aangegeven.

SYSTEEMGEKOZEN AFMEIINGEN PARTITIES

Atari hard disk systeemgekozen partities,
almetingen in megabytes

sH104 10
SH2O4, SH2O5, MEGAFILE 20 4.6-10
I\iIEGAFILE 30 10-10-10
MEGAFILE 60 15-15-1 5-1 5 -'--

Bijbepaalde procedures mogen sommigevan de in dit hoofdstuk beschreven
bewerkingen achlerwege blijven. Raadpleeg de volgende tabel om na te
gaan welke bewerkingen in uw geval noodzakelijk zijn en lees de betreffende
onderdelen in de aangegeven volgorde door.

10

I
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VOORBEREIDEN VAN HARD DISK
gewenste procedure doorlezen

Door labrikant ingestelde Logische drives installeren
partities gebruiken

Door fabrikant ingestelde HDx-programma opstarten
partities wijzigen lndelen in partities

Logische drives installeren
Opnieuw lormatteren HDx-programma opstarten
van de hard disk Formatteren

lndelen in partities (alleen
als u de svstacmge kozen
d!0etiDge&sitJ,lzjgeo)_

/ Logische drives installeren
/ N.B.: Formatteren van de hard disk is alleen noodzakelijk als de door de

labrikant aangebrachte formaftering onklaar zou raken ol wanneer de disk
slechte sectoren bevat. Raadpleeg de informatie onder "Slechte sectoren
markeren" in hoofdstuk 4 en zie ook Appendix A.

HDX-programma opstarten
Hel programma HDX bevat opties waarmee u de hard disk kunt lormatteren
en kunt indelen in partities.

LET OP: De opties HDX Format en Partition wissen alle gegevens die op
de hard disk zijn opgeslagen. Kopieer daarom eerst de files die niel verloren
mogen gaan.

Het opstarten van het programma HDX verloopt als volgt:

1. Controleer ol de computer en de hard disk zijn uitgeschakeld.
2. Schakel de hard disk an. Het "Power"-lampje gaat branden en tijdens

hel initialiseren licht het "Busy'-lampje op. Na enkele seconden dooft
dit lampje weer en is het initialiseren voltooid.

11
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Plaats de diskette met de Atari Hard Disk Utilities in drive A en schakel
de computer in. Zodra de initialisatie gereed is, verschijnt de GEM Desktop
met de ikoon voor hard disk C en de ikonen voor de disk drives A
en B. (Het programma AHDI in de AUTOJolder stelt het systeem in staat
de hard disk te herkennen.)

Roep een directory op van de HDXJolder op diskette A en kies HDX.PRG.
De menubalk voor HDX bevat drie koppen (Desk, File en Disk). Bij elke
kop hoort een menu met een aantal opties.

4.

I

I

I

12
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Formatteren
Tijdens het formatteren worden op de hard disk sporen en sectoren
aangebracht en wordt de disk ingedeeld in partities. Bovendien worden
slechte sectoren gemarkeerd, zodatdie bij het opslaan van gegevens worden
overgeslagen.
Het lormatteren van een hard disk verloopt als volgt:
1 . Roep een direclory op van de werkdiskette met de Hard Disk Utiljties.

Kies in de HDXJolder de optie HDX.PRG. Kies vervotgens in het Disk-
menu de oplie Format, waarna het HDX-programma wordt opgestart.

2. Het programma waarschuM nu dat door het formatteren alle informatie
van de hard disk zal worden gewist.

A Forn.t . Phlsi(rl Unit

TMII[6!

lorr.tting . ohgsiEal ullit xill
dlstrol .ll lntorNatlo[ on it.
Ih! s!st6 xill rlboot rhln

gou qult ll0X.

T-II(I TiMEilt

13
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Als de hard disk ol het RAM informatie bevat die niet verloren mag gaan,
kopieer die files dan eerst naar een diskette.
Klik vervolgens op OK.

3. Kies de hard disk drive (unit) die u wilt formatteren. Als u de eerste
of de enige disk van uw systeem wilt lormatteren, of als u een disk
wilt formatteren die lglt eerder werd geformatteerd, kies dan UNIT 0.
(Bij een hard disk die nog niet is geformatteerd, moeten de DIP-
schakelaars zijn ingesteld op eenheidnummer 0.) Als u een extra hard
disk in partities wilt indelen, kies dan de eenheid die overeenkoml mel
de instelling van de D|P-schakelaars van de hard disk. (Raadpleeg het
onderdeel "Aansluiten van meerdere NIEGAFILE hard disk drives" in
hoofdstuk 1 voor bijzonderheden over het instellen van de DIP-scha-
k"1""r..) U@

Srlrct th! phUsicrl uoit

rnmTl Tmi-il tTiiT-il mmTr
mmTTt tmril mi-B-l Ti,m-n

r-T--.] tTiiiEil

Klik op OK om door le gaan.

I

14
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4. Kieslgl,iuiste h{oe hard disk door te klikken op de box waarinlde type-
aanduiding stilat van de drive die in uw systeem wordl gebruikt.l

- 

I

/*

s.l.ct thr snlt lglcl

ITEEFTTF.f Itf, EffiTFEIIEEt_f, FnE_'61

Trr-tis-.-lf --Tt-ri---lf rr-iEr---l
/

ftiifdil

KIik vervolgens op OK

A torr.t . Pt$lc.l Unit A
m$ cHrrGE r0 ouII!

for..tttog unlt Irill !r.s! cvErgthiai
o, lt!

5. Deze waarschuwings-box biedt u de gelegenheid de Formattpdracht
alsnog te annuleren. Als dat niet noodzakeliik is, klik dan o( OK om
de gekozen drive te lormaneren.

I

i
I
I
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Tijdens het lormatteren wordt de hard disk niet alleen geformatteerd,
maar ook gecontroleerd op slechte sectoren en ingedeeld in partities.
Allereerst verschijnt een melding dat het formatteren is begonnen.
Vervolgens ziet u de box Physical Unit Markbad. Het Markbad-programma
controleert de gekozen drive op slechte sectoren. Daarbij wordt de disk
per cilinder gecontroleerd. Na afloop verschijnt het tot nu toe gevonden
totale aantal slechte sectoren. Dit totale aantal wordt na elke Markbad-
operatie opnieuw aangepasl. Ten slotte verschijnl een melding die
aangeeft dat de disk in partities wordt ingedeeld.

A P.rtitlon . PtgsiEal Unit

P.rtitiooing.,,
^

Zodta die melding verdwijnt, is het formatteren voltooid.
Het aantal partities en de almeting van elke partitie is alhankelijk van het
type MEGAFILE of SH hard disk. De tabel "sysleemgekozen afmetingen
partities" eerder in dit hooldstuk geeft daarvan een overzichl.

lndelen in partities
lndelen in partities betekent dat de hard disk wordt ingedeeld in een aantal
secties, aangeduid als "logische drives". Elk van die logische drives wordt
door de computer als een alzonderlijke drive beschouwd. Als u vanuit de
GEM Desktop logische drives gaat installeren, krijgt elk daarvan een eigen
drive-aanduiding. lndeling in partities maakt het mogelijk gegevens over-
zichteliik op te slaan.
Tijdens hetlormatteren worden voor de partities systeemgekozen afmetingen
gehanteerd. Met behulp van de Partition-optie kunt u de afmetingen echter
aan uw eigen wensen aanpassen. Deze optie bevat een Edifmenu, waarmee
u de omvang van elke partitie zell kunt bepalen of een keuze kunt maken
ult een aantal partitieschema's, die nu worden behandeld.

16
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Kiezen van een drive voor indeling in partities

1 . Roep een directory op van de werkdiskette met Hard Disk de Utilities.
Kres in de HDx-folder de optie HDX.PRG. Kies in het Disk-menu de
optie Partition, waarna het HDX-programma wordt opgestart.

Deze waarschuwings-box wijst u erop dat door het indelen in partities
alle informatie op de hard disk zal worden gewist en dat het systeem
daarna opnieuw zal opstarten.

Prrtition . Phgsitrl Unlt A

IMIIIE!

P.rtitionin! . phlsitrl ullit xill
destrol lll ln{orration on it.
Ihe sgst6 xill reboot rhln

gou quit ll0l.

ITl TMiEEil

N/aak eerst een kopie van waardevolle gegevens die zich in het RAM
ol op de hard disk bevinden.
Klik vervolgens op OK.

17
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3. Kies de dri\e die u wilt indelen in partities. Als u de eerste of de enige
disk van uw systeem wilt indelen in partities, kies dan UNIT 0. Aliu
een exfa hard disk in partities wilt indelen, kies dan de eenheid (unit)
die orereenkomt met de instelling \an de D|P-schakelaars van de hard
disk. (Raadpleeg het onderdeel "Aansluiten van meerdere MEGAFILE
hard disk dri\€s" in hoofdstuk 1 voor bijzonderheden over het instellen
\an de DlP-schakelaars.)Alleen de units in een \ret kader kunnen worden
gekozen.

sllBt tir ltl.lc.l lnit
rmTTt rinfr'n mTTt rit[iTTl
rmTTl riiiiril nmi-il nmpl

ril rffit
Klik op OK om door te gaan.

Klezen Yan een partltleschema
U kunt een partitieschema kiezen via de box
de box Choose a Partition Scheme.

Edit Partition Scheme of via

l

r

I
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De box Edit Partition Scheme
Dez€ box verschijnt zodra u hebt gekozen welke drive u wilt indelen in
partities. ln de box zijn de afmetingen aangegeven van de huidige partities
op die drive.

Edlt partltion schlie of th! unit

ffEA6] T 0T6-] L.ft! Dth-
rlf,,oiE-l T o-fol
no--?F[ilrc-fo]
ninrrlAlFTe] [-T_]
l-r!n-ul n6ao i Emil

Klik op de vertic_ale pijlen om de omvang van partities in stappen van 1

Mb te wilzigen. De minimale omvang van een fartitie moet t Mb ziln, de
maximale omvang mag 16 Mb zijn.
Als u een partitie wilt activeren die van het kenmerk ,,Unused" (niet in gebruik)
is voorzjen, klik dan 

-op 
"Unused" en bepaal de omvang van de- partitid

door op de pijlen te klikken. Als u een Unused-partitie in ge-bruik wilt riemen,
moet in het meest linkse veld een waarde van minimaal i Mb staan.
Als u gebruik wilt malen van de oorspronkelijk ingestelde partities, klik
dan op Undo. Klik op OK zodra alle waarden naar wens zijn ingesteld.
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- De box Choose a Partltlon Scheme
Deze box \erschijnt zodra u in de box Edit Partition Scheme de Menu-
optie kiest.

b l,rtltta 3dr!m!

I-IFiFiilr-3:Fr,TFi:Fiil
rG3=iFr'l

rTl 1ffiil rEmr]

Het menu van de box Choose a Partition Scheme biedt keuze uit een aantal
partitieschema's. Kies de gewenste partitie-indeling. Als u wilt terugkeren
naar de box Edit Partition Scheme, klik dan op Edit.

Nadat u een partitieschema hebt gekozen, kliK u op OK

Loglsche drives installeren
Logische drives zijn de partities die tijdens het lormatteren ol indelen in
partities op de hard disk werden aangebracht. Als u een andere logische
drive wilt gebruiken dan drive C, dan moeten daartoe vanuit GEM Desktop
logische drives worden geinstalleerd.

Het installeren van logische drives verloopt als volgt:

1 . Controleer eerst ol de hard disk al met behulp van het programma HDX
is geformatteerd en in partities is ingedeeld.

I
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Kies vanuit GEM Desktop de tkoon voor drive C en kies daarna in het
Options-menu de optie lnstall Disk Drive.

3. Zodra de dialoog-box lnstall Disk Drive verschijnt, drukt u op tshiftl tDl,
zodat de drive-aanduiding D wordt toegekend. Klik dan op lnstall om
logische drive D te installeren.

lrllt! tls'tt!
itrr tar ll.r: ila r{: rha uq-

@IETEB
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4. Herhaal de bovenstaande stappen voor elke logische drive die u wilt
installeren. Geef elke nieuwe drive een unieke drive-aanduiding, op-
lopend in allabetische volgorde. Drive D is de tlveede logische drive,
de derde wordt dus drive E, de vierde F enz. Vaak is de ikoon voor
een nieuwe drive over de vooralgaande ikoon geplaatst. Sleep de nieuwe
ikoon naar een andere positie op de desktop, zodat de vorige ikoon
weer zichtbaar wordt.
Na het installeren van het gewenste aantal logische drives kiest u een
desktop-indeling (en als u een kleurenmonitor gebruikt ook een scherm-
resolutie) en slaat deze op. Daarvoor kiest u in het Options-menu de
optie Save Desktop. De desktop wordt samen met de geinstalleerde
logische drives opgeslagen in de eerste partitie op de drive. {Raadpleeg
de gebruikershandleiding bij uw computer voor meer bijzonderheden
over het installeren van drives en het opslaan van de desktop.)

22

atarimuseum.nl



HOOFDSTUI( 3

OPSTARTEN VAN EEN SYSTEEM
MET EEN HARD DISK
Als u een hard disk hebt geinstalleerd, kunt u het Systeem zowel vanaf
de hard disk als vanaf een diskette opstarten. Het eerste verloopt aanzienliik
sneller. Een aantal in de handel verkrijgbare programma's (vooral spelletjes
en programma's die beveiligd zijn tegen kopieren) vereisen echter dat de
computer vanaf een diskette wordt opgestart.

Opstarten vanaf een hard disk
lnstalleren van de hard disk driver
Met behulp van het programma HINSTALL (op de diskette met Hard Disk
Utilities) kan de computer vanaf de hard disk worden opgestart. HINSTALL
slaat de hard disk driver SHDRIVER.SYS op in de basis-directory ("root
directory")van de eerste partitie van de geactiveerde hard disk. Dat is meestal
drive C. Als SHDRIVER.SYS is geinstalleerd, zal het systeem tijdens het
opstarten een diskette negeren en aulomatisch opstarten vanaf de hard
disk. Verwijder de driver SHDRIVER.SYS niet uit de basis-directory, want
dan wordt opstarten vanaf de hard disk onmogelijk.
De hard disk driver wordt als volgt geinstalleerd:

1. Controleer of alle voorbereidingen van de hard disk zijn uitgevoerd, zoals
beschreven in hoofdstuk 2.

2. Roep de directory op van de diskette met Atari Hard Disk Utilities. Kies
Uit dE HINSTALL-IOIdEr dE fiIE HINSTALL,PRG,
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De menu-balk van het HINSTALL-programma verschijnt. Kies uit het File-
menu de optie lnstall.

4. Kies een unit (disk drive). Alleen de drives in een vet kader kunnen
worden gekozen.

Selrtt th! ,h$ir.l uolt

nfiii-In Tmi-i-l Tufi7l ltttt_iT-ll

Tii-iTTITIiIT-tlmrr-ilTlml-rl
I_il_I ITiFdEil
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5. Het systeem vraagt nu om een bevestiging voor het installeren van de
driver op de gekozen disk.

A lost.ll i.rd oidr 0rtvlr A

nbout to lnst.ll . tootebla
drielr ln ,hgsicrl mit 0

r-fr---] mmil

Klik op OK als u door wilt gaan.

Systeem opstarten
Na de installatie van de driver met behulp van HINSTALL kunt u via
onderstaande stappen het systeem opsta(en vanaf de hard disk:

1. Schakel het systeem uit. Om het opstarten te versnellen, is het raadzaam
een lege geformatteerde diskette in drive A te plaatsen.

N.B.: Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw computer voor meer
informatie over hel lormatteren van een diskette,

2. Schakel de monitor en de hard disk drive in. Wacht tot het "Busy"-lampje
op de hard disk dooft en schakel vervolgens de computer in. Tijdens
het opstarten verschijnt een melding met type, datum en versienummer
van de hard disk driver. Daarna verschijnl de desktop.

U kunt ook opstarten zonder het systeem uit te schakelen. Kies daarvoor
het programma COLDBOOT.PRG in de HlNSTALLJolder. Via deze methode
kunt u het systeem geheel opnieuw initialiseren zonder de aan/uit-schakelaar
te gebruiken. Vergeet niet dat op die wijze, zoals bij elke koude start, de
inhoud van het RAM verloren gaat.

N.B.: U kunt COLDBOOT.PRG zowel vanal een diskette als vanaf de hard
disk laten uitvoeren.
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Opstarten vanaf een diskette
Als u vanaf een diskette wilt opstarten {om een programma te gebruiken
dat alleen vanaf een drskette kan worden geactiveerd), dan kunt u de hard
disk driver verwijderen of deze driver negeren. Voor dat laatste houdt u
tijdens het opstarten de lAlternate]-toets ingedrukt. U kunt alleen opstarten
vanaf een diskette die de AUTOJo|der met het programma AHDI.PRG bevat.

Verwijderen van de hard disk driver
Raadpleeg het onderdeel "lnstalleren van de hard disk driver" om de hard
disk driver te verwijderen. Voer de daar aangegeven stappen uit, maar kies
in het HINSTALL-menu Remove in plaats van lnstall.

Negeren van de hard disk driver
U kunt de hard disk driver ook negeren in plaats van verwijderen. Schakel
de computer uit. Plaats de diskette waarmee u wilt opstarten in drive A.
Houd de [Alternate]{oels ingedrukt tijdens het inschakelen van de computer.
Laat die toets pas los zodra het "Busy"-lampje van drive A oplicht.
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HOOFDSTUK 4

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN DE HARD DISK
ln dit hoofdstuk wordt het gebruik en het onderhoud van de hard dlsk
beschreven. Als u de in dit hoofdstuk gegeven aanbevelingen opvolgt, zult
u maximaal profijt van de hard disk hebben.

Hard disk indelen
De grote opslagcapacitert van een hard disk vereist dat een zorgvuldige
en overzichtelijke indeling in folders en Iales wordt gehanteerd. Onderstaande
tips kunnen nuttig zijn bij het opzetten van een dergelijke indeling.
. Gebruik foldernamen die aangeven welk type files in de folder is

opgeslagen. Breng alle files onder in folders, zodat zij snel zijn terug
te vinden.

o Beperk het aantal files in de basis-directory. Alleen desk-hulpmiddelen
moeten altijd in de basis-directon/ worden opgeslagen.

o Breng de meestgebruikte files onder in het hoogsle directory-niveau.
. Wis overbodig geworden files, zodat ruimte voor nieuwe files ontstaat.

Aantal folders uitbreiden
Als u een TOS-versie gebruikt van v66r 1988, dan kunt u op de hard disks
en diskettes samen in totaal 40 folders aanmaken. Het programma
FOLDR100.PRG biedt echter de mogelijkheid dat maximum te verhogen.
Bij TOS-versies van 1988 en later wordt het maximale aantal folders
automatisch vergroot.
FOLDR100.PBG bevindt zich in de AUTO-folder oo de diskette met Hard
Disk utilities. Kopieer het programm7-fiEir-de eeiste partitie op de hard
disk waarmee het systeem wordt opgestart. (partitie C als u vanaf unit 0
opstart).
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5r-gs 
v?nalgEM Desktop in het Fite-menu de oprie Show tnto en wijzig

het getal 100 in de programmanaam FOLDR1 O0.pRc-fi;a;lvaarde' uii
het bereik 001 Um ggg. De door u opgegeven waarde geett het extra aanhl
folders dat nu kan worden georuiit. Siet dat u in toiaat 240'I6iffi
gebruiken, dan veranderl u de lile-naam FOLDRI O0.PRG in
FOLDR2OO.PRG,

U kunt het_aantal folders nog verder vergroten door het programma
FOLDR1-oo.PHG eqllete maten te kopidren.-Geef etke kopie ben unieke
nreuwe fle-naam. Elke kopie voegl het aantal folders toe dat in de file_
naam van de oorspronkelijke versie staat. Stel dat u in totaal 1240 lolders
wilt gebruiken. Dte waarde bestaat uit 400 x 3, plus de standaard aanwezige
40 folders. Daarvoor zou u dus de volgende programma-kopie€n kunnSn
gebruiken:

FOTDR{OO.PRG
AFOTDB.PRG
BFOTOB.PRG

AIIe.FOLDR-programma's moeten worden opgeslagen in de AUTOJolder,
op de eerste partitie van de hard dist< waarmddhet s-ysteffioffipgEGi
(partitie c als unit 0 de opstart-disk ts).

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

Files kopiEren
Het is belangrijk waardevolle liles Lelelmatjo te kooieren van de hard disk
naqr een, diqkette. Op die wijze ve@
verloren is als u die op de hard disk per ongeluk zou wissen, ol wanneer
hij om welke reden dan ook een bdschadiging oploopt. Het is daarom
lgadzaln bU de afsluiting van uw werkzaamhe-dei a e niduwe of gewijzigde
files te kopieren naar een diskette.
Berg,de disketes met de gekopieerde files op een veilige plaats op. U
kunt tiles kopieren met de optie Copy in GEM. Er bestaanichter ook'vete
anoere kopteerprogramma's. Raadpleeg daarvoor uw Atari_dealer.
N.B.: Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw compuler voor meer
inrormalie over het kopieren van lolders en iiles.
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Vcrgrendelen en ontgrendelen van
de disk-koppen
Vergrendelen
Door het vergrendelen van de koppen van de hard disk is de inlormatie
op de hard disk beschermd tegen beschadiging tijdens het verplaatsen
of verzenden van de computer ol de disk. De Atari Hard Disk Utilities bevatten
twee soorten programma's voor het vergrendelen van de koppen.
LET OP:Volg bij hetvergrendelen van de koppen alle instructies nauwkeurig
op, Als u de koppen vergrendelt zonder eerst alle hard dtsk vensters te
sluiten, dan beschadigt u in veel gevallen informatie op de hard disk.

Als u de koppen wilt vergrendelen van alle hard disks die op het systeem
zijn aangesloten, moet u het programma SHIPPRG runnen. Dit programma
is opgeslagen in de HDXJolder op de diskette met de Atari Hard Disk
Utilities.

Volg onderstaande instructies nauwkeurig op:

1 . Plaats een werkdiskette met de Atari Hard Disk Utilities in een disk drive
en open de HDXJolder. SHIPPRG kan alleen vanaf een diskette worden
opgestart.

2. Sluit alle vensters op alle aangesloten hard disks.

3. Kies SHIPPRG en schakel het systeem vervolgens uit zodra GEM Desktop
op het scherm staat.

Onderstaande instructies gelden voor het vergrendelen van de koppen van
66n bepaalde disk:

1 . Plaats een werkdiskette met de Hard Disk Utilities in een disk drive en
open de HDx-folder. SHIPPRG kan alleen vanal een diskette worden
opgestart.
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2. Kies in het Disk-menu de optie Ship.

3. Het systeem meldt dat u onmiddellijk na het runnen van Ship de
voedingsspanning van de hard disk moet uitschakelen.

A Shl0 Phssir.l lroit(s)

raf,Itx6!

Sileetng. DhCslc.l urit
is to o.rt .ll tts he.ds,

Iou xitl i.e! to sitch
oll lt3 !o{!r rllht .{ter
ttr o0.fltlon is flnlshld.

r-T:.l riiIdEil

Klik op OK.

4. Zodra de dialoog-box verschijnt voor het kiezen van de drive(s), kiest
u de drive(s) waarvan u de koppen wilt vergrendelen. Klik vervolgens
op OK. ln de volgende afbeelding is als voorbeeld UNIT 0 vet omrand,
wat aangeeft dat die drive is gekozen.
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N.B.: Elke op het systeem aangesloten logische drive (al dan nlet gefor-
matteerd) kan worden gekozen.

A 5hlD Ph$it.l [nltG, A
S.llct th! 9httsiE.l unit(31

mfrTrmrnnm77lriiiiT-l
tE-ii-i-l Tmi-51 mi-il miITTl

r-il

5. De nu verschenen waarschuwings-box biedt een laatste gelegenheid
de opdracht te annuleren en het programma te verlalen. Tevens wordt
aangegeven dat u na de vergrendeling alle gekozen drives moet
uitschakelen.

A shl, Phlsi(al tlnit(s) A

tnsT c[er8E I0 0url!

Stiprinf .ll phgsi(.1 units
sellttld xill l!$lr! gou to
erit(h thli olt right rlter
th! oglrrtion is tiiishld!

r-FI

Klik op OK om de koppen te laten vergrendelen.
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6. Het systeem geeft aan dat u nu de voedingspanning moet uitschakelen
van de disk(s) waarvan u zoluist de koppen hebt vergrendeld. Klik op
OK en schakel de betreffende drives uit.

A 5hi0 Phgsiral Unit(s) A

Iurn off .ll phgsi(rl units
th.t iae! been shipp€d lltr{ !

trt

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

Slechte sectoren markeren
Het is raadzaam feoelmalro te controleren of de hard disk slechte sectoren
bevat, Daarbr I worcien stechte se-iore. n gddetectee rd'En-EhEiToG
roorzren. (Hel rs normaal dat na verloop van tiJd een klein aantal slechte
sectoren ontstaan.l Zo a die slechte sectoren met behulp van l,4arkbad
zilf opgespoord en gemarkeerd, worden ze bij het opslaan van informatieoverg=-d6[a@i-
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Atari Hard Disk Utilities bevat twee versies van Markbad. Een versie
controleert automatisch de gehele gekozen unitzodra het programma Format
(in de HDXJolded wordl uitgevoerd Qgae versie van het Markbad-pro-
gramma glglalle intormatie van de hard disk en kan daarom alleen worden
gebruikt als geen enkele van de opgeslagen liles bewaard moet blijven.

--ten tweede iersie is de optie Mar[b;d in"de HDX-folrler. Die controleert
alleen de oekozen logische drive. Bij deze versie kan de gebruiker zelf
aangeven olgegevens r-rn sleehte sectoren al dan niet mogen worden gewist,
zodat niet automatisch de gehele disk wordt gewist.

Beide versies van Markbad geven een overzicht van de slechte sectoren
die werden gevonden. Bij herhaald runnen van Markbad wordt steeds het
totale aantal slechte sectoren bijgehouden.
N.B.: U kunt het programma Markbad uit de HDXJolder gebruiken voor
disks die werden gelormatteerd met eerdere versies van HDX.

Als u de slechte sectoren op een gehele disk wilt opsporen, gebruik dan
de optie Format, beschreven in hoofdstuk 2. Wilt u de slechte sectoren
op een ol meer logische drives controleren, voer dan de volgende stappen
uit.

1. Roep een directory op van de werkdiskette met de hard disk utilities.
Kies in de HDx-lolder HDX.PRG en kies in het Disk-menu de optie
lvlarkbad.
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2. Het programma waarschuM nu dat bestaande files onbruikbaar kunnen
worden. U kunt alsnog de opdracht annuleren door op CAruCEfi" xrixk"n.

A Lotictl orlu! i.rto.d

larhlnr lad s!(tors iar
d6trol ul5tlns fll!3!
I U( I I CnxcEt I

Klik op OK.

Kies uit de nu verschenen box een drive
moet worden uitgevoerd.

Sllrct th. logi(.I drlrG

f--ar ll-or--lE-rr -l
--EI.]fi:--lTT: --ll-.r:--l
I K: ll t: ll ll; r f--TJ--l
Tn: -fT---.l

fl(-l fcnx-x-Edi:]

Klik op OK.

Zolang het programma Markbad de disk controleert op slechte sectoren,
blijft onderstaande melding op het scherm zjchtbaar. '

il\ Lollcrl oris! i.rtb.d A

I.fitlg lad 5!ctor3.,.

4.
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4. Als in een file slechte sectoren worden aangetroffen, kunt u via de box
Logical Drive lvlarkbad een aantal opties kiezen voor de afhandeling
ran die file. Die box geeft de naam ran de file, alsmede het adres van
de slechte sector, de clusler op de logische drive.

N.B.: Markbad markeert alleen slechte sectoren in sectoren die in gebruik
zijn.

Loglr.l Drlu! I.rtb.d

flh
E!\sf,ttlE.00c

l.d i.Gton ! 527-
Glustlrr 26L

,Tr, ov-ai5ni-ii?ro-il

f -Tooor!-tn!-'r!cto-i-"]

Als u de optie Delete file (File wissen) kiest, wordt de beschadigde file
gewist. Kiest u de optie Skip over bad sector (Slechte sector overslaan),
dan worden de slechte sectoren overgeslagen en blijft het onbeschadigde
deel van de file onaangetast. Met de optie lgnore bad sector (Slechte sector
negeren) blijft de file ongewijzigd en kunt u die file eersl nader bekijken,
alvorens een beslissing te nemen lol wissen of overslaan.
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Als Markbad slechte sectoren vindt in een file binnen een subdirectory,
kres dan een van de opties die zijn aangegeven in de box Logical Drivb
Markbad. Daarin zrln de naam en het adres van de betreffende subdirectory
vermeld, alsmede een aantal mogelijkheden tot afhandeling van de slechte
sectoren.

i[\ Logicrl oriue ll.l*!.d A
Soldtr!rtorI
E:\Sf,tPt!n

E.d r!(tori ltl-
Clustlri trs3-

t---fi;E-tia=a6;----t

Kies Delete directory only (Alleen directory wissen) om de directory-strucluur
te wissen_en alle gewiste directory files op te slaan in de basis-directory.
Aan alle files die daar worden opgeslagen, wordt de naam "TMpnnnn"
toegekend. Daarbij duidt "nnnn" op het hexadecimale beginadres van de
eerste cluster van de ttle. Kies Delete direclory and liles (Directory en files
wissen) als u zowel de direclory-structuur als alle liles wilt wissen. Wilt u
nog geen beslissing nemen, kies dan de optie lgnore bad sector (Slechte
sector negeren).

Het opslaan van een volledige partitie in de basis-directory duurt meestal
enkele minuten.

N.B.: Als Markbad een slechte sector aantreft in een zogehelen ,,lost cluster',,
dan verschijnt een waarschuwings-box, waarin u kunl aangeven dat u die
cluster wilt lalen markeren als slechte sector. Een "lost cll$er" (verloren
clusted is een blok gegevens dal om welke reden niet toegankelijk is voor
de gebruiker.
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5. Zodra Markbad de opgege\en disk heeft gecontroleerd, toont onder-
staande box het aantal gedetecteerde en gemarkeerde slechte sectoren
en bo\rendlen het totale aantal slechte sectoren.

A loilc.l oriY! i.tj(b.d A
Ililrr of !.d
3!3tOf5 f0und: a-

IliD.r ol !.d
3lrtors iaftad! l-

Klik op OK wanneer u de gegevens hebt geraadpleegd.

Loglsche drlve leegmaken
Via de optie Zero (Nul) in het HDx-programma kunt u alle gegevens wn
een gekozen logische drive wissen. Dit is nuttig als u die logische drile
wilt leegmaken (op nul zetten) om ruimte te maken voor nieuwe files. Ook
kunt u op die wijze beschadigde gegevens \an 66n logische driw rer-
wijderen, zonder de gehele disk opnieuw te formatteren, waarbij immers
ook de onbeschadigde files !,erloren zouden gaan.
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Het leegmaken van een logische drive verloopt als volgt:
1. Roep de directory op van de diskette met hard disk utilities. Start het

programma HDX.PRG op en kies in het Disk-menu de optie Zero.

2. Het systeem waarschuM dat door het uitvoeren van de Zero-bewerking
alle informatie op de logische drive wordt gewist.

,\ Zro r Logt(al Drise A

I- ,**r I

Zlroln, . logic.l drlvr rill
d!3trol .ll lnfori.tioo oo lt,
rT- r6iiEEil

Als u door wilt gaan, klik dan op OK.
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Kies uit onderstaande keuze-box de logische drive die u wilt leegmaken.

SeleE't thr logic.l driv!

rrr-lt-Tl -lEr--E---]
Tj-6!-lT tti--lTl-l-r: I

-(Tl-l'Tlfi-r lt-r: I

Ti-ll--l-T:--l
lT_l lTn-EEil

Klik op OK.

De nu verschenen box geeft u alsnog een
te annuleren en het programma te verlaten.

mogelijkheid de opdracht

Ir Zrro a Logi('.l Driv! A
tnsr cflnlcE t0 outl!

Zlroirg drirr! tl
xlll erase ereruthing

on lt!

r-Ft rEmn

Klik op OK
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Tijdens het wissen \an de logische drive blijft de melding "Zeroing ..." op
het scherm staan.

if, Zrr r Llilc.l lrlrt

Zr.irr...

A
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APPET{DIX A

PROBLEMEN OPSPOREN EN PREVENTIEF
ONDERHOUD
Problemen opsporen
Twee vaak voorkomende oorzaken van oroblemen ziin een losOeraakte
kabelverbilpins of een rllg!_llgtgsebakclde djg(qMg, 

'Beide 
zifi op een-

-voudrge wUze te verhelpen. Controleer eerst deze twee mogelijkheden
alvorens de oorzaak van louten elders te zoeken. Een losgeraakte verbinding
of uitgeschakelde drive leiden onmiddellijk tot problemen als het HDX-
programma wordt opgeslart. Als de disk-eenhejd is uilgeschakeld of niet
correct is aangesloten, dan herkent het programma die disk drive niet. Hij
is op hel scherm niet vet omrand en kan niet worden gekozen. ln dat geval
kunnen HDX-bewerkingen niet worden afgemaakt.

Als problemen optreden bij het aansluiten of gebruiken van de MEGAFILE
hard disk, raadpleeg dan onderstaande tips.
probleem suggestie voor oplossing

Voedingslampje licht
niet op.

Drive-motor loopt niet
en "Busy"-lampje licht
niet op.

Na het inschakelen van
het systeem verschijnt
ikoon C niet.

Controleer of de stekers van de voedingskabel
stevig op de computer en de disk drive zijn
aangesloten. Ga ook na of er spanning staat op
de gebruikte wandcontactdoos.

Ga na of alle interface-kabels correct zijn aange-
sloten. Controleer ol de hard disk drive is in-
geschakeld. Als u opstart vanal een diskette, ga
dan na of drive A een werkdiskette bevat. Als
het probleem blijft optreden, neem dan contact
op met uw Atari-dealer om de hard disk te laten
nakijken.

Ga na of de hard disk op de juiste wijze rs aange-
sloten en ingeschakeld. Als u vanaf ee diskette
opstart, controleer dan of drive A de opstartdis-
kette bevat met de file AHDI.PRG in de AUTO-
lolder. Start u op vanal de hard disk, dan kan
het noodzakelijk zijn files te kopieren (Zie "Files
kopieren" in hoofdstuk 4) en de disk opnieuw
te formatteren (Zie "Formatteren" in hoofdstuk
2]|.
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+

Systeem start niet op Run het programma HINSTALL om de hard dlsk
vinal de hard disk. driver te insialleren. Als het probleem zich her-

haalt, dan moeten de gegevens van de hard disk
worden gekopieerd (zie "Files kopi6ren" in

hoofdstuk 4) en moet de disk opnieuw worden
gelormatteerd (Zre "Formatteren" in hooldstuk
21.

Een toepassings- Het programma is beschadigd of het kan alleen
programma start niet vanaf diskette worden opgestart. Probeer op te
op vanal de hard disk. starlen vanal diskette met een kopie van het

programma. Lukt dat ook niet, neem dan contact
op met de leverancier van het programma, omdat
het waarschiinliik beschadigd is.

Als er problemen met de hard disk blijven optreden, bestaat de mogelijkheid
dat gegevens op de disk door beschadigingen onleesbaar zijn geworden.
Probeer beschadigde files te wlssen en deze te vervangen door een eerder
gemaakte kopie. Als dit niet lukt, kunt u op de hieronder aangegeven methode
proberen de beschadigde gegevens te repareren.
1 . Run het HDx-programma en voer de optie Markbad uit (zie het onderdeel

"Slechte sectoren markeren" in hooldstuk 4) voor elke logische drive
die onleesbare gegevens bevat. Herstel zoveel mogelijk van de bescha-
digde files.

2. Maak op een of meer diskettes een kopie van de herstelde gegevens.

3. Wis alle gegevens van de logische drive(s) die louten opleverde(n).
Daarvoor kiest u de optie Zero in het HDx-programma. Run vervolgens
nogmaais het programma Nilarkbad voor die logische drive(s).

4. Kopieer de gerepareerde gegevens weer naar de logische drive..
Als de opslart-partitie {drive C in unit 0) onleesbare gegevens bevat, kunt
u in sommige gevallen niet meer opstarten vanal de hard disk. ggDluik
in dat oeval een
op te starten en voer daarna de boven aangegeven stappen u

jro--jrog-iffih6HNsTAlt (zie hoofdsluk 3) tunt rl d! hard did( dri"cdisk drivcr npnleuw
instilleren, z6da=tffieei kunt opstarten vanaf de herstelGEartitie.
Raadpleeg eventueel Appendix B, waarin een lijsl van de foutmeldingen
is opgenomen, aangevuld met suggesties voor het oplossen van de fout.
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Als tijdens het gebruik \an de hard disk fouten optreden die u zelf niet
kunt verhelpen, neem dan contact op mel uw Atari-dealer.

Preventief onderhoud
Als u de hieronder aangiegeven tips in acht neemt, blljven uw computer
en hard disk drive in topconditie.
. Plaats de computer en de disk drive op een egaal stevig oppervlak en

kies daarvoor een ruimte waar het systeem niet wordt blootgesteld aan
stof, vet, extreme temperaluren, direct invallend zonlicht en een hoge
vochtigheidsgraad.

. Rook niet in de directe nabijheid van het systeem en houd dranken op
veilige alstand.

. Schakel het sysleem uit als u het wilt reinigen. Gebruik nooit cleaners,
biitende stoffen ol schuurmiddelen, maar alleen een zachte pluisvrije
bevochtigde doek.

. Als u het systeem wilt verplaatsen, opslaan ol verzenden, vergrendel dan
9e lgppen van de hard disk(s). Daarvoor gebruikt u het programma
SHIPPRG, of de optie Ship \an het HDx-programma (zie "Vergrendelen
en ontgrendelen van de disk-koppen" in hootdstuk 4),

. Venvlder nooil de behuizing van een hard disk drive. U kunt een schok
krijgen en bovendien bestaat de kans dat u de drive en andere onderdelen
van het systeem beschadigt.
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APPEI{DIX B

FOUTMELDINGEN
De meeste fouten die optreden tijdens het gebruik van de hard disk utilities
zijn eenvoudig te corrigeren. Aan vele foutmeldingen is op het beeldscherm
een suggestie toegevoegd voor de oplossing van de lout. Mocht die
onvoldoende zijn, zoek de betrelfende foutmelding dan in onderstaande
tabel op. Probeer ol de in de kolom "Mogelijke oplossing" aangegeven
handelingen de fout verhelpen. De loutmeldingen zijn alfabetisch gerang-
schikt.

Programma Soort probleem en
Foutmelding of optie mogelijke oplossing

Bad Sector List is corruptedl HDX
Try backing up the disk Format
and reformatting at Partition
tOKl Zero

Nilarkbad

Lijst met slechte
sectoren onleesbaar.
Nraak een kopie van de
files op de hard disk
en lormatteer de disk.

Controleer of basis-
directory vol is. ln dat geval
gegevens wissen om
ruimte voor driver lile te
maken. Controleer ook ol
de basis-directory werd
beschadigd. ln dat geval zo
veel mogelijk gegevens
kopidren en de drive op-
nieuw lormatteren.

Controleer of originele
WINCAPJiIe op de disk
staat waar ook HDX is
opgeslagen.
HDX herkent het gekozen
partitieschema niet. Con-
troleer ol u de oorspronke-
lijke WINCAPJ|Ie gebruikt.
Let op: Breng nooit wijzi-
gingen aan in de file
WINCAP want dat kan tot
onherstelbare beschadi-
ging van de disk leiden.

Cannot create driver
file at destinationl
toKl

Cannot find format
parameters for disk type
ltype diskl
toKl
Cannot llnd partition scheme
[gekozen parlitieschema]
toKl

HINSTALL
lnstall

HDX

HDX
Partition
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Programma Soort probleem en
Foutmelding of optie mogelijke oplossing

HDX
Format

Cannot format [gekozen
unitl! Try checking all
the connections and
relormatting it

IOK]

Cannot open driver
source lile!
toKl

Cannot partition [gekozen
unitl! Try relormatting it.

toKl

Cannot read Bad Sector
List from the disk!
Try backing up the disk
and relormatting it.

toKl
Cannot read Boot Sector
Irom the logical drive!
Try backing up the disk
and reformatting it.

toKl

Cannot read File Allocation
Table from the logical drive!
Try backing up the disk
and reformatting it.

loKl
Cannot read lrom directory!
Try re-running Markbad on
this logical drive when the
current Markbad is compleled.
toKl

Gekozen unit kan niet
worden gelormatteerd.
Controleer ol de disk
is aangesloten zoals
beschreven in hoofdstuk 1.

Formatteer de disk op-
nieuw.

SHDRIVEB.BAW en het
programma
HINSTALL.PRG
moeten beide op 66n dis-
kette staan. Controleer dit.

Gekozen unit kan niet
in partities worden
ingedeeld. Formatteer de
partitie opnieuw.
Lilst met slechte sec-
toren is onleesbaar.
Maak een kopie van de
Iiles op de hard disk
en lormatteer de disk.

Opstart-sector van de
logische drive is on-
leesbaar. Maak een
kopie van de liles op
de hard disk en ,or
matteer de disk.

File Allocation Table
is onleesbaar. Maak
een kopie van de
files op de hard disk
en lormatteer de disk.
Gegevens uit aclieve
directory onleesbaar.
Probeer na de nu uit-
gevoerde Markbad-
bewerking Markbad nog-
maals le runnen,

HINSTALL
lnstall

HDX
Partltlon

HDX
Format
Partition
Zero
Markbad
HDX
Zero
Markbad

HINSTALL
lnstall

HDX
Partition
Zero
Markbad

HDX
Markbad
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Programma Soort probleem en
Foutmelding of optie mogelijke oplossing

Cannot read Root Directory
entries lrom the logical
drivel Try backing up the
disk and relormatting it.

toKl

Cannot read Root Sector
Irom the diskl
Try backing up the dask
and reformatting it.

toKl

Cannot save any more
files in the root directoryl
Deleting the remaining lost
clusters ol the subdirectory
will lree up disk space.
loKl tcANcELl

Cannot write Bad Sector
List to the disk!
Try backing up the disk
and retormatting it.

toKl

Cannot write Boot Sector
to the logical drivel
Try backing up the disk
and reformatting it.

toKl
Cannot write driver
file to destination!
toKl

De basis-directory van
de logische drive is
onleesbaar. Maak een
kopie van de liles op
de hard disk en formatteer
de disk.

Basis-sector van de
disk is onleesbaar.
[ilaak een kopie van de
files op de hard disk
en lormatteer de disk.

Toen Markbad in de sub-
directory slechte sectoren
vond, liel u de uit die direc-
tory gewaste files opslaan
in de basis-directory. Die is
nu vol. Klik op OK om de
overige liles uit de direc-
lory te wissen ol op CAN-
CEL als u een disk utility
wilt gebruiken om de liles
te herstellen.

De lijst met slechte
sectoren kan niet op
de disk worden opge-
slagen. Maak een kopie
van de liles op de hard
disk en formatteer de disk.

Opstart-sector kan niet
worden opgeslagen. Maak
een kopie van de files op
de hard disk en formatteer
de disk.

HINSTALL kan geen inlor-
matie naar basisdirectory
schrijven. Maak een kopie
van de files op de hard
disk en formatteer de disk.

HDX
Partition

HINSTALL
lnstall
Remove

HDX
l\ilarkbad

HDX
Markbad

HDX
Format
Partition
Zero
Markbad

HDX
Zero

HINSTALL

HINSTALL
lnstall
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Programma Soort probleem enFoutmelding of optie mogeliike optossing

Cannot write Header
to the logical drivel
Try backing up the disk
and reformatting it.

toKl

Cannot write Root Directory
entries to the logical drive!
Try backing up the disk
and retormatting it.

toKl

Cannot write Root Sector
to the disk!
Try backing up the disk
and relormatting it.

toKl

Cannot write to directoryl
Try re-running Markbad on
this Iogical drive when the
current Markbad is completed.
toKl

Driver file does not exist!
toKl

File Allocation Table is
corrupted!
Try backing up the drive
and zeroing it.
toKl

HDX
Zero

Header kan niet naar
logische drive worden
geschreven. Maak een
kopie van de files op de
hard disk en tormatteer de
disk.

HDX Basis-directory kan niet
Markbad naar de logische drive wor-

den geschreven. Maak een
kopie van de liles op de
hard disk en formatteer de
disk.

HDX Basis-sector kan niet
Formal op de disk worden op-
Partition geslagen. Maak een

kopie van de Iiles op
HINSTALL de hard disk en for-
lnstall matteer de disk.
Remove

HDX Er worden geen gege-
Markbad vens naar de actieve

directory geschreven.
Probeer na de nu uitge-
voerde Markbadbewerking
Markbadnogmaals te run-
nen.

HINSTALL De driver SHDRIVER.SYS
Bemove is niet geinstalleerd of

werd gewist.

HDX File Allocation Table
Markbad is onleesbaar. Maak

een kopie van de
files op die drive,
maak de drive leeg (met
Zero-optie uit HDX), run
Markbad en sla de files
weer op.
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Programma Soort probleem en

Format parameters in the
rool sector are corruptedl
Please reformat the disk.
toKl
?HDX.RSC
toKl

No menu items avaalable
for this disk's capacity.
loKl

Not enough system memoryl
Cannot continue.
toKl

Partition <0, 1, 2 ol 3> is
too big!
Bepartition the disk.
toKl
Reserved sectors are bad!
Try backing up the disk
and reformatting it.

toKl

Selected partition scheme
is for bigger capacity unit.
Please selecl another one.
toKl
Too many bad sectors to
record. Try backing up
the disk and reformatting it.

toKl

Format-parameters in
basis-directory zijn
onleesbaar. Format
teer de disk.

De lile HDX.RSC is
beschadigd ol is niet aan-
wezig. Kopieer die lile
vanal de originele Atari
Hard Disk Utilities naar
eenwerkdiskette.
Voor deze disk is
geen systeemgekozen
indeling beschikbaar. Stel
partities in via de box Edit
Partition Scheme.
Te weinig werkgeheugen
voor het uitvoeren van
deze programma's. Er is
minimaal 512 Kb nodig.

Aangegeven partitie is
te groot. Maak nieuwe
partitie-indeling.

Slechte sectoren op de
disk. Maak een kopie
van de files op de
hard disk en lormatteer de
disk.

Gekozen partitieschema
is te groot voor op-
slagcapaciteit. Kies
een ander schema.
Te veel slechte sectoren
Maak een kopie van de
Iiles op de hard disk en
Iormatteer de disk.

of

HDX
Partition

HDX

HDX
Partition

HDX
HINSTALL

HDX
Partition

HDX
Format
Partition

HDX
Partition

HDX
Markbad
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Programma Soon probloom enFoutmelding ol opti6 mogeliike oplossinq

Too many logical drives!
You cannot have more than
14 logical drives.
toKI
Unrecognizeu boot sectorl
Either this drive's boot
sector is corrupted, or
another utility was used to
partition this disk.
toKl
WINCAP file not lound!
cannot continue.
loKl

Your system will have to
reboot when you quit HDX,
for new disk information
lo take effect.
toKl

U kunt maximaal 14
logische drives aan-
maken. Maak een andere
partitie-indeling.

Maak (indien nodig)
een kopie, formatteer
de disk (HDX Format)
en gebruik pas daarna
de opties Markbad of
Zero.
WNCAP-file ontbrdekt.
Kopieer deze file van
de originele diskette naar
de diskette die u gebruikt
om HDX uit te voeren.

U hoeft zelf niets te
doen. Het systeem zal
opnieuw opstarten als
u HDX \€rlaat, zodat
de gewiizigde diskparame-
ters worden geactiveerd.
Het RAM wordt leegge-
maakt.

HDX
Format
Partition

HDX
Zeto
Markbad

HDX

HDX
Format
Markbad
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APPEI{DIX C

TECHNISCHE GEGEVENS
Omdat in de Atari hard disk drives onderdelen van verschillende fabrikanten
worden ingebouwd, kunnen de specificaties van elke afzonderlijke disk drive
enigszins atwijken. Onderstaand overzicht geeft de standaardg.egevens.

0 Oezr
MEGAFILE 30 MEGAFILE 60

opslagcapaciteit (geformateerd) 32.7 47 .520 64.61 6.448
in bytes
aantal schijven

aantal schijloppervlakken

aantal koppen

aantal cilinders
aantal sporen
sporen per inch
format

overdrachtssnelheid

omwentelingssnelherd

toegangstijd
zoektijd (gemiddeld)

voeding

opgenomen vermogen

2

4

4

bt5
2460
763
RLL

3

6

6

809
4454

7,5 megabits per seconde

3600 omw./min +0,5%

8,33 milliseconden
45 milllseconden

220 v, 50 Hz

1 8,1 Watt
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temperaluur
in ol buiten werking
tijdens opslag
relatieve luchtuochtigheidsgraad

toelaatbaar hoogteverschil
t.o.v. zeeniveau
in werking
buiten werking

opstarttiid

stoptiid

schokbestendigheid
in werking
buiten werking

afmetingen
hoogte
breedte
diepte
gewicht
penbezetting connector:

1 - Dala 0
2 - Dala 1

3 - Data 2
4 - Data 3
5 - Data 4
6 - Data 5
7 - Data 6
8 - Data 7
9 - Chip Select

10 - lnterrupt Bequest

10'c - 50'c
-40"c - 57"c
81" - 8O/" (niet-condenserend)

-63 m - 3143 m
max. 12.572 m

nominaal 22 s vanaf inschakelen
bedrijlsklaar

20 s vanal uitschakelen

4g
40g

7cm
34 cm
34 cm
4,27 kg

11 - Ground
12 - Reset
13 - Ground
14 - Acknowledge
15 - Ground
16-41
17 - Ground
'1 8 - Read/Write
19 - Data Request

tot

r09 E 7 G 5.3

aaaaaaaaaa
aaaoaaaaa
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UERKLAREl{DE WOORDEl{LI JST
Atari Hard Disk Utilities Een aantal programma's voor het voorbereiden,
gebruiken en onderhouden van een MEGAFILE of SH hard disk dnve.
AUTO-lolder Een op hard disk of diskette opgeslagen folder waarin files
zijn opgeslagen die worden ingelezen als het aysteem vanaf een diskette
wordt opgestart. Het systeem kan de hard disk drjve alleen herkennen als
wordt opgestart vanaf een diskette met een AUTOJolder waarin het pro-
gramma AHDI.PRG is opgeslagen.
Back up Kopidren van een diskette, folder ot lile. Regelmatig kopreren van
belangrilke files voorkomt dat waardevolteoerangnJKe nres voorl(omt dat waardevolle gegevens voorgoed verloren zijn
als die om welke reden dan ook op de hard disk of een diskette beschadidd
of gewist zouden worden.
Bad Sector List Lijst met slechle sectoren, die tijdens Format- ol Markbad-
operaties zijn gevonden. Bij het opslaan van gegevens op de hard disk
worden de slechte sectoren automatisch overgeslagen. (Zie ook: Markbad)
Basis-dkeclory Het hoogste directory-niveau.
Basis-sector De basis-sector, of "root sector", bevat informalie voor het
opstarlen en de indeling in partities. Als deze sector beschadigd is ol
ontbreekt, dan kan de hard disk niet worden gebruikl.
Boot Engelse term voor opstarten. Zie aldaat.
Cilinder Een term voor een doorsnede van de disk op een bepaald spoor,
dus in feite de sporen die aan beide zijden van de disk dezelide diameter
hebben. (Zie ook: Spoor)
Cluster Een cluster omvat twee secloren. Een cluster is de kleinste hoe-
veelheid gegevens die aan een file kan worden toegevoegd of eruit worden
gewlst. (Zie ook: Sector)
File Allocalion Table (FAT) Een labet die aangeeft wetke ctusters op de
orst( vrll zlln en wetke al zijn toegewezen aan opgeslagen files. De FAT
wordt aangemaakt tijdens het indelen in partities.
FOLDRIoO.PRG Een programma waarmee het maximale aantal te ge-
bruiken folders kan worden verhoogd.
Formatteren Tijdens het lormalteren van een disk worden sporen op de
disk aangebracht, die noodzakelijk zijn om gegevens te kunneir opslaah.
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Foutmelding Een box met informatie over de fout die verhindert dat het
programma verder wordt uitgevoerd.

Hard disk driver De file die het sysleem in staat stelt op te starten vanaf
de hard disk. Deze file, SHDRIVER.SYS, wordt aangemaakt met behulp van
het programma HINSTALL.PRG.

HDX.PRG Het hard disk utility programma voor het voorbereiden van de
hard disk. Het HDx-programma bevat opties voor formatteren, indelen in
partities, slechte sectoren markeren, leegmaken van logische draves en
vergrendelen van de koppen.

'l HINSTALL De hard drsk utility voor het aanmaken van een hard disk driver,
/ de file dre het mogelijk maakt vanal de hard disk op te starten. (Zie ook:
/ Hard disk driverl/ 

lndelen in partities lndelen van de disk in een aantal a2onderlijke gebieden,
die worden aangeduid als "logische drives". Deze bewerking wordt auto-
matisch uitgevoerd tijdens het lormatteren en wanneer u in het HDX-
programma uit het Disk-menu de Partition-optie kiest.

Logische drive Ook wel aangeduid als "partitie". Een afgebakend gebied
op de hard disk, dat door de compuler als een aparte drive wordt beschouwd
met een eigen drive-aanduiding. Logische drives worden aangemaakt tijdens
het indelen in partities vanuit GEM Desktop.

Markbad Een optie in het HDx-programma, waarmee slechte sectoren op
een disk worden gekenmerkt, zodat ze later tijdens het opslaan van informatie
automatisch worden overgeslagen. Tijdens het formatteren wordt de Mark-
bad-bewerking op de gehele disk uitgevoerd. Als u de optie Markbad
achveert vgil,lbgLElD|DlllK{gnu, dan worden azonderlijke logische drives
gecontroleerd.

Maximaal aantal folders Het maximale aantal folders waarmee het systeem
kan werken. Dat aantal is standaard ingesteld op 40, maar kan worden
verhoogd met het programma FOLDR1 00.PBG.

Opstarl-disk De disk ol diskette waarmee de computer wordt opgestart.

Opstarl-sector De sector waarin op een disk of diskette informatie over '

die disk is opgeslagen.

Partitieschema Een schema met het aantal partities en de omvang van
elke partitie, die samen de opslagcapaciteit van de logische drives bepalen.
U kunt gebruik maken van het systeemgekozen partitieschema dat tiidens
het formatteren wordt gehanteerd, maar ook zelf een indeling kiezen via
de Partition-optie in het Disk-menu van het programma HDX.
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Root ln deze handleiding vertaald met "basis". Zie aldaar.
Sector Een deel van een spoor (track) op een disk. Een sector heeft een
lengte van 512 bytes. {Zie ook: Spoor)
SHIP.PRG Een programma van de Atari Hard Disk Utilities om de
lees/schrijfkoppen van een hard disk te vergrendelen boven een nietgebruikt
deel \an de hard disk. Het vergrendelen van de koppen voorkomt bescha-
diging van de disk tijdens het verplaatsen of verzenden van de disk-eenheid.
Slechte sectoren Sectoren op een hard disk of diskette dle vanwege
beschadigingen ongeschikt zijn voor betrouwbare opslag van gegevens.
Spoor Een palroon van concentrische cirkels op een disk (vergelijkbaar
met het spoor op een grammofoonplaat). De sporen worden tildens het
lormatteren op een disk aangebracht. Elk spoor is onderverdeeld in een
aantal sectoren.
Track Zie: Spoor.
Unit Een term waarmee een drive-eenheid wordt aangeduid. Elke op het
systeem aangeslolen hard dlsk is een unit, met een eigen eenheidnummer.
WINCAP Een tekst-file die wordt gebruikt door het HDX-programma. De
file WNCAP belat inlormatie die noodzakeliik is voor het loimatteren en
indelen in partities.

Zero Zero duidt op het leegmaken van een logische drive. Deze bewerking
wordt uitgevoerd door de Zero-optie in het HDx-programma.
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IGAI{TEilSERVIGE
Mocht u vragen hebben orer uw hard disk drive of andere ATAR|-produkten,
dan kunt u conEct opnemen met ATARI Benelux. Schrijl naar:

ATARI Benelux B.V
Postbus 70
4130 EB Vianen

Schrijf het onderwerp \€n uw waag achter op de envelop.
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ritDEx
A
aantal lolders uitbreiden, 27-2g
afmeling basis-directoty, 27 -28
AHDI.PBG (hard disk driver),

9, 12,26, 41.51
[Alternate]-toets, 26
AUTO-folder, 12,26, 51

B
basis-directory, 27, 36
bewaren van diskenes, 9, 28
Busy-lampje, 7 , 25, 26, 41

c
cDAR504,5
Choose a Partition Scheme box,

18, 20
COLDBOOT,PRG, 8, 25

D
desk-hulpmiddelen, 27
D|P-schakelaars, 5, 6, 14, 1B
Desk-menu (HDX.PBG), 1 2
Disk-menu (HDX.PRG), 1 2
Desktop opslaan, 22
drive A (diskette), 25, 26
drive C (hard disk), 20
drive D (hard disk), 21
drive E (hard disk), 22
drive F (hard disk), 22
drive-aanduiding, 22

E
Edit Partition Scheme box, 18, 1 9
66n MEGAFILE-drive aanstuilen, 3-4
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F
File-menu (HDX.PRG), 1 2
File-menu (HINSTALL.PRG), 24
folders, 27-28

maximaal aantal, 27 -28
aantal uitbreiden, 27-28

FOLDR100.PRG, 9, 27 -28, 52
Format-optie, 1 , oei 13, 33
formatteren, 13-16
foutmeldingen, App. B

G
GEM Desklop, 12, 16, 20,21 , 27
GEM-optie Copy, 28

H
hard disk driver, 8, I

installeren, 23-25
negeren, 26
verwijderen, 26

Hard Disk connector, 4
Hard Disk In connector, 4, 5
hard disk indelen, 27
Hard Disk Out connector, 5
Hard Disk Utilities diskette,

7-8,9, 12, 42,51
hard disk wissen, 37-39
HDX.PRG, 8, 12, 17,33, 37, 38, 52

laden, 12
menubalk, 1 2

HDX.RSC,8,47
HINSTALL,PBG, 8, 23.24, 52

menubalk, 24
HINSTALL.RSC, S
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I

lgnore Elad Sector, 35, 36
ikonen voor disk-drive en hard

disk, 9, 12. 21 . 22. 41
indelen in partities, 16-20
initialiseren, 7, 9, 1 1, 12, 25

K
koeling, 4
kopieren (van files), 9, 28, 51
kopidren van Utilities-diskette, 9
koppen ontgrendelen, 32
koppen vergrendele, 7, 8, 29-32
koud opstarten, 8, 25

L
Logische drive, 13, 16, 20, 52

aanduidingen, 22
installeren, 20-22
leegmaken, 37-40
markeren van slechte sectoren.

33-37
wissen, 37

M
Markbad, 16,32-37 , 52
meerdere MEGAFILE-drives

aansluiten,5-6
MEcA-computer, 3, 4, 5
monitor, 3, 22

N
negeren van hard disk bij

opstarten, 25, 26
netaansluiting, 4, 6

o
opstarten,23-26

vanaf diskette, 26
wnal hard disk, 23

opstellen \Eln hard disk drive, 3

P
partities, 10, 1 1, 13, 1 4, 16-20, 52

almetingen van, 10, 16
Partition-optie, 16-20, 52
Physical Unit Markbad box, 16
preventie, onderhoud, App. A
problemen opsporen, App. A
problemen met programma's, 42

17 ,25,28

S
sectoren, 13, 32-37, 53
SHDRIVEB.RAW 8,45
SHDRIVER.SYS, 8, 23, 47, 52
Ship optie, 30
SH|PPRG, S, 29,53
Show lnfo optie, 28
SH204 disk drive, 6, l0
slechle sectoren markeren, 32-37
SLM804 laser printer, 5
spelprogramma's, 23
ST-computer, 3, 7
systeemgekozen partities, 'l 0, 1 6, 47
systeem inschakelen, T , 12, 41

R
RAM,
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T
technische gege\Ens MEGAFILE-disk,

App.c
tegen kopieren be\€iligde

prggramma's, 23
TOS-wrsie, 27
type hard disk, 15, 16

v
\€nsters, 29
\€ntilatie, 4
\€t omrand, 30, 41

w
WNCAP-fiIe,8,44,48, 53

z
Zero-optie, 8, 37-40
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