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Pisałem kiedyś, że dawno, dawno

temu, w  latach '90-tych, gdy za-

stanawiałem się nad nazewnict-

wem przyszłej Amigi , nie przy-

chodziło mi do głowy nic innego

jak podział na komputery "klasy-

czne" i   "nowej generacj i". Nieco

później pojawiły się procesory

Transmeta i   zacząłem myśleć, że

możliwość zmiany "wsadu" pro-

cesora może mieć praktyczne za-

stosowanie także dla systemu

takiego jak AmigaOS. Wyobraziłem

sobie uruchamianie oprogramo-

wania dla innych komputerów bez

potrzeby pisania emulatorów.

Nie byłem jednak na tyle

przewidujący, aby dostrzec kieru-

nek już wcześniej nadany rynkowi

przez korporacje IT. Myślę oczy-

wiście o  unifikacj i wszystkich

rozwiązań w  ramach jednego

standardu, który przez wielu nie

został chętnie zaakceptowany.

Wszystko stało się naszą rzeczywis-

tością już kilka lat później . Niestety

większość platform została całko-

wicie pominięta i   dziś nie jest trak-

towana jako część wielkiej rodziny

informatycznej . To wielki błąd,

bowiem wartości nie możemy

mierzyć udziałem rynku, ani mylić

z  popularnością. Będę to powtarzał

do znudzenia - niszowy sprzęt

może z  powodzeniem służyć do

pracy i   nauki , a   im większa dywer-

syfikacja rynku, tym lepiej dla

użytkowników. Amiga ma szczęście

Czym chata
bogata

Biorąc pod uwagę ostatni rozwój wydarzeń należy stwierdzić, że będziemy mieli coraz

więcej sposobów na korzystanie z  naszego ulubionego oprogramowania. Niektórzy,

jak zwykle, będą kultywować szeroko pojęty temat retro, inni chcą nadal próbować

gonić nowoczesne rozwiązania. Jeszcze inni mają w  zwyczaju nie zgadzać się z  więk-

szością i   od lat tworzą własne definicje Amigi. Wszystkim mówię: brawo! Amiga nie

musi oznaczać jednego "słusznego" kierunku i   tak naprawdę nigdy nie oznaczała jed-

nej drogi rozwoju. Problem polega tylko na tym, aby nasz pomysł nie okazał się ślepą

uliczką.
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znaleźć się w  jednej z  najwięk-

szych nisz okresu po roku 2000

i   powinniśmy to wykorzystać. Op-

rogramowanie musi działać na

sprzęcie, który nie powinien ogra-

niczać. I   w  tym miejscu wracam do

mojego starego pomysłu realizo-

wania różnych "wsadów" w  pro-

cesorach Transmeta. Dzisiaj te

funkcje udostępniają tanie układy

programowalne FPGA. a   więc nic

tylko się cieszyć.

Nie milkną jednak głosy krytyki

i   utyskiwania, że nie jest to "pra-

wdziwy" sprzęt, a   Amiga powinna

pozostać technologicznie "czysta".

Nie neguję przeciwstawnych racj i ,

z  pewnością należałoby się za-

stanowić nam wieloma argu-

mentami technicznymi. Proponuję

jednak pomyśleć także o  tym, jak

zmienia się nasz obraz samej

Amigi i   wymarzonego oprogra-

mowania, które wygląda zupełnie

inaczej niż 20 lat temu.

W  latach '90-tych nie widzieliśmy

problemu w  emulowaniu Macin-

tosha 68k i   uruchamianiu pro-

gramów czy gier, których nie było

na AmigaOS. Ja sam jeszcze daw-

niej , gdy posiadałem Commodore

64, próbowałem uruchomić "uda-

wany" Basic znany z  ZX Spectrum.

Szukaliśmy wersj i gier znanych

z  innych platform, aby zagrać w  nie

na naszym ulubionym kompute-

rze.

Gdy nie było innej opcj i niż

uruchomienie emulatora, nie mie-

liśmy oporów. Sam programo-

wałem w  Basicu na emulatorze PC-

Task, aby później udostępnić mój

program w  kilku łódzkich zakła-

dach pracy. Kupowaliśmy emula-

tory sprzętowe peceta, które de

facto były częścią płyty głównej in-

nego komputera zamkniętą w  ory-

ginalnej obudowie Amigi . Nie mia-

ły dla nas znaczenia względy czy-

sto techniczne, lecz chcieliśmy po

prostu uruchomić konkretny pro-

gram, grę czy demo. Dzisiaj sytu-

acja się zmieniła. Teraz to za

pośrednictwem innych systemów

możemy z  powodzeniem pracować

na amigowych programach. Także

na Amidze uruchomimy wiele

emulatorów, dzięki którym zagramy

chociażby w  produkcje dla Play-

Station. Gdy amigowa rozrywka

odchodziła powoli do niszy, wiele

dalibyśmy za takie możliwości .

Mimo to, dziś w  większości nie do-

ceniamy rozwoju oprogramowania.

Emulatory dla wielu osób są złem

wcielonym, technologia FPGA jawi

się jako niepotrzebna, natomiast

idealną opcją jest stary sprzęt na

starym 50-hercowym telewizorze.

Możemy kultywować nasze hobby

na wiele sposobów, a   jednak ak-

ceptujemy tylko niektóre z  nich. To

znak czasów, bo przecież każdy

z  nas inaczej wspomina okres

sprzed 20 czy 30 lat. Na dodatek

wiele osób miało wieloletni okres

przerwy w  swoich zainteresowa-

niach, co owocuje brakiem rozez-

nania w  nowoczesnych odpowied-

nikach wielu rozwiązań sprzęto-

wych.

Ja nie jestem inny. Również mam

swoje preferencje i   wymagania.

Staram się jednak docenić ogrom

pracy, jaka została włożona przez

wiele lat, aby zarówno dla Amigi ,

jak i   innych platform mogła

powstać cała kategoria opro-

gramowania pozwalającego "uda-

wać" inny system czy procesor.

Dlatego nie traktuję konkretnych

rozwiązań z  góry jako straconych

tylko dlatego, że odbiegają one od

moich osobistych założeń. W  więk-

szości wynikają z  sentymentu,
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jakiego nie powinniśmy tracić.

Uważam jednak, że równie ważne

jest zachowanie racjonalności

i   pragmatyzmu w  naszych wybo-

rach. Cieszmy się ze wszystkich op-

cj i zbliżających nas do oryginalne-

go oprogramowania Amigi . Nawet

jeśli nie są idealne, mogą stanowić

dobry punkt wyjścia do dalszego

działania. Ten sam program

możemy używać na wiele spo-

sobów, a   sprzęt może mieć dzisiaj

wiele podobnych, lecz niedokład-

nie takich samych wcieleń. Jest to

nie do przecenienia w  świecie,

gdzie liczy się przede wszystkim

szablon, unifikacja i jednomyśl-

ność.

Zbliżają się Święta, czas refleksj i ,

zabawy i   odpoczynku. Życzę Wam

wielu wspaniałych chwil przy

Amidze lub jakimkolwiek innym

sprzęcie naśladującym lub kopiu-

jącym funkcje Przyjaciółki . Nieza-

leżnie od naszego poglądu na sys-

tem Amigi , wszyscy jesteśmy jedną

wielką rodziną.

W  tym okresie możemy się na

chwilę zatrzymać i   zastanowić nad

tym, co jest dla nas naprawdę

ważne. Mam nadzieję, że nie zab-

raknie nowych pomysłów, a   nasze

wspaniałe hobby wciąż będzie

dostarczać wiele zabawy, radości

i   satysfakcj i . Przyszły rok niech na-

tomiast przyniesie nam jeszcze

więcej wrażeń i doniesień o  kolej-

nych projektach rozwijających bo-

gatą ofertę dla Amigowców.

Adam Zalepa
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AMIGAOS 4

Z  pewnością nowości związanych z

AmigaOS 4 było najwięcej . Firma A-

Eon podsumowała swoje dotych-

czasowe działania oraz zaprezen-

towała plany na przyszłość. Wiele

mówiono o  komputerze AmigaOne

X5000, który niestety nadal nie po-

siada w  pełni ukończonego sys-

temu. Mimo wszystko nowy sprzęt

stał się popularny i   należy się

z  tego cieszyć. Niestety nadal bra-

kuje sterownika do karty sieciowej,

jak również sterownik portu Serial-

ATA nie działa najszybciej , bo brak

mu optymalizacj i . Aktualizacje tych

składników mają pojawić się za

kilka miesięcy.

Kolejne doniesienia dotyczą płyty

głównej Tabor i   komputera Amiga-

One A1222. Wiele osób spodzie-

wało się, że będzie on dostępny

w  sprzedaży już niedługo, niestety

przyjdzie nam jeszcze trochę

poczekać. Czego brakuje? Trady-

cyjnie - sterowników do karty

sieciowej i   dźwiękowej. Dalsze

problemy dotyczą emulacj i kopro-

cesora, bowiem użyty procesor

Freescale QorIQ P1022 nie jest

w  100% zgodny z  poprzednimi

modelami.

Nie podano finalnej ceny, lecz Tre-

vor Dickinson wspomniał tylko

niezobowiązująco, że ma to być

granica około 400 euro. Całkiem

niedługo ma także pojawić się

pakiet Enhancer Software 2.0 wy-

posażony w  nową wersję ste-

rowników Radeon-HD z  obsługą

większej ilości pamięci na kartach

Wieści
z  AmiWest

Tegoroczna impreza z  serii AmiWest była komentowana zanim się odbyła. Mówiono,

że ten rok pokaże faktyczny rozwój systemów NG i   ich oprogramowania, w  szczegól-

ności AmigaOS 4. Gdy opadł kurz i   minęły wszystkie emocje, możemy spokojnie za-

stanowić się nad tym, co się wydarzyło (lub nie). Dla mnie równie ważne były infor-

macje od ekipy systemu MorphOS oraz nowości, które miała zaprezentować reakty-

wowana firma Phase5. Czy warto było czekać?
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graficznych. Mamy otrzymać rów-

nież sterowniki do obsługi kart

graficznych seri i "RX" Polaris. Nie

pokazano natomiast oprogramo-

wania, które rok temu było prezen-

towane we wczesnych wersjach,

jak Libre Office.

Wielka szkoda, że wraz z  AmiWest

nie rozpoczęła się sprzedaż mode-

lu Tabor. Wiele osób liczyło na to,

że sprzęt będzie dostępny w  naj-

bliższym czasie i to w  niskiej cenie

jak na warunki systemu AmigaOS 4.

Trudno to ocenić pozytywnie,

szczególnie biorąc pod uwagę fakt,

iż oficjalne doniesienia o  pracy nad

A1222 pojawiły się w  listopadzie

2015 roku. W  świecie komputerów

dwa lata to już cała   epoka, ale fir-

ma A-Eon zdaje się tym nie przej-

mować.

Oczywiście nie chcę przez to po-

wiedzieć, że Tabor będzie trakto-

wany jako maszyna do codziennej

pracy, szczególnie jeśli wiemy

o  brakach w  podstawowym opro-

gramowaniu. Jednak bardzo się

obawiam, że potencjalni nabywcy

nowej AmigiOne mogą szybko zmi-

enić zdanie i   w ogóle zrezygnować

z  zakupów. Trevor Dickinson chce

zachować tradycję podziału kom-

puterów na dwie serie, co nie

wpływa pozytywnie na szybkość

rozwoju całego projektu, jakim jest

AmigaOS 4.

MORPHOS

Zespół MorphOSa pokazał system

w  wersj i 3.10 działający na kom-

puterze AmigaOne X5000. Trudno

było powiedzieć, że mieliśmy do

czynienia z  prezentacją, raczej

uruchomiono sprzęt i   można było

z  niego skorzystać. Na ekranie wi-

dać było nowy styl graficzny, nowe

ikony, skórki i   inne elementy gra-

ficzne. W  zasadzie trudno powie-

dzieć na ten temat coś więcej , bo-

wiem zabrakło oficjalnych infor-

macji .

Mam jednak nadzieję, że nowości

będą dużo większe, bo przecież

nowego wydania systemu nie było

już ponad 2 lata. Od wielu lat no-

wości były wprowadzane średnio

co kilka miesięcy, dlatego taki stan

rzeczy musi zastanawiać. Z  drugiej

strony w  histori i rozwoju Morph-

OSa były dwie duże przerwy, po-

między 2005 i   2008 rokiem, a   także

w  okresie od końca 2010 do po-

łowy 2012 roku.

Brak konkretnych wiadomości dzi-

wi tym bardziej , że kilka dni po

AmiWest w  Internecie pojawiła się

informacja o  tworzeniu nowego

klienta poczty o  nazwie Iris, gdzie

załączono nawet zrzut ekranu. Czy

nie można było tego pokazać na

imprezie? Widać program jest

w  zbyt wczesnej fazie, aby można

było go normalnie używać.

Dzisiaj wiemy już prawie na pewno,

że przeglądarka OWB nie doczeka

się nowej wersj i silnika WebKit,

lecz wykonane zostaną poprawki,

podobnie jak w  przypadku systemu

Aros. Dobre i   to, chociaż z  pewnoś-

cią nie wyeliminuje to problemów

z  obsługą wielu stron. Testując

Arosa zauważyłem jednak, że mój

bank działa bezproblemowo, jak

również mogę korzystać z  wielu

usług Google. Dlatego czekam na

nową wesję systemu z  niecierpli-

wością.

VAMPIRE

Duże stoisko zajęły karty Vampire,

wśród których można było zoba-

czyć nie tylko działające Amigi , lecz

również prototypowe wersje no-

wych kart. Dla mnie najciekawszą

propozycją była wersja "stand

8 Aktualności » Ze świata
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alone", czyli cała nowa Amiga

w  technologii FPGA, która ma być

w  sprzedaży już za kilka miesięcy.

Zdaję sobie sprawę, że nie zado-

woli to wielu użytkowników

prawdziwego sprzętu, ale jednak

możliwość uruchomienia ulubio-

nych programów, gier i   dem na

przenośnej , małej płycie głównej

robi wrażenie i   musi cieszyć. Nie

podoba mi się tylko to, iż płyta nie

zawiera portów Amigi , tak jak

w  przypadku płyty Firebee "uda-

jącej" Atari .

Ta ostatnia kosztuje jednak prawie

2 razy tyle, co Vampire, więc może

nie bądźmy tak wybredni . Z  pewno-

ścią umieszczenie portów komuni-

kacyjnych i   innych wiązałoby się

z  większą ilością problemów

oraz  nakładów pracy zarówno przy

projektowaniu, jak i   testowaniu

urządzenia, dlatego rozumiem

autorów karty. Bardzo mi się podo-

bał pozytywny przekaz stoiska,

mimo różnych skrajnych opini i na

temat "Wampira".

Uśmiechnięty zespół twórców

zachęcał do obejrzenia efektów ich

pracy, a   uruchomienie gier takich

jak Doom, Duke Nukem czy Quake

na Amidze 600 to coś, za co

w  latach '90-tych wiele osób dało-

by się pokroić.

PHASE 5

Na koniec pozostawiłem najwięk-

szą niespodziankę imprezy, mia-

nowicie stoisko reaktywowanej

firmy Phase5. Niestety pozostało

ono puste do końca AmiWest,

a   więc nie zobaczyliśmy ani no-

wych kart BlizzardPPC, ani Blizzard

1260. Na dodatek w  ostatnim cza-

sie pojawia się coraz więcej in-

formacji o  nowych produktach

firmy, które istnieją głównie

w  formie płytek PCB, na których

dopiero należy zamontować wszys-

tkie układy.

Obecny właściciel Phase5 nie

pokazał nam nic, natomiast jeden

z  nabywców płytek oskarża firmę

o  sprzedaż wadliwych elementów,

które nie mogą stanowić podstawy

działających kart Blizzard. Kto ma

9
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rację? Przekonamy się niebawem,

bo powinniśmy zobaczyć funkcjo-

nujące nowe modele kart, chyba że

rację mają ci , którzy oceniają dzia-

łalność nowej Phase5 jako żart lub

wręcz - oszustwo. Osobiście nie

rzucałbym tak daleko idących os-

karżeń, a   raczej sugerował nieco

więcej cierpliwości . Czas zwery-

fikuje szumne zapowiedzi w  naj-

bliższym okresie.

WINGS REMASTERED

Na imprezie mogliśmy również

kupić nową grę Wings Remastered,

która ma być odświeżoną wersją

kultowej gry Wings. Niestety cze-

kało nas tu nieprzyjemne rozcza-

rowanie, bowiem wydawca przygo-

tował pudełka, ale nie było w  nich

zawartości (sic!). Powiedziano, że

można nagrać na miejscu płytę CD,

a   instrukcję... wydrukować na do-

mowej drukarce.

Nie chcę wyrażać zbyt ostrej opini i ,

ale wydaje mi się to nieporozu- mi-

eniem. Jeśli zestawy nie są gotowe,

po co rozpoczynać pseudo-

sprzedaż? Myślę, że autorzy po-

winni się po prostu wstrzymać

z  prezentacją gry w  tej formie. Mar-

ketingowo to wielka wtopa, mam

za to nadzieję, że gra w  finalnej

wersj i będzie warta nazwania ją

godnym następcą świetnego tytułu

sprzed lat.

PODSUMOWANIE

Czy to koniec nowości? Z  pewnoś-

cią nie, ale to wszystkie na-

jważniejsze punkty, które zostały

przeze mnie zauważone. Staram

się być wyważonym w  opiniach,

tym bardziej , że na co dzień uży-

wam systemu MorphOS. W  tej sytu-

acj i łatwo popaść w  nadmierny op-

tymizm lub zbyt wielką negację

jednego lub drugiego produktu.

Nie wdając się w  szczegóły myślę,

że systemy NG przeżywają kryzys,

z  których mogą wyjść tylko pod

warunkiem, że znajdą się nowe

pomysły na rozwój. Bez pewnego

rodzaju wizj i nasze systemy

pozostaną na zawsze kopią orygi-

nalnego AmigaOS 3, a przecież

chcemy widzieć w nich coś więcej .

Rzecz jasna, nie da się ukryć, że dla

użytkownika nieposiadającego do-

stępu do nieoficjalnych wersj i pro-

gramów, AmigaOS4 rozwija się

dużo bardziej dynamicznie niż

MorphOS. Dotyczy to zarówno

kwesti i sprzętowych, jak i   pro-

gramowych.

Druga strona medalu jest taka, że

wszyscy chcielibyśmy zobaczyć

systemy amigowe działające na

szybszym sprzęcie, natomiast

premiera płyty Tabor jest w  pew-

nym sensie krokiem wstecz. Nikt

nie powiedział jeszcze ostatniego

słowa, ale chciałbym się mylić

sądząc że obecnie nikt również nie

przygotowuje się do przejścia na

nową architekturę. Czyżby w  przy-

szłości pozostała nam emulacja

programowa i   kolejne implemen-

tacje FPGA?

Na pewno wszyscy chcielibyśmy

zachować odrębność nie tylko na

poziomie oprogramowania, lecz

także sprzętu. To przecież dlatego

A-Eon wciąż stara się produkować

kolejne modele płyt głównych

AmigaOne. Mam jednak nieodparte

wrażenie, że za rok nie otrzymamy

nowych rozwiązań sprzętowych, a

system będzie w fazie powolnego,

ale jednak ciągłego rozwoju. I ten

trend w moim przekonaniu

utrzyma się na dłużej .

Adam Zalepa
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Chcę zacząć od rzeczy, która spo-

wodowała wiele dyskusj i , mimo iż

nie było praktycznie o  czym mówić.

Na początku roku 2017 dla systemu

MorphOS pojawił się "Trashcan",

czyli systemowy Kosz podobny do

tego, jaki możemy mieć w  Amiga-

OS. Do tej pory "niebiescy" nie mieli

odpowiednika tego elementu, a   te-

raz istnieje w  dość osobliwej wer-

sj i . Możemy go mianowicie włączyć

jako oddzielny wirtualny napęd,

a   nie - tak jak wcześniej - tylko

w  formie dedykowanego katalogu.

Taka "pchełka", a   zrobiła tyle zamie-

szania.

Nie da się ukryć, że tempo rozwoju

MorphOSa w  ostatnich latach nie

powala, tak więc fani AmigaOS 4

mieli okazję do krytyki . Rzeczy-

wiście, aktualizacja Kosza nie jest

cechą oczekiwaną, ani specjalnie

rozbudowaną. Nie widzę jednak

potrzeby złośliwości tym bardziej ,

że "czerwoni" też nie mają samych

pozytywnych informacji , o  czym za

chwilę. Ktoś miał ochotę dodać

Kosz - nie ma w  tym nic złego.

Oczywiście lepiej byłoby, gdyby po-

jawiła się nowa przeglądarka inter-

netowa lub pakiet biurowy, ale to

zupełnie inna kategoria. Na szczę-

ście "Trashcan" można wyłączyć

i   wtedy rzeczywiście nie mamy

o  czym dyskutować.

Po stronie AmigaOS 4 pokazano

beta wersję pakietu Libre Office. Co

prawda, w  gruncie rzeczy nie do

końca wiadomo jaka to była wer-

sja, niemniej na zdjęciach widać

ekran startowy i   możliwość wyboru

dokumentu do załadowania lub

edycj i . Zapowiadało się naprawdę

smakowicie, ale aktualnie mamy

grudzień i   nie ma żadnych nowych

wiadomości w  sprawie Libre Office.

Mam nadzieję, że zaangażowany

programista nadal pracuje nad ak-

tualizacją i   ukończeniem projektu.

Szkoda tylko, że nie doczekaliśmy

się niczego więcej przed końcem

roku. A  może firma A-Eon ma coś

jeszcze w  zanadrzu? Przekonamy

się za kilka tygodni , o czym nie

omieszkam napisać.

Produktem, który naprawdę rozwija

się dynamicznie jest Hollywood.

Autora należy pochwalić za de-

terminację i   świeże pomysły. Zmia-

ny nie są miażdżące, ale mamy ob-

Podsumowanie
roku 2017

Kończy się kolejny rok, wszyscy jesteśmy starsi i   buduje nas ogromny bagaż doświad-

czeń. Tak mógłby rozpoczynać się ten artykuł, gdybym chciał wprowadzić element

sentymentalnej podróży związanej z  tematem Amigi i   retro. Gdy byliśmy dziećmi

wszystko lepiej smakowało, bo przeżywaliśmy to po raz pierwszy. Szczególnym

przypadkiem były gry, dema i   nasz ulubiony sprzęt domowy. Amiga w  każdym domu

robiła furorę, a  okrzyk "On ma Amigę!" nie pozostawiał nikogo w  obojętności. Po wielu

latach Przyjaciółka wciąż trzyma się mocno, choć niekoniecznie wygląda tak,

jakbyśmy sobie tego życzyli. Na szczęście cały czas mamy wiele pozytywnych punk-

tów, które cieszą i   dają nadzieję na kolejne lata ciekawych wydarzeń. Zapraszam po

raz kolejny do mojego subiektywnego wyboru wydarzeń mijającego roku.
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sługę procesorów 64-bitowych oraz

standardu Unicode. Oczywiście naj-

więcej skorzystają na tym użytko-

wnicy systemów poza amigowych,

ale to nie jedyne zmiany. Doku-

mentacja pakietu liczy prawie 1000

stron, tak więc jest to prawdziwy

kombajn.

Widać, że autor powoli skupia się

na lepszej obsłudze syste-

mów  takich jak Windows, Linux czy

MacOS i jest to zupełnie zrozumia-

łe. Mam tylko nadzieję, że nie

będzie to oznaczało zaprzestania

rozwoju wersj i dla naszej plat-

formy. Na razie na liście mamy za-

równo AmigaOS3 (68k), AmigaOS3

(PPC), jak i   AmigaOS 4, MorphOS

i   Aros. Oby tak dalej . Pakiet daje

niespotykane możliwości , jak na

warunki oprogramowania dla

Amigi , bowiem stworzymy za jego

pomocą nawet tak zwaną

"aplikację mobilną" dla systemu

Android. Jego obsługa nie jest

najprostsza, ale dotyczy to przecież

wielu programów.

Krakowska firma Elbox zaprezen-

towała nowy model obudowy

Tower dla Amigi 1200. Produkt

o  nazwie BlackBOX 1200 to także

zasilacz 350W oraz naprawdę duża

ilość miejsca na rozszerzenia

Amigi . Niestety nie ma rózy bez

kolców. Sprzedaż jest realizowana

na zasadach przedpłat i   krótkich

parti i produkcyjnych. Cena wynosi

300 euro, co może być prawdziwym

szokiem.

Rozumiem, że koszty przystosow-

ania obudowy w  małych seriach są

wysokie i   nie zamierzam narzekać

na ofertę Elboxu. Sądzę tylko, iż

mało kogo zainteresuje kupno

takiej obudowy, przynajmniej

w  Polsce. Z  drugiej strony to świet-

nie, że można kupić nową

obudowę, a   nie tylko opierać się na

sfatygowanych i   odświeżanych

zestawach z  lat '90-tych.

Przez cały rok przewijały się donie-

sienia związane z  kartami Vampire.

Wersja dla Amigi 600 to już stan-

dard, ale karty dla A500 i   A1200

były równie mocno oczekiwane. Od

sierpnia wiadomo, że będzie

również wersja osobna, tzw. "stand

alone", która nie będzie wymagała

obecności starej płyty głównej

Amigi . Jednocześnie zastosowany

będzie układ FPGA o  większej

szybkości i   pojemności , tak więc

należy spodziewać się lepszych

osiągów i   większej ilości funkcj i .

Nie zabraknie też złącz USB oraz

portu karty sieciowej w  stand-

ardzie Ethernet. Całości dopełniają

informa- cje o  512 MB pamięci RAM

DDR3, złączu FastIDE (2,5" oraz 3.5")

oraz wyjściu obrazu w  rodziel-

czości 720p.

Dla Amigi klasycznej nie trzeba nic

więcej . System AmigaOS 3.1 będzie

na takim zestawie "fruwał", a   Ami-

gowcy wreszcie zobaczą gotowy

produkt na miarę nieco przebrz-

miałego NatAmi. Do Vampire Stand

Alone będzie można podłączyć od

razu ten sam dysk twardy, który

mieliśmy w  Amidze 600 czy 1200

i   po prostu uruchomić z  niego sys-

tem. Jeśli zostanie dopracowana

kompatybilność, może być to

doskonała alternatywa dla osób,

którym nie podoba się awaryjność

starego sprzętu, ale chcą używać

systemu Amigi w  najbardziej

klasycznej odmianie. A  raczej to już

jest faktem, czekamy tylko na roz-

poczęcie sprzedaży.

Trzeba przyznać, że karty Vampire

to dzisiaj naj jaśnieszy punkt roz-

woju retro-Amigi . Używam takiego

określenia z  tego względu, że Przy-

jaciółka zawsze była dla mnie

komputerem nowoczesnym i   takim

pozostała do dzisiaj . Zmieniły się

tylko czasy i   dużo bardziej widać

uzależnienie użytkowników od
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oprogramowania tworzonego przez

wielkie korporacje. Takich pro-

gramów Amiga nigdy nie miała,

nawet w  czasach jej największej

popularności , a   odrodzenie sys-

temów klasycznych być może

przyczyni się do powstania nowych

edytorów tekstu, programów grafi-

cznych lub chociaż nowych wersj i

starych produktów.

Mimo obaw i wielu zastrzeżeń,

trzymajmy kciuki . Wszystko to

dzieje się z  niewątpliwą stratą dla

systemów NG, ale jak to w  życiu -

nie można mieć wszystkiego.

W  latach '90-tych też musieliśmy

godzić się na kompromisy, a   teraz

jesteśmy przecież starsi

i   mądrzejsi . Mam więc nadzieję, że

obecna sytuacja zostanie wyko-

rzystana przez programistów tak,

aby Amiga mogła pochwalić się

nowymi grami i   programami na

miarę XXI wieku, a nie tylko

odświeżonymi wersjami starych

pomysłów.

Pojawiła się też zapowiedź aktua-

lizacj i systemu 3.1. Dziwne? Dla

mnie na pewno, ale mam wrażenie,

że część Amigowców chce zoba-

czyć, jak może potoczyć się rozwój

lini i klasycznej bez pomocy ele-

mentów z  wydania 3.5 i   3.9. Nieu-

chronnie zbliżają one nas do wersj i

4.0, boję się tylko, że otrzymamy

następną wersję (roboczo znaną

pod numerem 3.1.4), która będzie

jednorazowym uaktualnieniem.

Przekonamy się po wydaniu nowe-

go systemu.

Do sprzedaży wprowadzono maga-

zyn "K&A  Plus" w  wersj i papie-

rowej. Nie piszę tego tylko dlatego,

że dodaliśmy go także do naszej

oferty. Projekt jest świetnym uzu-

pełnieniem nie tylko wydawnictw

spod znaku A2, ale wpisuje się

bardzo dobrze w  potrzeby użytko-

wników Amigi . Duża ilość stron, ko-

lor, kredowy papier - to wszystko

niezaprzeczalne zalety K&A. Przy-

dałaby się tylko większa regu-

larność wydawania, ale i   tak jest co

podziwiać.

Na drugim biegunie pojawiło się

czasopismo "Amiga NG" tworzone

przez Adama Mierzwę, znanego

z  blogu poświęconego kom-

puterom AmigaOne. Jest to zu-

pełnie inny pomysł, bowiem

magazyn jest darmowy i   dostępny

wyłącznie w  wersj i elektronicznej .

Redakcja skupia się na systemach

NG i   zupełnie pomija Amigę klasy-

czną.

Czy to dobrze, czy żle - nie mnie to

oceniać. Cieszę się jednak, że Adam

ma swoją własną wizję i   stara się

ją konsekwentnie reali- zować.

Popularność nowożytnego opro-

gramowania Amigi jest tym, czego

nam trzeba. Jest to jednak bardzo

trudne do osiągnięcia nawet

w  środowisku Amigowców i   tym

bardziej życzę powodzenia

autorowi.

W  październiku byłem po raz kole-

jny obecny na imprezie z  seri i Ret-

roKomp/Load Error. Gdańsk jest

miejscem, do którego coraz chęt-

niej przyjeżdżam i   czuję się tu

zdecydowanie bardziej swojsko niż

kilka lat temu. Jestem osobą, która

nie jest specjalnym fanem podró-

żowania, ale wyjazd nad morze -

szczególnie jesienią - jest na wsk-

roś pozytywny.

W  tym roku udało się prze-

prowadzić 3 wykłady, w  tym jeden

na temat Amigi Nowej Gene- racj i ,

podczas którego starałem się

opowiedzieć od nowa historię

w  teori i znaną, a   w  praktyce

niekoniecznie docenianą. Amiga

NG to duża część histori i Amigi w

ogóle i   nie można tego negować

niezależnie od tego, czy jesteśmy
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zwolennikami systemów wykorzy-

stujących procesory PowerPC.

Ponadto podczas imprezy spo-

tkałem wiele pozytywnie zakręco-

nych osób z  Polski i   zagranicy. Ser-

decznie dziękuję za słowa wspar-

cia, a   także krytykę, która jest nieu-

chronna przy prowadzeniu różnych

projektów. Zapewniam Was, że mo-

je przywiązanie do sprzętu retro,

nie tylko Amigi , jest na tyle duże, iż

jeśli tylko będzie na świecie

istniało środowisko fanów i   użytko-

wników starych komputerów, cią-

gle będę chciał być jego ważną

częścią.

W  Gdańsku premierę miała również

płyta Piotra Bendyka znanego pod

pseudonimem XTD. Człowiek, któ-

rego nie wszyscy poznają z  wy-

glądu - nie tylko dlatego, że wy-

gląda inaczej niż 20 lat temu, ale

przede wszystkim dlatego, że

wszyscy znamy przede wszystkim

jego muzykę. Czy dzisiaj XTD

zachował swój pazur? Musicie to

sami ocenić słuchając płyty

"Closer". Kilka dni temu dowiedzi-

ałem się, że Piotr żegna się ze świ-

atem sceny, co zakomunikował na

forach internetowych. Wielka szko-

da dla całej społeczności , jednak

chyba jestem w  stanie wyobrazić

sobie powody takiej decyzj i .

Nie będę oczywiście tego anali-

zował, poza tym dla mnie scena

nigdy nie była tak ważna, jak dla

XTD. Jednak świat się zmienia, zmi-

eniają się ludzie, a   koniec jednej

rzeczy jest zwykle początkiem

kolejnej . Dlatego życzę Piotrowi,

aby realizował się w  kolejnych pro-

jektach równie dobrze jak dotych-

czas, a   nam pozostają niezapo-

mniane utwory zapisane w  Pro-

Trackerze.

Jaki może być rok 2018? Jako

wydawnictwo planujemy wiele cie-

kawych książek, będą kolejne nu-

mery magazynów, staramy się

także o  wydanie nowych gier.

Następną kwestią jest rozszerzenie

asortymentu, bowiem zgłaszają się

do nas osoby zainteresowane

współpracą w  zakresie innych

platform, jak również bardziej ni-

etypowych produktów luźniej

związanych z  tematem retro.

Będziemy o  tym powoli donosić,

gdy tylko informacje zmienią

status "prawdo-podobny" na "pe-

wny".

Wiele dziać powinno się również

na naszym mikro-rynku Amigi .

Płyta główna Tabor, karty Vampire,

nowa wersja systemu MorphOS czy

uaktualniony system 3.1 to tylko

wierzchołek góry lodowej. Środowi-

sko użytkowników Amigi , mimo

różnych przeciwności , trzyma się

razem. Jesteśmy podzieleni , ale

zbieramy się wspólnie na impre-

zach. Dopingujemy programistów,

grafików czy muzyków, aby zoba-

czyć kolejne produkcje wyciskające

siódme poty z  naszych maszyn. Nie

odmawiamy racj i osobom używa-

jących emulacj i , dyskutujemy na

temat najlepszego monitora, wy-

miany kondensatorów na płycie

głównej czy przeróbki pecetowej

stacj i dyskietek.

Tematów można wymienić tysiąc,

ale właśnie ta różnorodność jest

naszą siłą. Mam nadzieję, że jej nie

stracimy, a   fascynacja Amigą po-

zostanie w  naszym życiu na dłużej

niż się tego kiedykolwiek spodzie-

waliśmy. Spotykamy się "za rok",

w  Nowym Roku 2018, z  okazj i

którego życzę Wam wszystkiego co

najlepsze. Bawcie się dobrze na

Sylwestrze i   wracajcie szybko do

Amigi .

Adam Zalepa
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Zacznijmy od wprowadzenia: opisz

swój pierwszy kontakt z  kompute-

rem. Czy to była Amiga czy inna

maszyna?

Mój pierwszy kontakt z  komputer-

em osobistym to Sinclair ZX81, za-

cząłem na nim robić małe pro-

gramy i   było to wspaniałe odkrycie.

Problem z  tym urządzeniem pole-

gał na awaryjności rozszerzenia

pamięci RAM, które często się

rozłączało. Następnie miałem Am-

strada CPC 464, którego dość szyb-

ko zastąpiłem moją pierwszą Ami-

gą.

Jaka była konfiguracja twojej pier-

wszej Amigi? Czy miałeś też inne

modele?

To była zwykła A500 z  rozszerze-

niem pamięci 512 KB i   zewnę-

trznym napędem. Następnie przy-

szedł czas na kartę M-Tec 030 i   8

MB pamięci w  A1200, który został

szybko zastąpiony przez kartę

Phase5 z  procesorem 060 i   64 MB,

a   następnie A4000 z  Cyberstorm-

PPC 060 i   kartą graficzną CyberVi-

sion.

W  mojej kolekcj i mam różne

modele Amigi : A500, A500+,

A1200/68060, dalej A2000/68030,

A3000D/68040 oraz A4000D/68040,

CDTV, Casablanca/68060, a   także

CD32 z  rozszerzeniem o nazwie SX-

32.

Jak zaczęła się Twoja przygoda

z  systemami Next Generation?

Koncentrujesz się na systemie

AmigaOS 4, a  co z  MorphOSem

i  Arosem?

Myślę, że Cię zaskoczę, bo moją

pierwszą maszyną NG był Pegasos.

Byłem jednym z  pierwszych fran-

cuskich beta testerów (dokładnie

z  numerem 003), ale miałem także

Wywiad: Hughes Nouvel
Nie wyważajmy otwartych drzwi

HunoPPC jest bardzo aktywnym programistą. Dzięki jego portom mamy możliwość

grania w  dość nowoczesne gry na AmigaOS 4. Jednak HunoPPC działa nie tylko

w  branży gier. Stworzył bibliotekę wrapperów EGL dla OpenGLES 2.0, benchmarki SDL

i   emulator FinalBurn Alpha. Jest członkiem francuskiej grupy French Amiga Team. Wy-

wiad jak zwykle przeprowadził Krzysztof Radzikowski.
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wiele problemów związanych

z  dealerami tego komputera.

Skończyło się na tym, że sprzęt był

wadliwy i   bezużyteczny, a   ja musia-

łem płacić za wielokrotne wymiany

kart. Musiałem też wykonać popra-

wkę dla chipu Articia.

Po tej histori i nie chcę więcej

słyszeć o  sprzęcie takim jak Pega-

sos. Wielka szkoda, bo MorphOS

jest naprawdę swietnym systemem

i   bardzo dobrze czuję się w  tej

społeczności .

Pracowałem nam projektami

takimi jak Hurrican, 1941DX czy

Candy Crisis. Dla Arosa zrobiłem

tylko port 1941DX, ale ciężko mi

było koncentrować się na kilku

systemach, więc wolałem ograni-

czyć się do AmigaOS 4, który po

prostu uwielbiam.

Powiedz nam więcej o  swojej pracy

i   o  tym, jak zacząłeś "portowanie"?

Wszystko zaczęło się wtedy, gdy

pobrałem kilka gier ze strony

OS4Depot. Po uruchomieniu bar-

dzo często pojawiały się różne

błędy, awarie, brak obsługi joysti-

cków, brak trybu pełnoekranowego,

brak dźwięku, ogromne zużycie

procesora, brak dokumentacj i itd.

Większość portów było wykona-

nych niechlujnie i   n ie byłem z  tego

zadowolony. Zacząłem uczyć się

języka C, kupiłem wiele książek

i   stopniowo umiałem coraz więcej .

Zadzwoniłem też do mojego przy-

jaciela Frédérica Rignaulta, czyli

Polymera z  zespołu MorphOSa.

W  końcu udało mi się skończyć mój

pierwszy port Reminiscence, a   po-

tem przyszła pora na kolejny pro-

jekt, czyli serię Zelda.

Twoje gry są dostępne dla AmigaOS

4. Prawie żadna nie działa na sys-

temie MorphOS lub Aros. Dlaczego?

Czy trudno jest stworzyć grę dla

wszystkich trzech systemów NG?

Jak wspomniałem powyżej - z  po-

wodów osobistych, a   także aby

lepiej skoncentrować się na pracy.

Nie jest trudno tworzyć gry dla

kilku systemów NG, chociaż cza-

sami trzeba napisać trochę więcej

kodu niż zwykle, ale w  pewnym

momencie musisz dokonać wybo-

ru, a moim był system AmigaOS4.

Nie oznacza to, że nie doceniam

MorphOSa. Ten system ma też

wielu bardzo dobrych programi-

stów, myślę o  takich ludziach jak

Bigfoot, Henes, Fab1 czy Sixk.

Jak wygląda Twój warsztat? Czy

Twoje środowisko pracy obejmuje

pisanie programów dla wielu plat-

form? Co jest potrzebne do stwo-

rzenia portu gry? Opowiedz nam

też o  technologii o nazwie LibBoo-

styGFX.

Technologia BoostyGFX jest napra-

wdę bardzo prosta: wszystkie pro-

cedury renderowania zostały prze-

pisane i   nie są już przekazywane

przez bibliotekę SDL. Filtry grafi-

czne robią to samo, co pozwala mi

uzyskać większą szybkość działania

i   większą elastyczność w  mojej

pracy.

Musiałem napisać tę bibliotekę,

ponieważ w  pewnym momencie

znalazłem się w  ślepym zaułku

i   nie mogłem iść naprzód. Musia-

łem więc dokonać wyboru

i   poświęciłem czas na napisanie

nowej biblioteki , co pozwoliło mi

zaoszczędzić ogromną ilość czasu.

Niektórzy mówią, że SDL nie jest

dobrym rozwiązaniem. Jednak

w  przypadku nowoczesnego Ami-
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gaOS 4 sprzęt ma wystarczająco

dużo mocy, aby przenieść opro-

gramowanie SDL na Amigę. Co

o  tym myślisz?

SDL to więcej niż dobre rozwią-

zanie, tylko nasze wersje nie są

zbyt dojrzałe. Wymagają optymali-

zacj i i   lepszej obsługi sprzętu.

Dowodem jest wersja SDL2 wyko-

nana przez Capehilla, jest to na-

jbardziej skończona wersja jaką

możemy mieć i   zachęcam go do

dalszej pracy.

Jak trudno jest przeportować zaa-

wansowaną grę na AmigaOS? Jakie

ograniczenia ma system?

Największe trudności to koniecz-

ność tworzenia obejścia błędów

w  naszych bibliotekach, brak wielu

funkcj i w  SDK, ograniczenia Open-

GL i   NOVA, ograniczenia ilości pa-

mięci graficznej dla większych gier

(256 MB), brak dodatkowych bibli-

otek takich jak GLEW itp.

Opowiedz nam o  OpenGLES 2.0

Wrapper EGL. Czy razem z  Warp3D

Nova może pomóc zwiększyć

wydajność lub nawet umożliwić

działanie czegoś w  stylu Doom 3,

Ultimate Stunts lub bardziej

zaawansowanych gier?

Mój Wrapper EGL działa dobrze, ale

wciąż jest obecnych wiele ograni-

czeń. Co miesiąc dodaję nowe

funkcje, zgodnie z  moimi potrze-

bami, ale bardzo trudno jest pra-

cować nad takim projektem samo-

dzielnie przez długi okres czasu.

Gdy Nova będzie bardziej zaawan-

sowana, pozwoli używać nowo-

czesnych shaderów, a   wtedy prze-

niesienie Dooma 3 i   innych świet-

nych gier będzie oczywiście możli-

we.

Znowu - nie mogę podać Ci kon-

kretnych ram czasowych, ale pa-

miętajmy, że moja biblioteka

korzysta z  OpenGLES, który z  kolei

używa pakietu Nova. Wszystko jest

powiązane ze sobą, więc jeśli

jeden z  elementów nie jest kom-

pletny, nie możemy mieć gotowego

produktu.

Czy zrealizowałeś wszystkie prace

osobiście, czy masz zespół odpo-

wiedzialny za projekty? Co z  beta

testerami?

Tak, wykonałem sam wszystkie te

prace. Moi testerzy pokazują różne

problemy i   dopiero po ich usunię-

ciu mogę pracować dalej . Mój

zespół składa się z  testerów

pochodzących z  kilku krajów,

między innymi z  Francj i , Włoch,

Hiszpanii , Szwajcari i , Niemiec, Bel-

gi i i   Grecj i .

Myślę o  osobach takich jak: Lio, KL,

Mumu, Javie de Las Rivas,

Pseudaxos, Salternaos, Samo79, El-

wood, Zzd10h, Sinisrus, Tommy-

Sammy, George Sakianos, Alain

Thellier, Xray, CrashMidnick, Crisot,

DaveBraco, a   także moje dzieci

Matthis i   Sorhenn.

Twoja praca jest dostępna bezpłat-

nie. Czy otrzymujesz darowizny od

społeczności? Aby zyskać dostęp do

nowych gier, na pewno potrze-

bujesz zaawansowanego kompute-

ra, takiego jak nowa AmigaOne

X5000.

Tak, moja praca jest darmowa, po-

nieważ nie jestem w  stanie osza-
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cować wartości moich produkcji .

Jeszcze raz dziękuję wszystkim

darczyńcom za wszystkie piękne

prezenty, które otrzymałem

z  darowizn.

Moje maszyny developerskie to:

AmigaOne X1000 R280X Toxic

i   AmigaOne X5000 5020 R7770 (za-

kupione niedawno po sprzedaży

SAM460ex i   SAMep440).

FinalBurn Alpha to emulator Ar-

cade uruchamiający gry Neo Geo,

Capcom, Konami i   Cave. Czy

planujesz rozwijać go dalej, czy

może w  przyszłości zobaczymy inne

emulatory?

Wiele zmian w  FinalBurn Alpha

zrobiłem jeszcze w  ostatnich

dniach. Ewolucja tego silnika po-

zostanie w  wersj i 0.2.97.40, ponie-

waż moim priorytetem będzie teraz

poprawka Big Endian. Emulator

będzie stabilny i   będzie mógł

korzystać z  ponad 10000 gier.

Dodałem najnowsze emulatory: Ni-

ntendo NES, Nintendo SNES i   MSX.

Planuję też dodać TAITO F3,

ponieważ uwielbiam gry z  tej plat-

formy.

Wiele Twoich portów jest opartych

na grach typu open source. Co

sądzisz o  tej inicjatywie w  rozwoju

oprogramowania?

Myślę, że gdyby nie było gier open

source, nie mielibyśmy dzisiaj nic

do zrobienia.

Jakie są twoje plany dotyczące

przyszłego rozwoju?

Wykonać kompletną wersję gry Lo-

comalito Hydorah w  wersj i dla sys-

temowych kompozycj i obrazu oraz

NOVA (biblioteka EGL_wrapper),

z  edytorem poziomów i   pełną do-

datków. Chcę też wykonać 3 nowe

porty i   jakieś drobne prezenty na

Boże Narodzenie. Niektóre prezen-

tacje zostały pokazane na imprezie

w  Neuss.

Czego Ci brakuje na platformach

Amigi (narzędzi, ochrony pamięci

itp.)?

Brakuje nam wielu narzędzi pro-

gramistycznych, które pozwoliłyby

szybciej pracować. Umożliwi to

również uniknąć równoległego

korzystania z  innych systemów.

Ograniczenie pamięci RAM i   pa-

mięci graficznej będzie prawdziwą

barierą w  następnych high-endo-

wych grach, ponieważ tekstury są

coraz większe i   pamięć jest szybko

zapełniana.

Obecny rynek Amigi podzielony jest

na 3 systemy NG oraz oddzielnie

68k. Nie jest to idealne rozwiązanie

do pracy nad nowym oprogramo-

waniem, które ma działać na wszy-

stkich wymienionych systemach.

Na przykład MUI różni się w  przy-

padku AmigaOS i   MorphOS, a  na

Arosie mamy Zune. Być może po-

winniśmy mieć jeden podstawowy

zespół dla projektów takich jak

MUI, Odyssey, Blender itp., a  nas-

tępnie portować oprogramowanie

dla konkretnych systemów?

Myślę, że można użyć bibliotek dy-

namicznych (np. dla Odyssey),

a   GUI powinno zawierać te same

elementy, aby zachować kompaty-

bilność. Jednak każdy chce stwo-

rzyć własne oprogramowanie i   tru-

dno jest uzyskać zgodność. Mamy

też problem z  bibliotekami współ-

dzielonymi. Zamiast umieszczać

wersje typu ".so.1", ".so.2" itd., wys-

tarczyłoby dodawać wewnętrzne

wersje. W  tej chwili układ jest

niezrozumiały, wszystko jest zapi-

sywane w  katalogu "SObjects" i   szy-

bko robi się bałagan.

Brak czasu ogólnie oznacza brak

rozwoju oprogramowania. Weźmy

Odyssey: to doskonała przeglą-

darka bez większego rozwoju

w  ciągu ostatnich czterech lat, a  jak

wszyscy wiemy, system operacyjny

bez przeglądarki jest dzisiaj

bezużyteczny. Czy jest szansa, że

nowa osoba będzie odpowiedzialna

za utrzymanie rozwoju Odyssey?

A  może lepiej jest przeportować

tenFOUR Fox?

Niestety, nie ma dobrej przeglą-

darki na naszych maszynach. Oso-

biście nie używam OWB, bo zbyt

często się zawiesza, a   nie mam

czasu na zabawę, aby uruchamiać

kilka razy Odyssey podczas zwykłe-

go przeszukiwania sieci . Używam

za to NetSurf w  wersj i developer-

skiej , który jest dużo bardziej sta-

bilny, ale mniej kompletny. Mimo

wszystko wystarcza mi do obsługi

sieci .

Uważam, że powinniśmy przestać

koncentrować się na OWB, który

jest w  dużej mierze przestarzały

i   niekompatybilny, a   w  zamian

wznowić rozwój QT, aby mieć

dostęp do dobrych przeglądarek

internetowych, takich jak "QupZilla"

"QtWebBrowser" i   może być innych,

których nie znam.

Wielu użytkowników Amigi twier-

dzi, że portowanie nie jest naj-

lepszym rozwiązaniem dla naszej

przyszłości. Czy nie lepiej używać
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QT i  nowoczesnego oprogramo-

wania przeniesionego na nasz ulu-

biony system zamiast rozwijać

wszystko od zera?

Odpowiedziałem częściowo już

przy poprzednim pytaniu. Przykro

mi to mówić, ale dla mnie problem

brzmi tak: czy użytkownicy Amigi ,

którzy deklarują, że portowanie nie

jest preferowanym sposobem na

przyszłość, są gotowi poświęcić

wieczory i   weekendy na rozwój,

pomóc w  rozwoju albo darowizny

na coś, co będzie gotowe za 8

miesięcy lub więcej? Myślę, że nie

zdają sobie sprawy z  potrzebnego

nakładu pracy, czasu, testów, de-

bugowania   i   adaptacj i , razem - ko-

losalnej pracy.

Spójrz na to jako konstruktywną

krytykę. Mamy QT (w  wersj i do

ulepszenia) i   wiele obsługiwanych

aplikacj i z  systemu Unix lub Win-

dows. Po co wyważać otwarte

drzwi, gdy te programy już istnieją

i   działają? Oczywiście, niektóre

części będą musiały zostać prze-

pisane (choćby ze względu na Big

Endian), ale stracimy dużo mniej

czasu niż w  sytuacj i , gdy będziemy

tworzyć nowy program na zasadzie

"od A  do Z".

Jesteś znany z  portów gier. Czy

możesz nam powiedzieć, czy jest

możliwe przepisanie innego opro-

gramowania, na przykład do edycji

wideo dla AmigaOS? Poza nowo-

czesną przeglądarką nie mamy ta-

kiego narzędzia jak przykładowo

OpenShot.

Tak, jest to możliwe, biorąc pod

uwagę QT, o  którym mówiłem

wcześniej . Można osiągnąć wiele

rzeczy, ale cały czas ogranicza nas

czas, pieniądze i   liczba progra-

mistów. Musimy to wszystko wziąć

pod uwagę.

Jaką Amigę mógłbyś doradzić no-

wym osobom w  naszym środowi-

sku? Sprzęt klasyczny, NG czy może

emulacja?

Radzę od razu kupić X5000. Mówię

oczywiście o  obecnie dostępnych

maszynach. Ten komputer jest

najszybszy jaki możemy w  tej

chwili mieć. W  przyszłości możemy

sobie pozwolić na tańszy model

A1222, ale trudno będzie go

porównać do X5000. Ja sam zapła-

ciłem więcej za X1000 niż X5000

kilka lat temu, więc to zależy od

Twojego wyboru.

Czas na pozdrowienia!

Chciałem Ci podziękować za ten

wywiad, który był bardzo

przyjemny. Dziękuję także

społeczności , która mnie wspiera,

jest bardzo pomocna i   pomaga

nam tworzyć lepszy świat dla

naszych Amig.

PS: Chcę zrobić reklamę: szukam

osoby lub kilku osób (zmotywowa-

nych) grafików 2D lub 3D do

stworzenia gry (OpenGL). Więc jeśli

czujesz się gotowy do współpracy

ze mną, podzielę się moją przy-

godą z  Tobą. Z  góry dziękuję.

Od Redakcji: Jak widać nasz roz-

mówca ma w wielu przypadkach

dość kontrowersyjne poglądy. Krzy-

sztof w prawie każdym wywiadzie

wraca do tematu przeglądarki in-

ternetowej, ale wygląda na to, że

jest to sprawa coraz mniej ważna,

zarówno wśród programistów, jak i

użytkowników pracujących na sys-

temach Amigi NG.

Rozmiawiał:

Krzysztof Radzikowski
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Na początek kilka informacji

o  parametrach technicznych. Moja

karta posiada procesor 68040

z  zegarem 33 MHz oraz kontroler

typu SCSI-2. Ciekawostką jest jed-

nak coś innego - dodatkowo mamy

także porty transmisyjne - szybki

RS-232 oraz Parallel z  możliwościa

ustawiania zgodności Amiga/PC.

Karta ma też gniazdo rozszerzeń

dla innych produktów firmy, ale nie

udało się na razie z  niego skorzys-

tać.

Moja A2000 ma zamontowany

Kickstart 2.0, dlatego miałem wąt-

pliwości czy G-Force będzie dzia-

łać. Na szczęście nie ma z  tym

problemów. Kartę można wypo-

sażyć w  64 MB pamięci , jednak

trzeba do tego użyć specjalnej

pamięci SIMM zmodyfikowanej

przez producenta. Obsługiwane są

kości o  wielkości 4 lub 16 MB

(wszystkie muszą być takie same),

w  moim przypadku obsadzone są

te mniejsze. Pamięci SIMM GVP

były zawsze bardzo drogie i   słabo

dostępne, dlatego jeżeli dzisiaj

ktoś oferuje Wam kartę bez pa-

mięci , proponuję zrezygnować

z  zakupu. Pamięć jest rozpozna-

wana bez potrzeby ręcznego doda-

wania jej do systemu za pomocą

poleceń typu AddMem. Kiedyś było

to standardem, dzisiaj wiele kart

wymaga dodatkowych czynności ,

dlatego zwracam na to uwagę.

Wspomniana kompatybilność por-

tu równoległego z  PC polega oczy-

wiście na różnicy sygnałów na słyn-

nym pinie o numerze 14-tym (5V).

Niestety instalacja karty jest dość

trudna. Obudowa A2000 przesz-

kadza, bo z  karty "wystają" porty

Serial i   Parallel. Płytka karty nie

jest w  żaden sposób zabez-

pieczona i   cały montaż trzeba

wykonać bardzo ostrożnie. W  moim

wypadku musiałem wyjąć zasilacz

i   pozostałe karty, dopiero później

miałem wystarczającą ilość miej-

sca, aby nie obawiać się o  uszko-

dzenie. Na szczęście wszystko za-

działało bez problemu, ale trzeba

naprawdę uważać, aby nie zgiąć

karty lub nie włożyć jej w  slot

nieprawidłowo.

Na szczęście instalacja opro-

gramowania jest łatwiejsza. Mamy

standardowy instalator oraz pro-

gram umożliwiający szybsze dzia-

łanie portu szeregowego. Poza tym

producent dostarcza bibliotekę

68040.library i   program preferen-

cyjny obu portów zamontowanych

na karcie. "Installer" automatycznie

dodał mapowanie Kickstartu do

pamięci Fast w  sekwencji startowej

oraz skopiował nową wersję pole-

cenia SetPatch.

Oczywiście wszystko zależy od

wersj i systemu, jaką mamy na dys-

ku, ale w  moim przypadku nie mu-

siałem robić żadnych poprawek.

Dyskietki pobrałem z  Internetu, bo

oryginalne nie dotrwały do naszych

czasów.

20 Amiga 68k » Sprzęt

Amiga 2000
z  procesorem 040

Chciałbym napisać kilka słów o  karcie turbo, która była kiedyś traktowana przez posia-

daczy Amigi jak zdecydowany numer jeden. Mowa o  karcie G-Force 040 wyproduko-

wanej przez firmę GVP. Pamiętam czasy, kiedy marzyłem o  kupnie "profesjonalnej"

serii, jak były reklamowane te produkty. Dzisiaj, gdy udało mi się zdobyć kartę do mo-

jej A2000, mogę bardziej obiektywnie ocenić jej możliwości, osiągi i   ewentualne nie-

dociągnięcia.
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Nie będę rozpisywał się na temat

samego procesora. Warto jednak

zaznaczyć, że wydajność jest na-

prawdę dobra, szczególnie po włą-

czeniu trybu "burst". Program "Sys-

Info" wskazał wartości 24,85 MIPS

oraz 6,30 MFLOPS, natomiast kopio-

wanie plików z  dysku do pamięci

było ok. 20 razy szybsze niż na pro-

cesorze 68000 i   dysku podłączo-

nym wcześniej do karty Oktagon.

Myślę, że to wystarczająca reko-

mendacja karty G-Force. Jest o co

walczyć!

Obsługa portów Serial i   Parallel

dzisiaj będzie interesowała na

pewno małą ilość użytkowników,

ale mimo wszystko przetes-

towałem działanie z  moją drukarką

Epson, z  bardzo pozytywnym

skutkiem. Pewne problemy można

tylko napotkać przy konieczności

przekierowania danych do nowego

portu tam, gdzie programy konie-

cznie chcą korzystać z  portu na

płycie głównej Amigi .

Musimy uruchomić program "IO-

Control" i   ustawić kilka opcji , a   jeśli

to się nie powiedzie proponuję

poszukać na Aminecie programu

"ParPrefs". Można go znaleźć pod

nazwą:

parprefs10. lha

Jest to program typu Commodity

i   nie jest trudny w  obsłudze.

W  moim przypadku okazał się

nawet skuteczniejszy niż oryginal-

ne preferencje dołączone do kar-

ty.

Nie testowałem dokładnie portu

szeregowego, ale z  tego co udało

mi się zorientować, potrafi on

sprawiać kłopoty. Teoretycznie

umożliwia stosowanie szybkości -

według instrukcj i - nawet takiej jak

poniżej :

614, 140 bps

ale praktycznie połączenia powyżej

38,400 zaczynają już być problema-

tyczne. Preferencje "GVPSerial" dość

często powodują zawieszenia, poza

tym wyglądają bardzo archaicznie,

nawet jak na standardy systemu

2.0.

Czy produkt słynnej i   cenionej

firmy GVP jest wart zakupu? Na

pewno tak, bo problemy pojawiają

się główne przy obsłudze dodat-

kowych portów, z  których dzisiaj

rzadko korzystamy. Jednak w  latach

'90-tych mógł być to jeden z  po-

wodów, dla których użytkownicy

mieli prawo być rozczarowani . Pro-

blemem jest również użycie spec-

jalnych kości pamięci SIMM, które

nawet w  okresie popularności były

prawie 2 razy droższe niż normal-

ne.

Jeśli jedak uda Wam się kupić kartę

G-Force w  niezbyt wysokiej cenie,

szczerze polecam. Co prawda okre-

ślenie "rozsądna cena" nabiera dzi-

siaj nowego brzmienia, bo prak-

tycznie każda osoba znająca his-

torię Amigi będzie próbowała

sprzedać kartę GVP jako unikat,

a   więc zdecydowanie drożej niż

wynika to z  jej możliwości . Tym

bardziej jestem szczęśliwy, że moja

A2000 może mieć sprawny pro-

cesor 68040 w  zestawie z  pamięcią,

której juz nie muszę rozbudowy-

wać. Pojemność 16 MB nie jest

ogromna, ale do moich celów

związanych z  graniem i   uruchamia-

niem programów pod Workben-

chem 2.1 - zdecydowanie wystar-

czająca.

Marcin Libicki
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EGS to skrót od Enhanced Graphics

System, pakietu stworzonego przez

producenta karty, firmy GVP. Jest to

zestaw bibliotek pozwalających na

używanie karty graficznej w  sys-

temie Amigi . Posiada kilka różnic

w  stosunku do innych pakietów

tego typu. Jedną z  nich jest fakt, że

można go uruchomić także na

układach ECS i   AGA, chociaż zasad-

niczo nie jest to jego główne za-

stosowanie.

Pakiet ma własne oprogramowanie

do kontroli ustawień takich jak

rozdzielczość ekranu, ilość kolorów

czy częstotliwość odświeżania ob-

razu. Jeżeli program zostanie uru-

chomiony bez karty graficznej , nie

będziemy mieli automatycznie no-

wych funkcji , bowiem EGS w  żaden

sposób nie stara się tworzyć no-

wych "wypasionych" trybów grafi-

cznych, jak różne sterowniki dostę-

pne choćby na Aminecie. Istnieją

natomast programy wymagające

EGS, a   ich wygląd jest nieco inny

niż standardowe okna na Workben-

chu. Z  tego względu mogą być at-

rakcyjne nie tylko przy użyciu karty

EGS Spectrum.

Pakiet wymaga 2 MB pamięci , ale

do komfortowej pracy potrzeba

przynajmniej 4-8 MB RAM. Można

również użyć programów typu VMM

lub GigaMem do obsługi wirtualnej

pamięci . Ciekawostką jest fakt, iż

EGS Spectrum
trochę inna karta graficzna
Karta o  oznaczeniu EGS jest mało znana z  praktyki i   raczej traktowana z  sentymen-

tem, niż w sposób użytkowy. Pojawiła się już w  1993 roku, a  więc w  momencie, gdy

Amigowcy niekoniecznie myśleli o  wyposażaniu swoich komputerów w  nowe karty

i   monitory. Jednak zrzuty ekranowe w  czasopismach takich jak Amiga Format robiły

wrażenie, a  programy pod kontrolą EGS wyglądały dość nietypowo, a nawet  futury-

stycznie. Dlatego postanowiłem przyjrzeć się bliżej karcie i   pokazać, na ile jej własne

sterowniki działają podobnie do CyberGraphX czy Picasso96. Trzeba bowiem zacząć

właśnie od tego, że w  tym wypadku mamy możliwość skorzystania z  "trzeciej drogi".

22

AMIGAZYN 14/2017

Amiga 68k » Sprzęt



producent chwalił się wykony-

wanymi testami przy wykorzys-

taniu pamięci wirtualnej , co na

Amidze zawsze było dość proble-

matyczne.

System EGS otwiera tak zwany

ekran domyślny, czyli podobnie jak

zazwyczaj w  systemie Amigi . Jest

on podobny do zwykłego "public

screen" z  Workbencha 2.0-3.1, ale

jest przeznaczony wyłącznie dla

programów EGS. Wszystkie narzę-

dzia dołączone do EGS pojawiają

się na tym ekranie. Jednak nie oz-

nacza to, że wszystkie programy

wymagają tego typu ekranu do

uruchomienia. Każdy program EGS

może bowiem użyć ekranu domyśl-

nego albo otworzyć własny ekran

EGS przy zachowaniu dowolnego

określonego rozmiaru lub ilości

kolorów.

Ekrany EGS nie pozwalają na słyn-

ne "ściąganie" (ang. dragging). Po-

dobną sytuację mamy w  przypadku

pakietu Picasso96, tak więc nie jest

to niespotykana cecha. EGS dodaje

nowe rozdzielczości do systemo-

wej listy, dlatego możemy normal-

nie korzystać z  ustawień różnych

programów. jak również wywoły-

wać funkcję tak zwanego "promo-

wania" ekranów.

Nieco inaczej wyglądają i   działają

także przyciski na ekranach EGS.

Podstawowy problem to kolejna

lista, tym razem - ekranów, która

jest niezależna od systemowej.

Dlatego jeżeli przechodzimy po-

między ekranami na Workbenchu,

nie przełączymy stanu na program

EGS za pomocą przycisku na listwie

tytułowej. Natomiast po uruchomi-

eniu ekranu EGS bez problemu

możemy przełączać się pomiędzy

dowolnym programem, niezależnie

od tego, czy obsługuje go pakiet

dla karty graficznej .

Użycie systemu EGS może się także

wiązać z  niedogodnościami. Nie-

które programy mogą mieć prob-

lemy z  uruchomieniem. Jest to

związane z  niestandardowo napi-

sanymi narzędziami, które omijają

w  pewien sposób ustawienia sys-

temu operacyjnego. Na przykład

mogą próbować zmieniać rozmiar

i   głębokość ekranu Workbencha.

Widać to szczególnie, jeśli korzys-

tamy z  rozdzielczości 800x600

i   256 kolorów.

Dodajmy, że firma GVP przewidy-

wała pracę oprogramowania

przeznaczonego nie tylko dla

Workbencha 2.0 i   3.0, ale także 1.3.

Jest to raczej niespotykane, bo-

wiem w  latach późniejszych więk-

szość użytkowników przyjmowała

za pewnik, że jeśli Amiga ma być

używana do pracy, musimy mieć

system przynajmniej 2.0/2.1, a   naj-

lepiej od razu 3.0 lub 3.1.

Jest to więc kolejna spora różnica

i   może zainteresować osoby lubu-

jące się w  kolekcjach oprogra-

mowania umieszczanych na sta-

rych składankach CD, na przykład

dla Amigi CDTV.

Jeżeli występują opisane problemy,

na szczęście istnieje proste roz-

wiązanie. Należy tymczasowo zmie-

nić preferencje Workbencha, tak,

aby nie używały trybu graficznego

wykorzystującego EGS. Nie jest to

zbyt eleganckie, ale w  większości

wypadków skuteczne.

Pochodną oddzielenia podsystemu

wyświetlania EGS od "zwykłego"

systemu Amigi jest możliwość

konfiguracj i pracy dwóch monito-

rów jednocześnie. Oczywiście na

obu może znajdować się inny

obraz. Ważne, że równiez taką

funkcję przewidział producent,

23Amiga 68k » Sprzęt

AMIGAZYN 14/2017



a   nie - tak jak w  przypadku Cyber-

GraphX i   Picasso96 - było to

w  gesti i użytkowników i   nigdy nie

zostało zbyt dobrze oprogramo-

wane. Ograniczeniem jest nato-

miast to, że bezpośrednie operacje

Blittera nie mogą być wykonywane

przez programy działające na

ekranie EGS, ale mogą działać jed-

nocześnie na drugim ekranie,

w  zwykłym trybie wyświetlania

Amigi .

Mam wrażenie, że producent EGS

Spectrum próbował stworzyć nowe

środowisko pracy dla oprogramo-

wania z  zasady przeznaczonego dla

karty graficznej . Później powstałe

pakiety zintegrowały działanie

wszystkich elementów tak, aby

użytkownik nie widział różnicy

w  działaniu pomiędzy różnymi

wyświetlaczami, poza oczywiście

wyższą rozdzielczością ekranu

i   większą szybkością operacj i

graficznych.

Dzisiaj jeśli będziecie w  posiadaniu

karty Spectrum, możecie korzystać

ze wszystkich trzech opcji : EGS, Cy-

berGraphX i   Picasso96, a   następnie

ocenić, który jest lepszy. Obsługi-

wany jest również Linux, NetBSD

oraz OpenBSD, co jest kolejną

ciekawą i   niespodziewaną cechą.

Szkoda tylko, że karta ma tylko 1

lub 2 MB pamięci i   w  związku z  tym

nie użyjemy rozdzielczości wyższej

niż 1600x1280, a   w  miarę wygodnie

lepiej nie próbować nic powyżej

1024x768, a   nawet 800x600.

Warto jednak sprawdzić, jak wy-

glądają programy, które były dołą-

czane do EGS, jak TVPaint czy Pic-

Access. Amiga w  roku 1993 raczej

nie była kojarzona z  24-bitową

grafiką i   szkoda, że rozwój sprzętu

w  tym kierunku nie został umoc-

niony przez odpowiednie wsparcie

firmy Commodore. Prawdziwa era

popularności kart graficznych roz-

poczęła się dużo później .

Marcin Libicki
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Zestaw I-Glasses składa się

z  dwóch części - okularów oraz ko-

lorowych wyświetlaczy LCD, po

jednym dla każdego oka, które mo-

gą pokazywać niezależny obraz.

Dzięki temu możliwe jest

uzyskanie prawdziwego efektu 3D.

Ponadto okulary zawierają tak

zwany czujnik pozycj i o  nazwie

Head Tracker, który ma reagować

zgodnie z  ruchami głowy użyt-

kownika w  czasie rzeczywistym. Do

okularów dołączone są również

słuchawki, a   więc efekt powinien

być interesujący.

Okulary nie wymagają specjalnego

sposobu podłączenia obrazu, ob-

sługują po prostu tryb PAL (istnieje

też wersja NTSC) za pomocą

zwykłego przewodu wideo. Uży-

wany jest natomiast dodatkowy

przewód transmisyjny korzystający

z  portu szeregowego (Serial).

Uzyskana rozdzielczość nie jest

zbyt wysoka, bo oscyluje w  granic-

ach trybu graficznego typu Lowres.

Zaletą jest natomiast możliwość

ręcznego przełączania kolejności

pokazywanych obrazów, czyli lini i ,

które docierają do lewego lub

prawego ekranu LCD. Dzięki temu

nie trzeba się tym przejmować przy

konfiguracj i oprogramowania.

Każdy Amigowiec pewnie wie, że

iGlasses są obsługiwane tylko

w  kilku grach, między innymi

Gloom Deluxe i   Nemac IV. Niestety

nie jest obsługiwany wspomniany

czujnik Head Tracker, dlatego uży-

wanie okularów sprowadza się

raczej do wyświetlania obrazu

trójwymiarowego. Wielka szkoda,

że nikt nie rozwinął tej cechy

produktu, co z  pewnością przyczy-

niło się do małej popularności .

W  środowisku powstały za to mity

i   legendy, jakie to wspaniałe

rezultaty można było uzyskać za

pomocą okularów wirtualnej

rzeczywistości . Na pewno proble-

mem był też standard sygnału

wideo, bowiem wersja dla kom-

puterów PC różni się pod tym

względem użyciem złącza VGA,

zamiast wideo z  modulatora Amigi .

Wersja zawierająca czujnik pozycj i

była też droższa o  ok. 50%, tak więc

w  prasie pisano, że najlepiej użyć

A1200, a   "lepsza" wersja dla Amigi

dopiero miała się pojawić.

Dzisiaj wiemy, że produkt nie

zyskał popularności i   jego historia

szybko się zakończyła. Był co pra-

wda w  sprzedaży zestaw develo-

perski , który zawierał pełną doku-

mentację z  przykładami wykorzys-

tania poszczególnych funkcji oraz

10 grami, ale kosztował ok. 1000

dolarów, a   więc można powiedzieć,

Okulary
iGlasses

Wiele osób słyszało o  możliwości podłączenia okularów wirtualnej rzeczywistości do

Amigi, ale mało kto mógł zobaczyć jak taki zestaw działa w  praktyce. Dzisiaj na nowo

odżył temat Virtual Reality, dlatego przypomnijmy produkt o  nazwie "I-GLASSES",

który w XXI wieku jest pisany zgodnie z  nową modą, jak w  tytule artykułu. Swojego

czasu był też reklamowany jako "VR ONE", w  odróżnieniu od zestawu "VR TWO" przez-

naczonego dla pecetów. Wersja dla Amigi jest lżejsza, ale niekoniecznie od razu

lepsza.
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że była to cena iście zaporowa.

Niezależnie od tego, warto zajrzeć

do instrukcj i programistycznej , aby

zorientować się, jakie prawdziwe

możliwości przewidział producent

iGlasses, czyli firma Virtual IO. Jest

to temat mało znany, postanowi-

łem więc wykonać tłumaczenie fra-

gmentów dołączonej dokumen-

tacj i . Może ktoś posiada okulary

i   będzie w  stanie z  tego skorzys-

tać? Nigdy nie wiadomo, warto

więc spróbować.

Okulary definiują pozycję zawsze

z  punktu widzenia osoby obserwu-

jacej ekrany LCD. Używany jest ty-

powy układ współrzędnych X, Y, Z.

Wartość dodatnia każdej zmiennej

oznacza odpowiednio: obrót po-

ziomo w  lewo, obrót pionowo

w  górę oraz nachylenie w  lewo. Nie

ma tu specjalnych trudności ze

zrozumieniem schematu działania,

dużo bardziej skomplikowane jest

natomiast przesyłanie informacji

do komputera.

Produkt komunikuje sie za pośred-

nictwem 3-przewodowego inter-

fejsu szeregowego RS-232C, czyli

przy użyciu sygnałów TXD (Trans-

mit Data) i   RXD (Receive Data).

Transmisja jest oczywiście

dwukierunkowa. Moduł może pra-

cować prędkością 1200, 2400, 4800,

9600 i   19200 bps. Można go

również testować  za pomocą

standardowego programu termina-

lowego ASCII (na przykład Term).

Wszystkie polecenia są ciągami AS-

CII zawierającymi tylko typowe

znaki . Przekazują informację zwro-

tną, aby poinformować o  tym pro-

gram, o  i le konkretne polecenie

zostało pomyślnie przetworzone

i   zakończone.

Wszystkie polecenia (z  wyjątkiem

"S") zaczynają się od znaku wy-

krzyknika "!". Moduł śledzący

odpowiada za pomocą znaków "O"

dla poprawnego działania lub "E"

dla błędu. Natomiast polecenie "S"

wysyła do modułu śledzącego

żądanie wysłania danych do kom-

putera. W  takim przypadku

zwracane są tylko ściśle określone

informacje, a   my powinniśmy

sprawdzić, czy nie wystąpił błąd.

Moduł musi zostać zainicjowany

zanim program będzie mógł zacząć

używać komunikacj i . Dlatego też

wszystkie parametry związane

z  obsługą okularów ustawiamy

w  programach preferencyjnych, jak

na przykład po uruchomieniu Glo-

oma Deluxe, zanim jeszcze pojawi

się ekran samej gry.

Transmisja może być ciągła (tak jak

streaming) i   może działać przy jed-

nej z  sześciu obsługiwanych szyb-

kości . Z  tego względu komputer

musi co jakiś czas wysłać wiado-

mość "zerującą", dzięki czemu

możliwa jest zmiana szybkości

komunikacj i . Dalej należy ustawić

odpowiedni tryb pracy, bowiem

można wybrać przesyłanie danych

ASCII lub tryb binarny. Każde

polecenie kończy się znakiem tak

zwanego "końca karetki", czyli CRLF,

(ang. carriage return) oraz LF (ang.

line feed). Jest to oczywiście ciąg

znaków oznaczający koniec

bieżącej lini i .

Polecenie "R" resetuje moduł do

stanu domyślnego. Można również

odczytać wersję oprogramowania,

aby upewnić się, że okulary będą

działać z  naszym programem.

Wykonywany jest jednocześnie

autotest. W  tym celu trzeba użyć

polecenia "V", które zwraca infor-

macje w  następującym formacie:
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M<16 znaków>

P<16 znaków>

T<8 znaków>

Hxxx. xxxFxxx. xxx

gdzie M to oznaczenie producenta,

a   następne 16 znaków to kod

produktu lub numer seryjny. Po

symbolu T określany jest rodzaj

produktu, a   H oznacza wersję

(właściwie rewizję - przyp. Red.), po

której następuje ciąg w  formacie:

%07. 3f

Dalej - F to wersja oprogramo-

wania (tzw. firmware). Na koniec

uzyskujemy standardowo "O" lub

"E", co oznacza w  tym wypadku po-

wodzenie (lub brak) autotestu

urządzenia.

Kolejne polecenie "M" powoduje, że

możemy zmienić tryb transmisj i

danych. Ma bardziej rozbudowaną

składnię, jak poniżej :

M <tryb danych>, <tryb wy-

syłania>, <format> [, <fi-

ltr>, <pochylenie>, <czu-

łość myszy>, <próg czułości>]

Jak widać część argumentów jest

opcjonalnych. Możliwe tryby da-

nych to liczby z  zakresu od 0 do 4.

Tryby wysyłania to "P" dla odpyty-

wania, "C" dla ciągłego (streaming)

lub odpowiednio: 0 lub 1 w  trybie

myszy. Formaty wysyłania to "A" dla

ASCII i   "B" dla trybu binarnego. Za-

kres filtrów zawiera się przedziale

od 0 do 7 (od braku filtru do mak-

symalnego wykorzystania).

Wszystkie parametry muszą być

wysłane na raz, oddzielone prze-

cinkami oraz w  zdefiniowanej

kolejności - podobnie jak w  przy-

padku każdego polecenia Amiga-

DOS. Tryby filtrów i   parametry

myszy są opcjonalne i , według

dokumentacj i producenta, nie

powinny być ustawiane przez pro-

gram, lecz przez moduł śledzący

urządzenia. Jeśli są jednak

ustawione przez program, użyt-

kownik powinien mieć opcję ich

ręcznej zmiany. W  trybie transmisj i

ciągłej znak powrotu karetki może

być użyty do zatrzymania przesy-

łania informacji .
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Jeśli czujniki mają przekazywać

dane w  postaci surowej (RAW),

stosowany jest 12-bitowy format

liczbowy, czyli o  wartościach od 0

do 4095 - razem 4096). Jest on naj-

bardziej przydatny przy wykony-

waniu testów i   sprawdzaniu, czy

urządzenie działa poprawnie.

Format danych jest następujący:

0 - nagłówek (zawsze 255)

1 - starszy bajt osi X

2 - młodszy bajt osi X

3 - starszy bajt osi Y

4 - młodszy bajt osi Y

5 - starszy bajt osi Z

6 - młodszy bajt osi Z

7 - starszy bajt obrotu

8 - młodszy bajt obrotu

9 - starszy bajt nachylenia

10 - młodszy bajt nachylenia

11 - suma kontrolna

Dane są przesyłanie jako ASCII

z  wartościami w  formie szesna-

stkowej (heksadecymalnie) ze spa-

cjami oddzielającymi każde dwa

bajty. Przy odczytywaniu danych

w  trybie ciągłym odszukiwany jest

nagłówek początkowy (czyli war-

tość 255), a   dopiero później reszta

informacji razem z  sumą kontrolną.

Jeśli sumy kontrolne nie są zgodne,

program musi ponownie odczytać

dane i   rozpocząć cały proces od

nowa.

Format danych w  trybie binarnym

wygląda oczywiście inaczej . W  tym

wypadku obliczany jest kąt odchyl-

enia we wszystkich   osiach - X, Y, Z,

a   wartości mogą przyjmować po-

niższy zakres:

od -16384 do +16384

Dostarczona biblioteka do obsługi

okularów wykonuje konwersję war-

tości do trzech pozycj i : wysokości ,

obrotu oraz  odchylenia, co oczywi-

ście odpowiada osiom.

Istnieje też tryb emulacj i myszy,

jednak działa on jako urządzenie

zgodne z  protokołem Microsoft

i   komunikuje się bezpośrednio ze

sterownikiem myszki , który w  pe-

cetach oznaczał kiedyś transmisję

szeregową. W  Amidze można także

używać myszki w  porcie Serial, ale

nigdy nie był to popularny sposób

ze względu na brak obsługi poza

oprogramowaniem systemowym

oraz niską precyzję odświeżania

pozycj i wskaźnika myszki , dlatego

tę część dokumentacj i pominąłem.

Okulary "I-GLASSES" były bardzo

ciekawym produktem. Pamiętajmy,

że zostały zaprezentowane w  1995

roku, kiedy Amiga była już w  rękach

Escomu. Miało to zwiastować nowy

rozdział w  rozwoju naszego kom-

putera, niestety firma Escom nie

przetrwała zbyt długo, bo ogłosiła

bankructwo już rok później . Jeśli

uda się Wam zdobyć iGlasses pro-

ponuję uruchomić Glooma Deluxa,

aby zobaczyć, jak może działać gra

3D w  ramach wirtualnej rzeczywis-

tości sprzed lat.

Polecam też uruchomienie progra-

mu terminala i   sprawdzenie, jakie

informacje przesyła urządzenie do

komputera, a także  jak można nim

sterować za pomocą naszej Amigi .

Osobiście wiele razy miałem

okazję pracować na programach

typu Term przy podłączeniu mojej

A1200/030 do różnych urządzeń.

Można się przy tym dużo nauczyć,

na przykład różnych formatów za-

pisu liczb i   znaków, a   także zasad

współpracy z  urządzeniami zewnę-

trzymi pracującymi w  standardzie

RS-232.

Opracował:

Mariusz Wasilewski
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Jedną z  pierwszych 16-bitowych

kart była Sunrize Studio16. Jej pro-

ducent, firma Sunrize Industries

z  USA, miała na celu nie tylko

umożliwienie obsługi lepszej jako-

ści dźwięku, lecz przede wszystkim

stworzenie oprogramowania poz-

walającego zapisywać na dysk

wielościeżkowy materiał audio.

Dzisiaj takie programy nazywamy

Digital Audio Workstation, w  skró-

cie DAW.

Karta posiada układ DSP o  wydaj-

ności ok. 10 MIPSów, a   także ob-

sługuje dźwięk o  częstotliwości 44

kHz oraz tzw. oversampling, czyli

nadpróbkowanie. Używa się go

w  celu uproszczenia konstrukcj i

przetwornika cyfrowo-analogowe-

go oraz pozbycia się sygnałów

zniekształcających dźwięk. W  prak-

tyce oversampling polega na

przekształcaniu sampli o  określo-

nych parametrach na próbki

o  wielokrotnie większej częstości .

Dodajmy, że korzystając z  karty

Sunrize AD516 możemy uzyskać 8

kanałów audio na Amidze z  pro-

cesorem 68030, a   więc nie musimy

mieć bardzo rozbudowanego sprzę-

tu. Obsługiwany jest również port

MIDI z  zachowaniem systemowego

sterownika i możemy go używać

29

Laboratorium
dźwięku

Dźwięk nie jest częstym tematem moich artykułów. Może dlatego, że wolę oglądać

grafikę niż słuchać modułów czy sampli. Jednak ciągła krytyka układu Paula po-

woduje, że postanowiłem pokazać dwie rzeczy. Po pierwsze, 8-bitowy dźwięk Amigi

przez lata był na tyle dobry, że wymiana układu dźwiękowego nie była najważniejszą

kwestią. Tak jak tryb HAM-8 jest substytutem 24-bitów, tak samo 8 bitów układu Paula

stanowi jakość  samą w  sobie. Po drugie, mamy do dyspozycji wiele rozwiązań

pozwalających uzyskać w  pełni 16-bitowy dźwięk. Powstał cały szereg oprogramo-

wania, za pomocą którego uzyskamy interesujące rezultaty.
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w  wielu programach, począwszy od

najbardziej popularnego Bars & Pi-

pes. Producent zadbał też o  możli-

wość stosowania kodu czasowego

typu SMPTE, który dostosowany

jest do standardów telewizyjnych.

Identyfikuje on dokładną pozycję

w  materiale audio-wideo przypi-

sując jej adres cyfrowy. Pozwala to

na łatwe dodawanie zdarzeń typu

efekt wybuchu w  określonym mo-

mencie.

Oczywiście sama karta nie zda się

na wiele bez odpowiedniego opro-

gramowania i   tutaj dochodzimy do

tytułowego pakietu AudioLab16.

Można go porównać do edytora

graficznego typu ImageFX, który

posiada wiele funkcj i obróbki oraz

możliwość wczytywania i   zapisy-

wania wielu różnych formatów

plików, niezależnie od faktycznych

układów zamontowanych w  Ami-

dze. To samo dotyczy programu Au-

dioLab. Za jego pomocą możliwa

jest praca w  16-bitach, o  i le posia-

damy kartę dźwiękową. Jeśli nie,

użyty zostanie układ Paula i   bę-

dziemy mieli 8-bitowy lub 14-

bitowy "odsłuch". Nie ma więc

problemu z  działaniem na mniej

rozbudowanej konfiguracj i , ale

program oczywiście rozwija skrzy-

dła dopiero na mocno doposażonej

Amidze.

Kiedy po raz pierwszy uruchomimy

AudioLab, zobaczymy okno z  py-

taniem odnośnie ekranu. Możliwe

jest wywołanie oddzielnego obsza-

ru roboczego lub uruchomienie na

Workbenchu. Można też zapisać

układ okien, co jest bardzo ważne,

bo poszczególne moduły są wyś-

wietlane na przynajmniej 3-4 ok-

nach jednocześnie. Dzięki temu

bez problemu rozmieścimy wszys-

tkie opcje najbardziej optymalnie.

Nie wszystkie programy mają taką

możliwość, chyba że korzystają

z  pakietu MUI, tak więc funkcję tę

wypada podkreślić.

AudioLab16 jest programem, który

początkwo może zniechęcić. Jak

każdy bardziej rozbudowany pro-

dukt posiada wiele przycisków i   su-

waków, które jednak są podpisane

skrótowo lub za pomocą jednej

litery albo cyfry. Interfejs jest dość

oszczędny, ale można się do niego

szybko przyzwyczaić. Mamy osobne

opcje przeznaczone do konwersj i

plików, wywoływania efektów DSP,

miksowania oraz edycj i próbek au-

dio. Program pozwala na pracę

w  pełni wielozadaniową, ale wyma-

ga to także większej ilości pamięci

i   przede wszystkim - znacznie szyb-

szego procesora.

Osobiście korzystam z  procesora

68040 i   16 MB pamięci , co nie jest

wielkim wyczynem, ale pozwala już

na bardzo sprawną pracę. Najlepiej

mieć od razu kartę graficzną

i   uruchomić wysoką rozdzielczość,

ale nie jest to konieczne. AudioLab

tworzy wiele plików tymczasowych,

w  których przechowywane są

rezultaty różnych etapów pracy nad

projektem. Za pomoca okna "Con-

trol" możemy przełączać się pomię-

dzy różnymi modułami, z  których

pierwszy to "I/O  Mapper". Pozwala

on na odtwarzanie i   nagrywanie

dźwięku, a   także wykonywanie

konwersj i .

Przy wczytywaniu plików możemy

wybierać różne formaty, między

innymi IFF 8SVX, AIFF, RAW, WAVE,

a   także specjalny sposób zapisu

programu Studio16. Odtwarzanie
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wykonywane jest bez opóźnień,

niezależnie od wybranego wyjścia

audio. Warto dodać, że możemy

wczytać próbkę o  wielkości

przekracającej rozmiar pamięci

RAM i   AudioLab odtwarza wtedy

dźwięk z  dysku. Funkcja ta działa

bardzo dobrze i   nie ma problemów

z  wydajnością na wbudowanym

kontrolerze IDE.

Trzeba pamiętać, że nie mamy tutaj

zachowanego dużego stopnia

kompresj i , jak przy formatach

takich jak MPEG czy OGG, tak więc

nasza Amiga 040 poradzi sobie

z  zadaniem bez problemów.

Ciekawostką jest fakt, że wczyty-

wanie plików jest możliwe w  do-

wolnym formacie, ale dalsza obró-

bka wymaga formatu AIFF. Pro-

gram używa go jako wewnętrzny

sposób zapisu, co zdradza ograni-

czone możliwości AudioLaba. Dla

użytkownika nie ma to większego

znaczenia, trzeba tylko wiedzieć

o  tym nietypowym zachowaniu

programu i wszystko działa jak na-

leży.

Zastanawiam się, czy przypadkiem

autorzy nie wykonywali testów

wydajności na róznych konfigura-

cjach i   zdecydowali na użycie naj-

bardziej odpowiedniego formatu,

który przecież nie jest stosowany

wyłącznie w  pamięci RAM, ale

również na dysku - podczas two-

rzenia i   obsługi wspomnianych

wcześniej plików tymczasowych.

Konieczność korzystania z  formatu

AIFF powoduje, że w  wielu przy-

padkach będziemy musieli kon-

wertować nasze pliki , podobnie jak

pliki stereo musimy zapisać jako

osobne próbki dla lewego i   prawe-

go kanału dźwiękowego.

Dotarlismy więc do wad programu.

Szkoda, że AudioLab nie wykonuje

konwersj i automatycznie, bo prze-

cież jeśli za każdym razem trzeba

wywołać te same funkcje - użytko-

wnik nie musi być w  to zaanga-

żowany. Podobnie dodawanie efe-

któw osobno na lewym i   prawym

kanale jest niewygodne, nie

mówiąc o  cięciu kilku różnych

próbek. Być może kiedyś nie miało

to tak wielkiego znaczenia, ale

dzisiaj z  pewnością chcielibyśmy

uzyskać więcej niż dźwięk mono-

foniczny.

Bardzo dobrą funkcją jest możli-

wość przekonwertowania częstot-

liwości próbki bez zmiany jakości

dźwięku. Dzięki temu możemy

wczytywać sample, które zapisane

są w  różnej jakości , także wyższej

niż AudioLab jest w  stanie obsłu-

giwać, aby  później bezproblemowo

je odtwarzać. Pisząc "bezproble-

mowo" mam na myśli właściwą

szybkość odtwarzania.

Program ma również opcję "ripow-

ania" dźwięku bezpośrednio z  płyty

typu Audio-CD. Niestety wymaga to

napędu optycznego obsługującego

funkcję Digital Audio Output dzia-

łającą bez pośrednictwa karty

dźwiękowej, a   więc z  najlepszą

możliwą jakością. Jak się zorien-

towałem, sprawia to problemy nie

tylko na Amidze i   tak samo było

u   mnie. Niestety funkcja ta nie

chciała działać, ale jeśli znajdziemy

odpowiedni napęd CD, możemy ją

uruchomić i   cieszyć się dźwiękiem

zapisanym bez jakichkolwiek znie-

kształceń, przynajmniej teoretycz-

nie.

Wewnętrzy format zapisu AIFF jest

potrzebny także do obróbki na-

szych sampli . Moduł "Signal Pro-

cessor" składa się z  dużego okna

z  listą efektów, kontroli pozycj i
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wewnątrz okna oraz wyboru

plików. Każdy efekt także posiada

swoje własne okno pozwalające

zmieniać różne parametry. Możemy

ustawiać zakresy, czyli części

próbek, które będą poddane okre-

ślonym efektom.

Jest to również dobry sposób na

podgląd działania efektów przed

zatwierdzeniem jego wykonania.

Program pozwala nawet na pod-

gląd wielu efektów w  czasie rze-

czywistym, więc możemy się bawić

i   uzyskać naprawdę nietypowe

rezultaty. Trzeba tylko pamiętać, że

- tak jak w  przypadku grafiki - nie

powinniśmy wydłużać lub skracać

dźwięku zbyt mocno, bo plik straci

jakość i   nie wszystko będzie dob-

rze słychać. Grafika oznacza więk-

sze lub mniejsze piksele, a   dźwięk

jest bardziej narażony na zniek-

ształcenia. Wyobraźmy sobie przyk-

ładowo wystukiwany rytm, który

będzie się "rwać", jeśli nasza próbka

zostanie zbyt mocno ściśnięta.

W  praktyce trzeba zawsze dobierać

efekty do zawartości konkretnego

pliku.

Jednym z  bardziej interesujących

filtrów jest tak zwany filtr grzebie-

niowy. Jest to jeden z  podstawo-

wych rodzajów efektów, jego dzia-

łanie polega na dodawaniu syg-

nału do jego opóźnionej kopii , co

powoduje wzmacnianie lub wyci-

szanie poszczególnych składowych

częstotliwości . Przykładem zastoso-

wania tej techniki jest tzw. "flan-

ger", czyli efekt modulacyjny

uzyskiwany poprzez nakładanie

zmodulowanego i   opóźnionego

sygnału na oryginalną próbkę.

Kolejna opcja to tak zwany "hum

remover", czyli usuwanie szumu

w  przedziale częstotliwości 50/60

kHz. W  tym wypadku może to

pomóc wyciąć zakłócenia pocho-

dzące na przykład z  zasilacza kom-

putera. Oczywiście AudioLab ma

również inne, bardziej typowe fun-

kcje, jak:

32

AMIGAZYN 14/2017

AmigaOS 3 » Oprogramowanie

Oprogramowanie ma wiele ciekawych możliwości.



- dodawanie pogłosu z  możliwoś-

cią wyboru rozmiaru wirtualnego

"pokoju",

- opóźnienie z  wybieraną przez

użytkownika liczbą powtórzeń,

- zmiana wysokości dźwięku bez

zmiany czasu trwania,

- zmiana czasu trwania bez zmiany

wysokości dźwięku,

- zniekształcenia podobne do efek-

tów gitarowych.

Jak widać na załączonych zrzutach

z  ekranu, AudioLab ma wiele

ciekawych opcji , których nie spo-

sób wymienić w  jednym artykule.

Dlatego postaram się napisać

więcej w  kolejnych numerach

Amigazynu. Pamiętajmy, że prog-

ram wymaga tylko systemu Amiga-

OS 2.0, 2 MB pamięci RAM oraz pro-

cesora 68020. Może działać nawet

na układach OCS, a   więc możemy

go uruchomić na prawie każdej

konfiguracj i Amigi . Inna sprawa,

czy będziemy mogli go skutecznie

wykorzystać do naszych celów.

AudioLab kiedyś kosztował 100 do-

larów, dzisiaj możemy go znaleźć

nawet na Aminecie (w  katalogu

mus/edit). Dlatego warto go uru-

chomić i   zobaczyć, jak może wy-

glądać bardziej profesjonalna ob-

róbka dźwięku na Amidze 600 lub

1200. W  latach '90-tych używałem

go na A2000 z  procesorem 68060

i   sprawdzał się znakomicie na

karcie graficznej Picasso VI, mimo

używania wolnej wersj i slotów

Zorro II. Jest to jeden z  programów,

które trzeba znać jeśli interesuje

Was użytkowy charakter Amigi .

Marcin Libicki
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Na początek najbardziej typowe

funkcje, które w  tym przypadku po-

siadają trochę bardziej nietypowe

cechy:

Cut

Wytnij . Funkcja Cut usuwa wybrane

punkty, ściany lub obiekty z  ekranu

roboczego i   wstawia do bufora.

Copy

Skopiuj . Funkcja Copy kopiuje

wybrane punkty, ściany lub obiekty

do bufora.

Paste

Wstaw. Funkcja Paste wstawia za-

wartość bufora (wynik działania

funkcj i Cut lub Copy) do aktualnej

warstwy. Zawartość bufora zostan-

ie wstawiona w  to samo miejsce,

z  którego została do niego skopi-

owana. Zwykle wstawia się do in-

nej warstwy, niż ta, z  której się ko-

piowało.

Undo

Przywraca stan sprzed działania

ostatniego polecenia. Aby wykonać

Undo, klikni j na gadżet Undo lub

wciśni j klawisz u. Ponowne naciśn-

ięcie Undo powoduje przywrócenie

stanu sprzed wywołania tej funkcj i .

Undo przywraca również stan

sprzed polecenia Delete, nie działa

jednak przy poleceniu New.

Interesującą własnością Undo jest

to, że możesz zmodyfikować obiekt

za pomocą jakiegoś polecenia, za-

pisać zmodyfikowany obiekt na

LightWave
część 3.
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Podstawowe funkcje edycyjne programu można znaleźć na dole ekranu Modelera. Nie

będę mówił o  wszystkich, bo wiele z  nich działa tak samo jak w  innych programach.

Przykładem moga być opcje związane z  Clipboardem. Wiele szczegółów wymaga jed-

nak omówienia. Bez przedłużania, zapraszam ponownie do świata wirtalnych trzech

wymiarów.
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dysk, a   następnie wykonać Undo,

aby przywrócić stan obiektu przed

dokonaniem modyfikacj i . Undo

jednak na zadziała na zapisanym

obiekcie, przez co zapisany obiekt

będzie nadal obiektem zmody-

fikowanym. Jest to działanie

użyteczne przy przekształcaniu

(morphing) obiektu.

Delete

Delete usuwa wybraną rzecz

z  ekranu roboczego. Funkcja delete

działa wyłącznie z  klawiatury. Wy-

wołuje się ją klawiszem z.  Delete

jest stosowane do usuwania frag-

mentów obiektu przy zajętym

buforze (wcześniej użyłeś Cut lub

Copy i   w  buforze znajdują się

ważne dane). W  przeciwnym razie

zamiast delete można użyć funkcj i

Cut. Działanie funkcj i delete można

przywrócić przez Undo.

Menu Objects zawiera polecenia

dotyczące dostępu do dysku oraz

związane z  tworzeniem samego

obiektu. Jeżeli nie jesteś zazna-

jomiony z  tworzeniem grafiki kom-

puterowej, pewnie dziwisz się,

dlaczego w  poleceniach Modelera

znajdują się funkcje do tworzenia

tak prostych obiektów, jak prosto-

padłościany i   kule. Otóż powód jest

taki , że obiekty tworzy się w  Light-

Wave z  takich właśnie prostych

elementów, ale są one jedynie

podstawą do tworzenia bardziej

skomplikowanych kształtów.

Oto polecenia menu Objects:

New

Polecenie New powoduje przywró-

cenie początkowego stanu Model-

era. Kasowana jest zawartość

bufora, dane obiektu we wszys-

tkich warstwach, centrowane są

okna, siatka jest ustawiana na

500mm i   włączany tryb wyboru

Point. Nie jest usuwany żadna

wczytana czcionka, lista mak-

rodefinicj i ani rysunek tła, jeśli

takowy był wczytany.

Load

Wczytanie obiektu do pierwszej ak-

tywnej warstwy. Aby użyć Load,

klikni j na Load lub naciśni j klaw-

isz  l. Pojawi się requester plików.

Normalnie ścieżka dostępu

ustawiona jest na katalog "Objects"

lub ostatnio ustawiony katalog

w  Layoucie. Wybierz odpowiedni

plik z  obiektem i   klikni j na OK.

Uwagi: Jeśli aktywnych jest kilka

warstw, obiekt wczyta się do pier-

wszej . Nazwa katalogu z  obiektami

jest ustawiana za pomocą

wewnętrznej zmiennej Modelera.

Nazwę tę można zmienić przez

edycję pliku LW-config. Nie można

bezpośrednio wczytywać do

Modelera obcych formatów. Musisz

wczytać taki obiekt w  Layoucie, za-

pisać i   dopiero wczytać do Model-

era lub użyć polecenia Import.

Save

Zapisanie aktywnej warstwy

(warstw) na dysk. Zapisane dane

stanowią jeden obiekt. Zostanie

użyta poprzednia nazwa. Jeśli

chcesz wybrać nową nazwę, użyj

polecenia Save As.

Aby użyć Save, uaktywnij odpow-

iednie warstwy. Klikni j na Save lub

naciśni j klawisz  s.  Zostaniesz zapy-

tany, czy na pewno chcesz zapisać

obiekt pod daną nazwą. Potwierdź

przez kliknięcie na OK lub

zaniechaj zapisywania przez

naciśnięcie Cancel.

Jeśli poszczególne elementy

obiektu znajdują się w  różnych

warstwach, musisz je wszystkie

uaktywnić (trzymaj naciśnięty
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klawisz Shift przy wybieraniu).

Ważną rolę odgrywa położenie

obiektu w  stosunku do środka

układu współrzędnych. Jest to

środek obrotu obiektu. Pamiętaj

o  tym przy zapisywaniu obiektu.

Save As

Zapisanie aktywnej warstwy (lub

warstw) na dysk. Zapisane dane

stanowią jeden obiekt. Przed zap-

isaniem będziesz musiał podać

nazwę pliku. Otworzy się requester.

W  polu o  nazwie "file" wpisz nazwę,

pod jaką ma zostać zapisany twój

obiekt. Pozostałe uwagi , jak przy

Save.

Modeler zapisuje wszystkie akty-

wne warstwy jako jeden obiekt.

Jeśli chcesz, aby zostały zapa-

miętane informacje o  rozmie-

szczeniu fragmentów obiektu

w  poszczególnych warstwach (na

przykład, jeżeli nie uko¤czyłeś

jeszcze modelowania), przed

kliknięciem na Save przyciśni j

klawisz Alt.

Wtedy obiekt zostanie zapisany

razem z  rozłożeniem warstw, lecz

nie można go wczytać w  takiej

postaci do Layouta, a   jedynie do

Modelera.

Import

Importuje obiekt z  Layouta do ak-

tywnej warstwy Modelera. Pozwala

to na szybką interakcję między

Layoutem a  Modelerem.

Jak użyć polecenia Import? Naciśni j

lewy przycisk myszy na polu Im-

port. Pojawi się lista obiektów

wczytanych do Layouta. Wybierz

obiekt, a   następnie puść przycisk.

Po wyeksportowaniu obiektu

z  powrotem do Layouta, pamiętaj

o  jego zapisaniu na dysk. W  tym

celu z  menu Objects wybierz

polecenie Save All Objects, albo

wybierz nazwę obiektu i   użyj Save

Object.

Export

Eksportuje zawartość aktywnej

warstwy do Layouta. Funkcja Ex-

port ma dwie opcje: możesz

przesłać to do aktualnego obiektu,

zastępując poprzedni jego kształt,

albo jako nowy obiekt, który

jeszcze nie istniał.

Jak użyć polecenia Export? Naciśni j

lewy przycisk myszy na polu Ex-

port. Pojawi się lista obiektów

wczytanych do Layouta. Wybierz

nazwę obiektu, którego kształt ma

być zastąpiony nowym. Na samej

górze listy znajduje się pozycja

<<NEW>>. Jeśli wybierzesz

<<NEW>>, pojawi się requester

pozwalający na wpisanie nazwy

nowego obiektu. Po wyekspor-

towaniu obiektu do Layouta, pam-

iętaj o  jego zapisaniu na dysk.

W  tym celu z  menu Objects wybierz

polecenie Save All Objects, albo

wybierz nazwę obiektu i   użyj Save

Object.

Macro

Macro pozwala na wybranie z  listy

makrofunkcję napisaną w  postaci

skryptu Arexxa. Skrypty zawierają

sekwencję operacj i tworzących

jedno polecenie.

Jak użyć polecenia Macro? Aby

wybrać skrypt naciśni j lewy przy-

cisk myszy na polu Macro. Wybierz

nazwę skryptu, który ma się

uruchomić i   puść przycisk. Aby

skonfigurować listę makrofunkcji

wybierz jedną z  pozycj i listy:

<<CONFIGURE LIST>>

Konfiguracja listy makrofunkcji .

Pojawi się okno, w  którym możesz

dodać nową makrofunkcję (Create),

zmienić istniejącą makrofunkcję

(Change) lub usunąć makrofunkcję

(Clear). Kliknięcie na >> powoduje
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wywołanie requestera, w  którym

możesz wybrać nazwę pliku zawi-

erającego skrypt.

Macro List

Nazwa skryptu zawierającego

nazwy skryptów, które mają się

wyświetlać w  liście makrofunkcji

po wczytaniu Modelera. Możesz go

wczytać (Load), zapisać własny

(Save) lub skasować (Clear).

List Entry

Zawartość listy makrofunkcji

wczytanych do Modelera.

Name

Nazwa skryptu wybranego z  listy

makrofunkcji (patrz wyżej). Możesz

dodać nową makrofunkcję (Create),

zmienić istniejącą makrofunkcję

(Change) lub usunąć makrofunkcję

(Clear).

Command

Nazwa skryptu przyporządkowane-

go makrofunkcji o  nazwie

wyświetlanej w  polu Name.

Kliknięcie na >> powoduje wy-

wołanie requestera, w  którym

możesz wybrać nazwę pliku zawi-

erającego skrypt.

Startup Macro

Makrofunkcja, która ma się wykon-

ać automatycznie po wczytaniu

Modelera.

<<CONFIGURE KEYS>>

Konfiguracja przyporządkowania

klawiszy funkcyjnych (F1 do F10)

do makrofunkcji .

<< DIRECT COMMAND>>

Bezpośrednie wywołanie skryptu

ARexxa. Można go również wy-

wołać naciskając Shift-x.

Skrypty z  makrofunkcjami zapisane

są na twardym dysku w  postaci

plików z  rozszerzeniem ".lwm".

BOX

Tworzenie prostokąta lub prosto-

padłościanu. Klikni j na Box, prze-

jedź myszą na okno widoku,

naciśni j lewy przycisk i   zakreśl

prostokąt. Następnie przejedź na

inne okno i   w  podobny sposób ut-

wórz prostokąt będący drugim

rzutem prostopadłościanu. Klikni j

na Make, aby utworzyć prosto-

padłościan. Naciśnięcie Ctrl po-

woduje, że na początku będziesz

modelował kwadrat.

Użyj menu Numeric, aby wpisać

wartości liczbowe współrzędnych

prostopadłościanu i   stopni podzi-

ału boku.

Low

Dolna lewa krawędź prostopadłoś-

cianu.

High

Górna prawa krawędź prosto-

padłościanu.

Segments

Ilość  segmentów określająca, na

ile fragmentów będą podzielone

ściany prostopadłościanu.

Units

W  jakich jednostkach podajemy

wartości liczbowe.
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BALL

Tworzenie koła, kuli , elipsy lub

elipsoidy.

Klikni j na Ball, przejedź myszą na

okno widoku, naciśni j lewy przy-

cisk i   zakreśl prostokąt. Następnie

przejedź na inne okno i   w  podobny

sposób utwórz prostokąt będący

drugim rzutem elipsoidy. Klikni j na

Make, aby utworzyć gotowy kształt.

Naciśnięcie Ctrl przy klikaniu na

Ball powoduje, że na początku

będziesz modelował koło. Możesz

utworzyć dwa rodzaje elipsoid:

Globe i   Tesselation. Różnią się one

sposobem generowania ścian

tworzących powierzchnię elipsoidy.

Typ możesz ustalić w  menu Numer-

ic. Domyślnie rodzajem elipsoidy

jest Globe. Aby utworzyć gładką

powierzchnię elipsoidy, ilość seg-

mentów powinna być połową ilości

boków. W  innym przypadku użyj

drugiego rodzaju elipsoidy.

Parametry w  menu numerycznym

są następujące:

Ball Type

Rodzaj powierzchni elipsoidy. Jeśli

przekrój elipsoidy musi być gładki ,

użyj typu Tesselation, w  prze-

ciwnym razie użyj typu Globe.

Sides (Globe)

Ilość boków (wzdłuż obwodu)

elipsoidy.

Segments (Globe)

Ilość segmentów (przekrojów

poziomych) elipsoidy.

Level (Tesselation)

Stopie¤ złożoności elipsoidy. War-

tości 0-1 dają kanciasty kształt

elipsoidy, od 2 do 4 dają najlepsze

efekty, wartości powyżej 4 spo-

wodują bardzo skomplikowany,

długo liczący się kształt elipsoidy.

Center

Środek elipsoidy.

Radii

Promień w  każdej osi .

Units

Jednostki .

DISC

Tworzenie walca. Klikni j na funkcję

Disc. Przejedź na okna widoku i   za-

kreśl prostopadłościan określający

kształt i   położenie walca.

Naciśnięcie Ctrl przy klikaniu na

Disc powoduje, że na początku

będziesz modelował koło.

Oto parametry w  menu numery-

cznym:

Sides

Ilość sekcj i wzdłuż obwodu.

Segments

Ilość segmentów wzdłuż wysokości

walca.

Bottom

Współrzędne dolnej podstawy

walca.

Top

Współrzędne górnej podstawy

walca.

Axis

Określenie osi , wzdłuż której leży

oś obrotu walca.

Center

Współrzędne środka walca.

Radii

Promie¤ walca.

Units

Jednostki .

CONE

Tworzenie stożka. Przejedź myszą

na okno widoku i   zakreśl prostokąt

określający położenie i   wielkość

stożka, przejedź na drugie okno

widoku i   ustal trzeci wymiar

stożka. Naciśnięcie Ctrl przy klik-

aniu na Cone powoduje, że podst-

awa będzie na początku zawsze

kołem.

Następne są parametry numerycz-

ne dla stożka:

Sides

Ilość sekcj i wokół obwodu pod-

stawy, z  których składa się  stożek.

Segments

Ilość segmentów, na jakie

podzielony jest stożek wzdłuż jego

wysokości .
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Bottom

Wartość współrzędnej podstawy

stożka.

Top

Wartość współrzędnej wierzchołka

stożka.

Axis

Oś obrotu stożka.

Center

Środek stożka.

Radii

Promienie stożka. Różne wartości

promienia w  różnych osiach po-

wodują, że stożek będzie

spłaszczony.

Units

Jednostki .

SKETCH

Funkcja Sketch pozwala na rysow-

anie dowolnych kształtów na

ekranie Modelera. Są one

następnie przekształcane na krzy-

we lub wieloboki . Po wywołaniu

funkcj i Sketch, możesz przed roz-

poczęciem rysowania wybrać

rodzaj aproksymacji .

Jak użyć funkcj i Sketch? Przejedź

myszą na okno widoku, wciśni j

lewy lub prawy przycisk (różnice

będą opisane poniżej) i   narysuj za-

planowany kształt. Wywołaj menu

numeryczne, aby wybrać jedną

z  opcj i : Curve (rysowanie krzywej)

lub Polygon (rysowanie

wieloboku). Klikni j na Make w  celu

wygenerowania kształtu. Jeśli

rysujesz z  naciśniętym lewym przy-

ciskiem myszy, wykreślony kształt

będzie zaznaczany linią kropkową.

Naciśni j klawisz Return lub klikni j

na Make, aby wygenerować kształt,

krzywą lub wielobok, w  zależności

od opcji ustawionej w  menu Nu-

meric.

Jeśli rysujesz z  naciśniętym praw-

ym przyciskiem myszy, wykreślony

kształt będzie zaznaczany linią

ciągłą. Modeler będzie auto-

matycznie generował kształt, krzy-

wą lub wielobok, w  zależności od

opcji ustawionej w  menu Numeric.

(Uwaga: powinieneś wybrać jedną

z  opcj i : Curve lub Polygon, przed

rozpoczęciem rysowania.)

Kolejne parametry numeryczne:

Curve

Generowanie krzywej niedomknię-

tej .

Polygon

Generowanie wieloboku.

Plane

Uważaj ten parametr za wartość

trzeciej współrzędnej . Na przykład,

rysujesz w  osiach XY, współrzędna

Z  będzie ustawiona zgodnie z  war-

tością Plane.

Units

Jednostki

Uwaga: Jakość aproksymacji

kształtu zależy od szybkości prze-

suwania myszy. Jeśli rysujesz po-

woli , kształt będzie dokładniejszy.

Funkcja Sketch pozostawia orygin-

alny kształt rysowanej krzywej.

Jeśli narysowany kształt ci nie

odpowiada, albo wybrałeś

niewłaściwy rodzaj aproksymacji ,

użyj Undo, następnie za pomocą

menu numerycznego wybierz
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poprawne parametry krzywej

i   jeszcze raz wygeneruj krzywą

klikając na Make. Za każdym razem

generowana krzywa jest nieco

inna, ponieważ funkcja aprok-

symująca krzywą robi to w  sposób

przypadkowy.

Numeric

Menu numeryczne pozwalające na

liczbowe ustawienie współrzęd-

nych i   zmianę parametrów przy

korzystaniu z  powyższych narzędzi .

Aby użyć tej funkcj i klikni j na

gadżet Numeric lub naciśni j kla-

wisz n.

Make

Wygeneruj kształt obiektu, którego

wielkość i   położenie zostały

wcześniej ustalone za pomocą

myszy. Na przykład, po określeniu

położenia i   wielkości kuli za

pomocą myszy albo w  menu nu-

merycznym, wciśni j klawisz Return

lub klikni j na Make, aby zaak-

ceptować te wielkości i   wygene-

rować kulę.

Text

Tworzenie napisów za pomocą

czcionki w  formacie Adobe Type 1

przekształconej na trójwymiarowy,

ale płaski obiekt.

Jak użyć funkcj i Text?

Najpierw wczytaj jedną lub więcej

czcionek, za pomocą przycisku

Load. Nastepnie wybierz jedną

z  nich z  listy o  nazwie Font,

wprowadź tekst w  polu o  nazwie

Text. Na ko¤cu naciśni j klawisz Re-

turn lub klikni j na OK.

Font

Lista czcionek.

Text

Tu wprowadź tekst.

Corners

Niektóre czcionki w  formacie Post-

Script po przekształceniu na

trójwymiarowy obiekt, będą miały

w  wierzchołkach dodatkowe

punkty, które mogą powodować

błędy przy ukosowaniu. Opcja

Sharp spowoduje ich wyelimino-

wanie, natomiast Buffered pozo-

stawi je.

Load

Wczytaj czcionkę.

Remove

Usuń aktywną czcionkę z  pamięci .

Uwaga: Standardowy katalog,

w  którym znajdują się czcionki

można zmienić przez edycję pliku

konfiguracyjnego LW-config. Każda

wczytana czcionka zajmuje pewną

ilość pamięci RAM komputera,

usuwaj ją więc, jeśli nie jest już

potrzebna.

OPTIONS

Różne parametry tworzonego

obiektu. Zmiana tych wartości

wpływa tylko na to, co będziesz

tworzył później , nie zmienia nato-

miast parametrów tego, co już

narysowałeś.

Current Surface

Aktualna powierzchnia. Nazwa

tworzonej powierzchni , jest to

parametr potrzebny dla Layouta,

pozwalający na określenie różnych

parametrów (kolor, przezroczystość

itd) dla różnych powierzchni .

Aby wybrać nazwę powierzchni dla

tworzonych ścian wybierz nazwę

powierzchni z  listy. Aby utworzyć

nową nazwę powierzchni wpisz

nazwę w  polu przy gadżecie Create

i   klikni j na Create.
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Aby zmienić nazwę istniejącej

powierzchni , wybierz ją z  listy,

wpisz nową nazwę w  polu poniżej

i   klikni j na Rename.

Uwaga: Wybrana tu nazwa pow-

ierzchni będzie użyta dla powi-

erzchni tworzonych później .

Jeśli chcesz wybrać nazwę pow-

ierzchni dla ścian już utworzo-

nych, użyj funkcj i Surface

z  menu Polygon.

Polygons

Rodzaj tworzonych ścian. Funk-

cja ta nie wpływa na rodzaj

ścian tworzonych "ręcznie"

z  punktów.

Triangles

Ściany będą tworzone z  trójkątów.

Uwaga: Aby zamienić istniejące

ściany na trójkątne, użyj funkcj i

Triple z  menu Polygon.

Quadrangles

Ściany będą tworzone z  czter-

okątów. Uwaga: Aby zamienić

ściany trójkątne na czterokątne

użyj funkcj i Merge z  menu Polygon.

Automatic

Modeler sam określi , który rodzaj

będzie lepszy, w  oparciu o  wartość

ustawioną w  polu Flatness Limit.

Jeśli nie jest w  stanie zbudować

obiektu ze ścian czterokątnych,

użyte zostaną trójkąty.

One Side

Tworzone ściany będą jed-

nostronne. Aby zamienić ścianę

jednostronną na dwustronną,

skopiuj ją do bufora (Copy), odwróć

ścianę poleceniem Flip, następnie

wstaw ścianę z  bufora (Paste).

Wybierz ścianę oryginalną i   kopię,

a   następnie połącz punkty przez

Merge.

Ręcznie tworzone ściany są jed-

nostronne.

Two Sides

Tworzone ściany będą dwustronne.

Aby zamienić ścianę dwustronną

na jednostronną, użyj polecenia

Unify.

Opcja ta nie wpływa na ściany

tworzone ręcznie, które są zawsze

jednostronne.

Flatness Limit

Granica płaskości . Wartość ta ozn-

acza, kiedy ścianę można uznać za

płaską. Z  tej wartości korzysta

Modeler przy opcji Automatic

i   panel Stats. Ściany, które nie są

wystarczająco płaskie mogą po-

wodować błędy przy renderowa-

niu.

Aby znaleźć ściany nie spełniające

tego warunku, wciśni j w  (wy-

wołanie Stats) i   klikni j na + przy

napisie Non-planar.

Curve Division

Jakość generowanych krzywych (na

przykład przy funkcjach z  menu

Multiply, funkcj i Text itd): zgrubna

(Coarse), średnia (Medium) i   wyso-

ka dokładność (Fine).

Przy tworzeniu krzywej z  punktów,

możesz wymusić jej większą

gładkość w  pewnym miejscu przez

postawienie tam większej ilości

punktów blisko siebie.

Opracował:

Mariusz Wasilewski
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Jeśli chcemy napisać grę, która

będzie działać na nierozbudowanej

Amidze, możemy to zrobić za

pomocą choćby Amosa czy Blitz

Basica. Posiadają one szeroką

gamę funkcji graficznych, w  tym

procedury animacji i   wykrywania

kolizj i , procedury rysowania, funk-

cje skalowania, obracania, związ-

ane z  interakcjami myszy i   joystika

itp. Istnieją kompilatory, które

przyspieszają wygenerowany kod

i   pozwalają uruchamanie samod-

zielnych wersj i w  formie pliku

wykopnywalnego. Mimo wszystko

pisanie dużego programu, jakim

jest gra, to wyzwanie, dlatego na

Amigę powstały systemy, które

w  założeniu mają pomagać

i   przyspieszać pracę.

Jednym z  nich jest Game Smith,

który zapewnia gotowe procedury

kontroli wyświetlania, animacji ,

wykrywania kolizj i i   innych istot-

nych elementów. Wbrew pozorom

pakiet nie ma wielkich wymagań,

zajmuje trzy dyskietki i   instaluje

szereg bardzo przydatnych plików.

Znajdziemy tutaj samą bibliotekę

potrzebną do działania, przykłady,

samouczek, a   także narzędzie do

animacji obiektów na ekranie. Bib-

lioteka może być używana z  więk-

szością kompilatorów języka C lub

w  asemblerze. Tak więc nie mamy

tutaj "edytora gier", lecz procedury,

dzięki którym nie musimy się

martwić o  podstawowe funkcje

i   tworzenie gry może być szybsze.

Pierwszą rzeczą, której potrze-

bujemy w  dowolnej grze jest

własny ekran (lub rzadziej - okno)

i   tło. Game Smith obsługuje różne

sposoby wyświetlania, od zwykłego

okna Intuition, poprzez ekran pub-

liczny, aż do niesystemowego

"przejmowania" wyświetlania

w  sposób znany tylko programiście.

Obsługiwane jest podwójne

buforowanie, płynne przewijanie,

można wykonać efekt parakalsy,

a   także skorzystać z  możliwości

chipsetu AGA. Możemy rozpo-

znawać układy zamontowane

w  Amidze, więc bez problemu

stworzymy uniwersalną grę, która

może działać na każdym sprzęcie,

ale będzie lepiej wyglądać na

bardziej rozbudowanej konfigu-

racj i .

Gdy już mamy ekran lub okno,

dodajemy do niego grafikę. Biblio-

teka pozwala wczytać obraz

w  formacie IFF ILBM, ponadto

możemy wpływać na działanie

Blittera, zmieniać paletę barw lub

poszczególne kolory, a   także

wstawiać lub usuwać różne piksele

na ekranie. Pakiet ma także funkcje

służące do rysowania lini i "wek-

torowo" oraz w  stały sposób kon-

trolować współrzędne między

dowolnymi dwoma punktami

obrazu. Pamiętajmy, że cały czas

mówimy o  funkcjach do wykorzys-

tania przy programowaniu, a   nie

edytorze gier.

Game Smith
moja własna gra

Wiele osób zaczynało swoją karierę komputerową od gier. Ja nie byłem inny, ale dość

szybko chciałem stworzyć coś swojego. Miałem w  głowie wiele pomysłów, choć muszę

przyznać, że były proste, bo uczyłem sie wtedy programować w  Basicu. O  Amidze nie

było jeszcze mowy, ale posiadałem już sprzęt firmy Commodore, mianowicie PET. Od

tego czasu oczywiście zmieniło się wszystko, nawet w  naszym świecie retro.
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Szczególnym punktem Game Smith

jest system animacji . Jego

głównym założeniem jest ut-

worzenie stałego ruchu obiektów

oraz zarzadzania ich interakcj i za-

równo ze soba, jak i   polem rozgry-

wki . Cała procedura musi być

skomplikowana, bowiem obiekty

mogą być zbiorem różnych

obrazów, które będą wykonywać

złożone ruchy w  zależności od ak-

cj i użytkownika. Integralną częscią

jest edytor Citas, który pozwala na

zapisywanie danych w  plikach,

które mogą być później ładowane

przez procedury biblioteki Game-

Smith lub konwertowane bez-

pośrednio do użycia w  C lub asem-

blerze, aby umożliwić użycie

w  samej grze.

Oczywiście obrazy składające się

na animację trzeba narysować

w  programie graficznym, ale dzieki

Game Smith możemy je na

przykład obracać i   wyrównywać

położenie. Dla każdej animacji

można zdefiniować maksymalnie

aż 32 typy kolizj i . Możemy określić

który obiekt będzie miał kontakt

z  dowolnym innym. Co więcej ,

różne typy kolizj i można przypisy-

wać do oddzielnych klatek ani-

macji , a   także obsługiwać kolizje

pomiędzy obiektami a   tłem naszej

gry.

Funkcje dźwiękowe pozwalają ła-

dować pliki w  formacie IFF 8SVX

lub RAW, czyli tak zwane "surowe"

dane, jak również ich odtwarzanie.

Dane dźwiękowe mogą być

buforowane z  pamięci Fast, możli-

we jest także automatyczne zapę-

tlenie z  dowolnego punktu

w  ramach sampla. Co ważne,

sterowany oddzielnie może być

każdy z  czterech kanałów

dźwiękowych Amigi .

W  wielu przypadkach problemem

okazuje się synchronizacja cza-

sowa rozgrywki, bowiem jeśli gra

ma działac na wszystkich Amigach,

różnica pomiędzy procesor 68000

a   68060 będzie znaczna. Wiele op-

eracj i może być szybszych nawet

100 razy, poza tym kłopotliwa jest

obsługa systemów PAL i   NTSC.

Należy pamiętać, że elementy

pakietu opierają się właśnie

o  częstotliwość odświeżania

obrazu. Game Smith oferuje też

funkcje związane z  działaniem joy-

sticka, natomiast nie ma specjal-

nych fragmentów dotyczących

myszki . Trzeba więc stosować

funkcje AmigaOS lub programować
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bezpośrednio rejestry sprzętowe.

Pakiet nie jest całkowicie nieza-

leżny od innych programów. Mu-

simy mieć edytor graficzny, a   także

program do tworzenia efektów

dźwiękowych. Autor nie silił się na

zastąpienie oprogramowania

takiego jak Deluxe Paint czy Bril-

liance, a   raczej założył, że każdy

skorzysta ze swojego ulubionego

oprogramowania. To bardzo dobrze

podejście, dzięki któremu pakiet

nie jest bardzo skomplikowany, na-

tomiast daje najpotrzebniejsze

funkcje przy pisaniu własnej gry.

Jest to o  wiele łatwiejsze niż pro-

gramowanie wszystkiego od pod-

staw, a   jednocześnie nie

wprowadza takich ograniczeń jak

graficzne "kreatory".

Game Smith nie jest pakietem dar-

mowym, choć dzisiaj bez problemu

można do zdobyć w  sieci . Funkcje,

z  których korzystamy nie mają

ograniczeń w  kwesti i wbudowania

ich w  nasz własny program. Nie ma

tu znaczenia, czy gra będzie roz-

prowadzana w  skompikowanej

formie, czy też udostępnimy kod

źródłowy. Bardzo ciekawą możli-

wością jest szyfrowanie danych

tak, aby uniemożliwić wykorzystan-

ie danych graficznych czy dźwię-

kowych przez inne osoby. Dotyczy

to także formatu IFF, tak więc dane

mogą być dostępne do użycia po

uruchomieniu gry i   uzyskaniu

odpowiedniego klucza zawartego

w  samym programie. Oczywiście

zdolny programista jest w  stanie

złamać takie zabezpieczenie, ale

z  pewnością nie zrobi tego każdy

amator "wyciągania" danych z  dys-

kietek.

Oczywiście nic nie jest idealne.

Funkcje pakietu nie są zop-

tymalizowane, więc nie będą dzi-

ałały najszybciej jak to możliwe.

Jednak wydajność nie jest zła i   zna-

cznie przekracza szybkość pro-

gramów napisanych w  Basicu. Poza

tym programy wykazują tendencję

do zawieszania się przy ich

wyłączaniu. Trzeba więc uważać

i   testować często kod, aby nie

eliminować potencjalne problemy.

Z  innych wad warto wymienić brak

obsługi modułów muzycznych

(MOD) w  chociaż podstawowym

formacie ProTrackera. Mamy nato-

miast funkcje odgrywania prostych

dźwieków, ale zdecydowanie nie

jest to wystarczające. Nikt przecież

nie będzie dzisiaj pisał muzyki do

gry w  sposób rodem z  Basica kom-

putera ZX Spectrum, chyba że

w  formie ciekawostki .

Niezależnie od tych zastrzeżeń,

Game Smith jest dobrym kom-

promisem dla osób, które potrafią

już programować, ale nie chcą

poświęcać zbyt wiele czasu na

swoje produkcje. Gdy dzisiaj pop-

ularność uzyskały "silniki" operu-

jące na kodzie w  Amosie, moja

propozycja jest zdecydowanie

lepsza. Możemy napisać grę, która

lepiej będzie wykorzystywać za-

soby sprzetowe Amigi , choć oczy-

wiście nie jest to sposób dla kogoś,

kto dopiero chce się nauczyć pro-

gramować. Gdy przejdziemy wstęp-

ny okres i   poznamy możliwości na

przykład języka C, przy użyciu Game

Smith możemy zbliżyć się do wy-

dajności asemblera.

Mariusz Wasilewski
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W  przypadku „Disk Spare”

zyskujemy ponad 10% objętości , co

jest bardzo dobrym wynikiem. Aby

użyć nowego urządzenia nie mu-

simy kupować żadnego dod-

atkowego sprzętu. Wystarczy, że

zainstalujemy odpowiedni

sterownik w  systemie. Znajdziemy

go oczywiście na Aminecie, znowu

w  katalogu „disk/misc”. Należy

281pobrać stamtąd plik „Disks-

pr3.lha”. Archiwum rozpakowujemy

za pomocą „dwukliku” i   okna

„Wykonaj polecenie”, tak samo jak

w  poprzednich punktach. Aby za-

wartość znalazła się w  „Ram Dysku”

wpis powinien mieć postać:

lha x Diskspr3. lha RAM:

Po rozpakowaniu plików zobaczysz

katalog o  nazwie „DiskSpare3.3”.

Należy go oczywiście odczytać,

a   następnie wybrać ikonę „English”.

Program instalacyjny zbudowany

jest nietypowo. Musisz odpo-

wiedzieć na kilka prostych pytań

związanych z  Twoją Amigą. Jako

pierwsze zobaczysz pytanie „Do

you want to install DS0:?”. Sym-

bolem tym oznaczane będzie

urządzenie „Disk Spare” przypisane

do wewnętrznej stacj i dyskietek.

Naciśni j „Y” i   potwierdź wybór za

pomocą klawisza ENTER. Następnie

program spyta o  to, czy Twoja

stacja dyskietek jest typu HD?

Jeżeli posiadasz standardową

stację z  pewnością jest tzw. „rza-

dka”, czyli DD. Dlatego naciśni j

klawisz N, a   potem ENTER. Takie

same pytania zobaczysz dla kolej-

nych urządzeń o  nazwach „DS1:”,

„DS2:” oraz „DS3:”. Są przypo-

rządkowane do kolejnych stacj i

podłączonych do Twojego kom-

putera. Jeżeli masz dwie stacje,

potwierdź instalację urządzenia

„DS1:”. Gdyby była to stacja typu

HD, odpowiedz „Y” w  drugim kroku

instalacj i . Musisz po prostu

wskazać informacje zgodne ze

stanem posiadanego sprzętu. Po-

tem na ekranie pojawi się krótki

komunikat zawierający słowo „Fin-

ished”. Okno zniknie samoczynnie

po kilku sekundach. Oznacza to, że

instalacja jest zakończona. Na-

jlepiej zresetuj teraz Amigę, aby

Workbench mógł odczytać nowe

sterowniki . Zwróć uwagę, że

w  katalogu „DOSDrivers” znaj-

dującym się w  „Devs” na dysku sys-

temowym znajdziesz pliki

odpowiadające Twoim wyborom

w  programie instalacyjnym. Będą

to oczywiście ikony podpisane jako

„DS0”, „DS1”, „DS2” lub „DS3”. Gdy

włożysz dyskietkę, w  oknie form-
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atowania będziesz mógł wybrać

jedno z  tych urządzeń, zamiast

standardowego symbolu roz-

poczynającego się od znaków „DF”,

czyli na przykład „DF0”. Jeżeli

sformatujesz dyskietkę przy użyciu

nowych sterowników zyska ona

większą objętość. Pamiętaj jednak,

że aby ją odczytać na innym kom-

puterze musi na nim być zainsta-

lowane urządzenie z  pakietu „Disk

Spare”. W  innym przypadku zostan-

ie potraktowana jako nośnik

uszkodzony lub niesformatowany.

W  systemie zyskałeś jeszcze dwa

pliki o  nazwach „RDD” oraz „RHD”.

Zostały zapisane w  katalogu „DOS-

Drivers” zawartym w  „Storage” na

dysku systemowym, zatem nie są

automatycznie „włączane” podczas

startu Workbencha. Są podobne do

standardowego urządzenia „RAD”,

o  którym pisaliśmy w  części

zatytułowanej „Ram Dysk”. Przy-

pomnijmy, że tworzy ono odpow-

iednik dyskietki w  pamięci , z  której

informacje nie są usuwane przy

resecie Amigi . Nowe pliki dają te

same możliwości , lecz posiadają

większą objętość równą dyskie-

tkom typu „Disk Spare”, czyli 984 KB

dla „RDD” i   1 ,96 MB dla sterownika

„RHD”. Pozostałe funkcje są analo-

giczne. Nie jest to jedyna możli-

wość tworzenia wirtualnych

napędów. Innym sposobem jest

skorzystanie z  pakietu o  nazwie

„FMS Disk”. Dzięki niemu można

tworzyć wirtualne dyskietki , które

zachowują wszystkie cechy pier-

wowzoru, jednak zapisane są jako

pliki na dysku twardym. W  związku

z  tym wszelkie operacje wykony-

wane są szybciej , a   także

pozbawione są błędów odczytu

i   zapisu. Posłużymy się znowu

Aminetem i   katalogiem „disk/misc”.

Pobierz plik „fms_20.lha”. Następnie

rozpakuj archiwum, tak jak opisy-

waliśmy to wcześniej . Przejdź do

katalogu docelowego i   włącz wyś-

wietlanie wszystkich plików. Zoba-

czysz katalog „FmsDisk”, którego

zawartość należy rzecz jasna od-

czytać.

W  środku widoczna będzie kolejna

ikona podpisana jako „Devs”. Na

niej również wykonaj „dwuklik”.

Katalog ten zawiera plik „fms-

disk68000.device” oraz „fms680-

20.device”. Jeden z  nich musisz sko-

piować do systemowego urzą-

dzenia „DEVS:”. Jeżeli posiadasz nie-

rozbudowaną Amigę 500, 600 lub

2000 skorzystaj z  pierwszego. Gdy

Twoja posiada procesor Motorola

68020 lub lepszy wybierz plik

z  symbolem „68020” w  nazwie. Aby

skopiować właściwy plik najedź

wskaźnikiem na jego ikonę

i   naciśni j dwa razy lewy klawisz

myszki . Gdy pojawi się okno

„Wykonaj polecenie” wpisz w  nim:

copy fmsdisk68000. de-

vice DEVS:

lub

copy fmsdisk68020. de-

vice DEVS:

a   potem naciśni j klawisz ENTER.

Pierwszy etap instalacj i mamy za

sobą. Teraz należy utworzyć nowe

urządzenie systemowe o  nazwie

„FMS:”. Innymi słowy musisz dodać

nowe tzw. „przypisanie”. Teraz napi-

szemy tylko jak to zrobić bez ob-

jaśniania wszystkich szczegółów.

Wywołaj jeszcze raz okno „Wykonaj

polecenie” i   dokonaj następujące-

go wpisu:

ed S: user-startup

Potem naciśni j klawisz ENTER. Na

ekranie pojawi się okno edytora

tekstu. Przejdź kursorem na sam

koniec tekstu i   znowu naciśni j
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ENTER. Kursor powinien przes-

koczyć do nowej lini i bez zmiany

zawartości poprzedniej . W  nowej

lini i wpisz:

assign FMS: KATALOG

W  miejscu „KATALOG” wpisz ścieżkę

dostępu do jednej z  partycj i dysku,

gdzie masz wolne miejsce. Będą

tam składowane pliki niezbędne

do pracy wirtualnych dyskietek,

zwane też ich „obrazami”. Będą za-

wierać informacje, które normalne

zapisywane byłyby na zwykłych

dyskietkach. Jest to niezbędne do

prawidłowej pracy, gdyż każdy

nośnik danych musi mieć

określoną strukturę, aby możliwe

było wykonywanie na nim operacj i

dyskowych. Całość może wyglądać

na przykład tak:

assign FMS: Praca: Dyskietki/

Gdy zrobisz ten wpis wywołaj

menu górne o  nazwie „Project”

i   użyj opcj i o  nazwie „Save”. Nie

pomyl jej z  „Save As”, gdyż w  takim

wypadku zapisałbyś plik pod inną

nazwą, a   nie to jest naszym zamia-

rem. Na dole okna powinien po-

jawić się napis:

Writing to file S: user-star-

tup

Oznacza to, że zmiany zostały

prawidłowo zapisane na dysku.

Możesz już zamknąć okno progra-

mu „Ed”. Wróć do katalogu, gdzie

rozpakowałeś wcześniej archiwum.

W  naszym przykładzie był to „Ram

Dysk”. Odczytaj jeszcze raz zawar-

tość katalogu „FmsDisk”, a   potem

znajdującego się w  środku „Devs”.

Znajdź plik o  nazwie „Mountlist”.

Dzięki niemu będziesz mógł

„włączać” wirtualne dyskietki w  sy-

stemie. Dokonaj na nim „dwukliku”,

a   następnie w  oknie „Wykonaj

polecenie” wpisz:

copy Mountlist DEVS: PLIK

W  miejscu „PLIK” wpisz dowolną

nazwę, która będzie dla Ciebie łat-

wa do zapamiętania. Pamiętaj , aby

pomiędzy nazwą urządzenia „DEVS”

a   dwukropkiem nie było żadnego

znaku SPACJI. Może być to na

przykład:

copy Mountlist DEVS: Dy-

skietkaFMS

Potem naciśni j klawisz ENTER.

Jeżeli wszystko wykonałeś prawi-

dłowo nie powinno pojawić się

żadne dodatkowe okno inform-

acyjne. Zresetuj Amigę, aby załad-

ować na nowo system. Podczas

wczytywania również nie powinie-

neś zobaczyć innych komunikatów

niż zwykle. Jeżeli chcesz od razu

skorzystać ze swojej wirtualnej

dyskietki wywołaj jeszcze raz okno

„Wykonaj polecenie” i   wpisz w  nim:

mount FF0: from DEVS: PLIK

Oczywiście zamiast „PLIK” podaj

nazwę, którą wcześniej wpisałeś,

czyli według naszego przykładu

całość powinna mieć postać:

mount FF0: from DEVS: Dy-

skietkaFMS

Musimy jeszcze sformatować wir-

tualny nośnik. Należy to wykonać

tylko za pierwszym razem, tak

samo jak zwykłą dyskietkę. Później ,

po wykonaniu powyższego pole-

cenia, na pulpicie zobaczysz nową

ikonę i   będziesz mógł z  niej od

razu korzystać. W  celu sformatowa-

nia nośnika przejdź do katalogu

„System” na dysku systemowym

i   uruchom program o  nazwie „For-

mat”. Wybierz przycisk „Kontynuuj”,

a   następnie symbol nowego

urządzenia i   „Formatuj”. Zwróć

uwagę, że cała operacja będzie

wykonana o  wiele szybciej niż na

zwykłej dyskietce. Jest to wielka

zaleta wirtualnych napędów.

Po sformatowaniu możesz bez

przeszkód korzystać z  urządzenia

„FF0:” zarówno na Workbenchu, jak

i   innych programach. Pamiętaj , że

tak utworzona „dyskietka” nie jest

automatycznie „montowana”, gdy

zresetujesz komputer. W  związku

z  tym nie możesz wystartować

z  niej Amigi .

Jeżeli chcesz, aby była aktywna, za

każdym razem po uruchomieniu

systemu musisz wykonać polecen-

ie rozpoczynające się od „Mount

FF0:”. Później możesz korzystać

z  zapisanych danych. Tym samym

sposobem możesz tworzyć większą

ilość wirtualnych dyskietek. Musisz

jednak zmienić zawartość pliku za-

pisanego w  systemowym urządze-

niu „DEVS:” oraz zapisać go pod

nową nazwą. W  tym celu wystarczy,

że wywołasz znowu okno „Wykonaj

polecenie” i   wydasz następujące

polecenie:

ed DEVS: PLIK

Znowu w  miejscu „PLIK” musisz

wpisać nazwę, którą podałeś przy

poleceniu „Copy Mountlist”.

W  naszym przypadku będzie to:

ed DEVS: DyskietkaFMS

Potem naciśni j ENTER. Zobaczysz
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edytor tekstu z  załadowaną zawar-

tością pliku. Musisz zmienić w  nim

nazwę urządzenia „FF0:” na inną

oraz liczbę w  lini i „Unit = 0” na

kolejną. Najlepiej przestrzegać za-

sady mówiącej , że liczba w  nazwie

powinna być taka sama jak wartość

po znaku równości . W  takiej sytu-

acj i „FF0:” zmień na „FF1:”, a   wpis

„Unit = 0” na „Unit = 1”. Jeżeli

będziesz tworzyć więcej niż jeden

dodatkowy plik zawsze wpisuj

kolejny numer. Oznacza on bowiem

„jednostkę”, czyli w  tym przypadku

kolejną wirtualną dyskietkę.

Aby wszystko działało poprawnie

numery nie mogą się pokrywać

w  różnych plikach. Nazwa urzą-

dzenia może być dowolna, nato-

miast musisz uważać, aby w  lini i

poniżej zmienić tylko liczbę. Plik

nie może być zmodyfikowany

w  inny sposób. Nie naciskaj klawi-

sza ENTER po wpisaniu nowych da-

nych, gdyż musimy zachować

ciągłość.

Gdy wprowadzisz wszystkie zmiany

wybierz opcję „Save As” z  menu

górnego „Project”. Zobaczysz okno

wyboru plików, w  którym skorzystaj

z  przycisku „Wolumeny”, a   nastę-

pnie na liście wskaż urządzenie

„DEVS:”. Po odczytaniu zawartości

kursor będzie znajdował się w  polu

tekstowym.

Nic nie zmieniaj tylko wpisz nazwę

pliku, pod którym ma zostać zapi-

sana „mountlista”. I   znów, może być

to dowolna nazwa, ale wpisz taką,

którą łatwo zapamiętasz. Najlepiej ,

gdy będzie podobna do poprzed-

niej , aby zachować porządek. Gdy ją

wpiszesz wybierz przycisk „Ok”.

W  dolnej części okna powinien

zostać wyświetlony komunikat:

Writing to file

i   obok nazwa Twojego pliku. Akty-

wację każdej wirtualnej dyskietki

wykonujemy według schematu

omówionego wcześniej . Musisz

wywołać okno „Wykonaj polecenie”

i   wpisać:

mount DYSK from DEVS: PLIK

gdzie zamiast „DYSK” podaj nazwę

urządzenia, którą wpisałeś w  pliku

zamiast „FF0:”. W  miejscu „PLIK”

podaj nazwę pliku, który przed

chwilą zapisywaliśmy. U   mnie ca-

łość ma postać:

mount AMI2: from DEVS: Dy-

skietkaAMI

Każde „włączenie” nowego urzą-

dzenia zabiera wolną pamięć. Aby

ją odzyskać możesz najprościej

zresetować Amigę. Jeżeli nie chcesz

tego robić możesz posłużyć się

również odpowiednim poleceniem.

Wydajemy je cały czas w  oknie

„Wykonaj polecenie”. Należy wpi-

sać:

assign DYSK dismount

i   nacisnąć ENTER. Oczywiście

w  miejscu „DYSK” musisz podać

nazwę urządzenia systemowego,

które chcesz „wyłączyć”, na

przykład:

assign AMI2: dismount

Pamiętajmy, że wpis ten nie kasuje

danych z  dysku, lecz tylko dezakty-

wuje urządzenie. W  każdej chwili

możesz je ponownie „zamontować”

za pomocą polecenia rozpoczyna-

jącego się od „Mount”, które poda-

liśmy wcześniej . Omówione pakiety

mają dużo większe możliwości , za-

praszam do ich poznawania i i wła-

snych eksperymentów.
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Jeżeli nie programujecie na Amidze

i   myślicie, że jest to bardzo trudne,

polecam zainteresować się możli-

wościami tworzenia rozbudowa-

nych skryptów-programów za po-

mocą okna AmigaDOS. Najlepiej

mieć system 3.0 lub wyższy, ale

większość operacj i wykonamy już

na Workbenchu 2.0

Oczywiście technicznie rzecz

biorąc, skrypt działający w  oknie

Shell nie będzie programem. Jed-

nak jego sposób uruchomienia

może być taki sam, czyli po prostu

wpisujemy jego nazwę. Sam Amig-

aDOS zawiera polecenia takie jak

RequestChoise i   RequestFile,

a   pomocą których

można wywołać okna

wyboru. Aby ich

użycie odniosło

oczekiwany skutek

musimy przypisać

działanie do odpo-

wiednich argumen-

tów, które z  kolei wykorzystują pro-

gramy.

Zobaczmy jak to może wyglądać na

przykładzie przeglądarki plików

tekstowych, na przykład Multiview

czy More. Oto najprostszy przykład:

C: RequestFile >ENV: plik TITLE

"Wybierz plik"

More $plik

W  rezultacie zobaczymy okno

wyboru pliku, a   dopiero później

uruchomi się przeglądarka. Dzięki

temu nie trzeba wpisywać ręcznie

ścieżki dostępu i   nazwy pliku. Pier-

wsza linia uruchamia polecenie

RequestFile zmieniając komunikat

na listwie tytułowej.

Jednocześnie wprowadzona jest

zmienna środowiskowa "plik", która

zostanie zapisana w  urządzeniu

"ENV:", bowiem jej zapis poprzedzia

znak ">". Dzięki temu program More

będzie "wiedział" jaki plik chcemy

wyświetlić.

Zmienna nie jest zapisywana

w  urządzenia "ENVARC:", a   więc jest

traktowana jak tymczasowa

i   zostanie usunięta po zre-

setowaniu Amigi . Ponadto jej za-

wartość nie ulega auto-

Prosty interfejs
użytkownika

W  poprzednim numerze Amigazynu ukazał się artykuł mówiący o  tym, jak możemy

sobie ułatwić pracę w  oknie AmigaDOS. Chciałbym potraktować go jako punkt wyjścia

do stworzenia bardziej skomplikowanego skryptu, który będzie wykorzystywał więk-

szą ilość składników systemowych.
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matycznemu skasowaniu po

wyłączeniu programu More, tak

więc można odczytać poprzednio

wybrany plik, a   nawet na tej pod-

stawie tworzyć historię prze-

glądania.

Zwróćmy uwagę, że takie możli-

wości dają polecenia AmigaDOS

bez potrzeby instalowania dod-

atkowego oprogramowania i   podo-

bny schemat użycia można wyko-

rzystać przy różnych programach.

Co dalej? Na bazie powyższych in-

formacji możemy spowodować, aby

nasz skrypt wywoływał "główne

okno", za pomocą którego

będziemy wybierać operację do

wykonania. Musimy tu już użyć

drugiego polecenia, czyli Re-

questChoice.

Na przykład:

Teraz zobaczymy okno wyboru,

które jest Wam na pewno znane.

Oczywiście mamy własne opcje, ale

ich wskazanie niczego jeszcze nie

uruchomi. Musimy uzależnić dzia-

łanie od wyboru użytkownika.

Robimy to tak:

Jak widać używane są instrukcje

warunkowe, które przyporządko-

wują określonym liczbom inny

fragment programu. Te wartości

oznaczają wybranie jednej z  opcj i

widocznych w  naszym oknie. Za-

miast znaków wielokropka musimy

wstawić określoną linię, w  za-

leżności od przeznaczenia skryptu.

Na przykład, aby wywołać sys-

temowy edytor tekstu wraz

z  wybranym plikiem, wpisujemy

linię:

Ed $plik

A  jeśli plik ma być tylko

wyświetlony przez systemową

przeglądarkę, najprościej zrobić to

tak:

Multiview $plik

Nie jest to nic trudnego, a   daje

naprawdę duże możliwości us-

prawienia pracy i   pisania skryptów

zachowujących się jak programy.

Na koniec dobrze by było, aby nasz

program mógł uruchomić się bez-

pośrednio po dwukliku na ikonie.

Nic prostszego. Wystarczy dodać do

pliku ikonkę typu Projekt, a   w  polu

"Domyślne narzędzie" wpisać:

C: IconX

Tak przygotowany zestaw będzie

działał na Workbenchu bez po-

trzeby wpisywania poleceń w  oknie

Shell, kontroli argumentów pliku

i   innych skomplikowanych czyn-

ności . Oczywiście, zamiast zaj-

mować się poleceniami systemow-

ymi, możemy też zainstalować

jeden z  programów typu "GUI Cre-

ator", dzięki któremu stworzymy

bardziej unikalny i   zaawansowany

interfejs. Jednocześnie nie stracimy

możliwości powiązania jego dzia-

łania z  funkcjami dostępnymi

w  oknie Shell. Będę o  tym pisać

w  następnym numerze naszego pi-

sma.

Mariusz Wasilewski
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C: RequestChoice >ENV: op-

cja "Program NG" "Wybierz

opcję" "Pokaż" "Edytuj"

"Skończ"

If $opcja eq "0"

. . .

EndIf

If $opcja eq "1"

. . .

EndIf

If $opcja eq "2"

. . .

EndIf
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Wersja przygotowana przez Artura

nie jest co prawda zupełnie naj-

nowsza, bowiem program "portuje"

także Chris Young, ale jego wersja

wymaga systemu 3.5 lub 3.9.

W  przypadku systemu 3.1 trzeba

się znowu trochę napocić, aby na

dysku znalazły się wszystkie

niezbędne pliki , bo program nie-

stety nie zawiera instalatora.

Szkoda. Za to po uruchomieniu

widzimy spore różnice. Po pierwsze

program jest dużo bardziej sta-

bilny, poprawiła się także szybkość

działania. Niestety nadal nie inte-

gruje się z  wyglądem Workbencha,

ale styl wizualny jest na tyle "ele-

gancki", że można to zaakcepto-

wać.

Prawdziwą ciekawostką jest nato-

miast obsługa filmów i   muzyki ,

którą można odtwarzać bezpośred-

nio po kliknięciu na stronie inter-

netowej. Wszystko zasadza się na

działaniu skryptów, które pobierają

dane ze stron i   uruchamiają

odtwarzacze systemowe obsługu-

jące konkretne formaty. Głównym

odtwarzaczem audio-wideo jest

program FFPlay, który potrafi wyko-

nać konwersję formatów takich jak

WMV, MKV czy AVI. Trzeba przyznać,

że całość działa   sprawnie, ale

prawdziwy pazur pokazuje dopiero

na emulacj i lub karcie Vampire.

Pobieranie plików musi trochę po-

trwać, dlatego nie możemy spo-

dziewać się natychmiastowej reak-

cj i , musimy najpierw poczekać, aż

część filmu zostanie wczytana do

bufora. Za to później możemy go

oglądać w  wersj i okienkowej lub

na pełnym ekranie.

O  rozwoju programu NetSurf piszę

nie bez powodu, bowiem jak wiemy

prace nad przeglądarką OWB dla

systemów NG praktycznie zamarły.

Obsługa YouTube nigdy nie była

bezproblemowa, na przykład przy

odtwarzaniu na pełnym ekranie,

a   tutaj działa to co prawda w  spo-

sób "kombinowany", ale skuteczny.

Możliwe, że niedługo oprogra-

mowanie do obsługi Internetu do-

goni standardy panujące w  Amiga-

OS 4 czy MorphOSie, a   wtedy mo-

żemy mieć prawdziwą zagadkę -

jakiego systemu używać? Póki co,

bardzo się cieszę, że także system

3.1 nabiera rumieńców pod wzglę-

dem sieciowym.

Aby zobrazować lepiej , na czym

polegają główne różnice w  posz-

czególnych systemach przygo-

towujemy w redakcj i porównanie

podstawowych przeglądarek dla

wszystkich amigowych alternatyw,

ale ukaże się ono dopiero wtedy,

gdy dostępne będą nowe wersje

systemów NG, a   więc w  przyszłym

roku. Mam nadzieję, że stanie się

to jak najszybciej , bo przyznacie, że

porównywanie programów sprzed

2-3 lat z  nowymi nie ma większego

sensu.

NetSurf
Coraz lepiej?

Blisko trzy lata temu napisałem dłuższy artykuł o  praktycznym używaniu przeglądarki

NetSurf rozwijanej przez Artura Jarosika. Od tego czasu wiele się zmieniło i   syg-

nalizowaliśmy na łamach Amigazynu, że program został zdecydowanie poprawiony.

Ostatnio autor chwali się, że dodał obsługę filmów, między innym z  serwisu YouTube.

Postanowiłem sprawdzić jak to działa na standardowym systemie 3.1 uzupełnionym

o  dodatki typu VisualPrefs i   Birdie, czyli na moim rozbudowanym Workbenchu z  kartą

graficzną na podkładzie.
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Jednym z  programów wyświetlają-

cych różne formaty plików

i   wymagających tylko systemu 2.0

jest przeglądarka „Xanim”, która

wywodzi się z  systemów typu

Uniks. Z  tego względu ma dość ni-

etypową obsługę, a   jej niektóre

wersje wymagają instalacj i dod-

atkowych plików, co nie zawsze

jest łatwe.

Poza tym wraz z  nowymi możliwoś-

ciami wzrastają wymagania

sprzętowe. Dlatego najlepiej zao-

patrzyć się w  program, który – choć

nie jest najnowszy - działa na

prawie każdej Amidze, bowiem

wystarcza mu system operacyjny

w  wersj i 2 .0 oraz procesor Motorola

68020.

Odpowiednie archiwum znajdziesz

na Aminecie, w  katalogu

„gfx/show”. Należy pobrać plik

o  nazwie „xanim8.lha”. Praca

w  AmigaDOS nie jest jednak

najszybsza, dlatego nie polecam

zaczynać od takiego sposobu ob-

sługi . Proponuję wykorzystać pro-

gram o  nazwie „MUIXAnim”, dzięki

któremu będziesz mógł używać

przeglądarki „XAnim” za pomocą

interfejsu graficznego. Do działania

potrzebny jest „Magic User Inter-

face”.

Znowu musisz zwrócić się w  kie-

runku Aminetu, do katalogu

„gfx/show”. Tym razem korzystamy

Filmy na Amidze
Część 1. - X-Anim

Jeżeli chcesz odtwarzać różne animacje, będziesz miał do czynienia przynajmniej

z  kilkoma formatami plików. Zwróć uwagę, że wraz z  rozwojem oprogramowania wciąż

powstają nowe odmiany znanych formatów, jak również całkiem nowe sposoby za-

pisywania informacji. W  ramach jednego typu plików może istnieć wiele odmian,

niekoniecznie oznaczonych za pomocą rozszerzenia nazwy. Dlatego zamiast korzystać

z  wielu programów, lepiej użyć jednego, który potrafi wyświetlać „filmy” zapisane

w  różny sposób. Szczególnie, gdy nie jesteś do końca pewien z  jakim formatem masz

do czynienia.
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z  archiwum o  nazwie „MUIXAn-

im10.lha”. Po uruchomieniu pojawi

się główne okno oraz informacja

o  możliwości rejestracj i u   autora.

Wybierz duży przycisk z  napisem:

OK, I' ll think of that!

Tak jak wspomnieliśmy, program

korzysta z  pakietu „MUI”, a   więc

jego wygląd możesz w  bardzo

szczegółowy sposób zmienić.

Niezależnie od tego, jego główne

funkcje pozostaną takie same.

W  górnej części okna widoczne są

podstawowe opcje związane

z  samym programem „XAnim” oraz

plikiem, który chcesz wyświetlić.

Najpierw zwróć uwagę na pole

oznaczone długim tekstem „Select

Path for Xanim”. Trzeba tutaj

wskazać plik polecenia „xanim”,

które skopiowałeś do katalogu „C”

na dysku systemowym, a   więc do

urządzenia logicznego „C:”. Najedź

wskaźnikiem na przycisk widoczny

po prawej stronie dużego pola tek-

stowego i   naciśni j lewy klawisz

myszki . Pojawi się zwykłe okno

wyboru, w  którym skorzystaj z  pola

„Wolumeny”, a   następnie wybierz

pozycję „C:” na liście. W  zamian

możesz również wpisać w  polu

„Katalog”:

C:

i   nacisnąć klawisz ENTER. Wpis

w  polu „Filtr” powoduje, że

wyświetlona zostanie tylko jedna

pozycja – o  nazwie „xanim”, bez

względu na wielkość liter. Dzięki

temu możesz od razu zorientować

się, czy w  katalogu znajduje się

właściwy plik bez potrzeby

przewijania zawartości . Najedź

wskaźnikiem na plik widoczny na

liście i   naciśni j lewy klawisz

myszki . Następnie użyj pola „OK”.

Dzięki temu powrócisz do główne-

go okna programu, lecz teraz

w  polu „Select Path for XAnim”

zobaczysz wpis postaci :

C: xanim

Wybór polecenia jest konieczny,

choć może wydawać się niepo-

trzebną komplikacją. Weź pod

uwagę, że dzięki temu na dysku

możesz mieć zainstalowanych

wiele wersj i przeglądarki i   tes-

tować jej działanie przy użyciu

tego samego okna „MUI XAnim”.

Oczywiście nie oznacza to, że

możesz tu wybrać dowolne

polecenie służące do wyświetlania

grafiki czy animacji , ale program

jest elastyczny i   stara się obsługi-

wać różne wersje „xanim”.

Bez tej funkcj i byłbyś ograniczony

do jednej , konkretnej wersj i , a   więc

nie mógłbyś z  niego korzystać na

przykład na mniej rozbudowanych

konfiguracjach Amigi .

Wskazanie polecenia jest pierwszą

konieczną czynnością i   w  więk-

szości przypadków – jedyną. Teraz

musisz wybrać plik animacji , który

chcesz odtworzyć. Analogicznie do

poprzedniej operacj i , wskaż przy-

cisk umieszczony po prawej stronie

pola tekstowego o  nazwie „Select

Anim File”. Znowu zobaczysz okno

wyboru, w  którym wybierz plik do

odtworzenia, a   potem wskaż opcję

„OK”. W  głównym oknie programu

najedź wskaźnikiem na przycisk

„Play Anim” umieszczony poniżej

oznaczenia grupy „Main Menu”.

Animacja za chwilę zostanie

wyświetlona, jednak najpierw mu-

sisz jeszcze raz użyć przycisku „OK,

I'll think of that !”. Jest on pokazy-

wany ze względu na to, że prac-

ujesz na darmowej, a   więc niez-

arejestrowanej wersj i programu.

Nie ma ona wielkich ograniczeń

funkcjonalności , lecz co jakiś czas

trzeba potwierdzać wybór nie-

których czynności przy użyciu tego
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dużego pola. „Film” powinien

zostać teraz odtworzony w  trybie

pełnoekranowym. Aby go za-

trzymać naciśni j lewy klawisz

myszki , a   potem klawisz Q (ang.

Quit).

Zwróć uwagę, że szybkość odtwarz-

ania może być mniejsza niż

w  przypadku wcześniej omawia-

nych programów. Widać to

szczególnie wtedy, gdy będziesz

chciał obejrzeć ten sam plik na

kilka różnych sposobów. Ma to

związek ze mechanizmem odtwa-

rzania, który – jako że obsługuje

wiele formatów plików – działa

nieco wolniej . Dlatego „XAnim”, jest

raczej przeznaczony dla użytko-

wników szybszych procesorów,

choć działa także na wolniejszych

modelach, jak 68020.

Wraz z  wywołaniem pliku animacji ,

w  górnym lewym rogu ekranu

Workbencha pojawi się małe okno

komunikacyjne. Będą tu się po-

jawiać różne komunikaty - głównie

o  błędach - w  zależności od

uruchamianych funkcji . Możesz je

zamknąć za pomocą standar-

dowego przycisku w  lewym

górnym rogu, ale warto zapoznać

się z  informacjami wewnątrz,

bowiem mają one bezpośredni

wpływ na działanie przeglądarki .

Pierwszy napis to problem z  pole-

ceniem SETENV oraz ustawieniem

zmiennej środowiskowej ASK-

MODE. Możesz utworzyć ją ręcznie,

ale nie musisz się nią przejmować,

bowiem nie ma to wpływu na pod-

stawowe funkcje odtwarzania.

Jest to wstępna informacja, jaka

prawie zawsze pojawia się po zain-

stalowaniu programu. Okno komu-

nikacyjne pokazuje dużo więcej

komunikatów, niestety nie zawsze

są one w  pełni czytelne. Na

przykład, gdy wskażesz plik, który

nie może być rozpoznany, pojawią

się nowe napisy.

Pierwsza linia jest już nam znana,

natomiast pozostałe mogą sprawić

nieco trudności . Większość to tek-

sty czysto informacyjne, na szczę-

ście nie musisz studiować dokład-

nie ich znaczenia.

Najważniejsza jest linia roz-

poczynająca się od symbolu:

AVI

To tutaj umieszczony jest opis

błędu w  postaci :

unsupported comp UV41 (. . . )

width depth 24

co oznacza, że sposób kodowania

pliku nie jest obsługiwany,

w  związku z  czym „XAnim” przery-

wa pracę. Z  kolei napis:

Past End of AVI File

to

znak, że program zakończył

odtwarzanie całego pliku. Gdy

zamkniesz okno komunikacyjne

powrócisz do głównego okna

i   możesz wybrać inny plik do

odtworzenia. Możesz je także po-

zostawić otwarte, a   kolejne in-

formacje będą wypisywane w  tym

samym oknie, w  kolejnych wiersz-

ach.

Zwróć uwagę, że domyślnie pro-

gram wyświetla animacje w  odcie-

niach szarości . Można to zmienić,

jak również kontrolować inne

parametry związane z  genero-

waniem grafiki . Wystarczy, że na-

jedziesz wskaźnikiem na nazwę

zakładki „Color”, dzięki czemu po-

jawią się następne funkcje zwią-

zane z  kolorystyką wyświetlanej

grafiki .

Najlepiej powiększyć nieco rozmiar

okna, aby wszystkie nazwy były

widoczne w  całości . Jeżeli chcesz,

aby plik był odtwarzany w  odcie-

niach szarości , zamiast koloru -

włącz funkcję oznaczoną jako „Grey

Najważniejsze i   najczęściej używane opcje programu:

- . (kropka) - pokazuje kolejną klatkę animacji , po czym oczekuje na

wybór użytkownika; w  ten sposób możesz więc oglądać poszczególne

klatki „filmu” bez automatycznej kontynuacj i odtwarzania,

- , (przecinek) - zachowuje się tak samo jak wyżej , lecz pozwala

wyświetlić poprzednią klatkę animacji w  stosunku do tej , którą widać

aktualnie,

- = (znak równości) - zwiększa szybkość odtwarzania animacji , możesz

to robić także bez pauzy, bezpośrednio w  trakcie wyświetlania

- - (minus) - zmniejsza szybkość odtwarzania animacji ,

- 0 (zero) - przywraca początkową prędkość odtwarzania.
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Scale”. W  tym celu najedź na kwad-

ratowe pole znajdujące się obok

i   naciśni j lewy klawisz myszki . Gdy

przycisk zostanie zakreślony, oz-

nacza to, że opcja jest aktywna.

Kolejne funkcje związane z  obra-

zem są umieszczone w  zakładce

o  nazwie „Misc”. Dzięki niej możesz

zmieniać rozmiar animacji , która

zostanie przeskalowana według

współczynnika wprowadzonego

w  polu tekstowym „Scale Factor”.

Może to był ułamek dziesiętny,

pamiętaj tylko, aby jako separator

użyć znak kropki , a   nie przecinka.

Aby skalowanie działało, jed-

nocześnie „włączone” musi być

także pole widoczne powyżej , czyli

„Scale Anim”. W  przeciwnym razie

wartość zostanie ustalona, ale pro-

gram nie weźmie jej pod uwagę.

Jeśli Twoja Amiga wyświetla ani-

mację zbyt wolno, spróbuj włączyć

specjalny bufor w  pamięci za

pomocą kolejnego przycisku „Buf-

fering”. Dzięki temu dekompresja

będzie odbywała się z  niewielkim

wyprzedzeniem i   całość powinna

działać płynniej . Zwróć uwagę, że

będzie się to wiązało z  opóźni-

eniem w  rozpoczęciu odtwarzania.

Niżej dostępna jest także funkcje

o  nazwie „Direct from disk”, która

pomaga, gdy plik jest zbyt duży,

aby wczytać go do pamięci . W  tej

sytuacj i nie będzie możliwe wyś-

wietlenie grafiki , bowiem domyśl-

nie wszystkie dane muszą znaleźć

się w  „Ram Dysku” w  całości . Po

włączeniu powyższej opcj i , mecha-

nizm zmieni się tak, aby plik był

ładowany w  częściach i   odtwarzany

na bieżąco. Może się to wiązać

z  niewielkimi przerwami podczas

transmisj i danych, ale animacja

powinna być możliwa do obej-

rzenia.

Dla zmniejszenia obciążenia pro-

cesora możesz też wyłączyć dźwięk,

dzięki polu „Audio Disabled”, które

znajduje się w  następnej zakładce

„Audio”. Jego aktywacja spowoduje

nie tylko brak odtwarzania

dźwięku, ale przede wszystkim

dane audio nie będą poddawane

dekompresj i . W  związku z  tym na

mniej rozbudowanych kompute-

rach pliki będą wyświetlane szyb-

ciej .

Drugim ważnym ustawieniem jest

pole oznaczone jako „Sync

Frame/Sound”. Powoduje ono ścisłą

synchronizację obrazu z  dźwię-

kiem, przez co obie ścieżki będą

zawsze odpowiadały sobie wza-

jemnie – kolejne klatki będą

przypisane do określonych war-

tości sekund warstwy audio.

Wymaga to jednak większej szyb-

kości procesora, więc z  funkcj i tej

korzystaj tylko, gdy dysponujesz

Amigą, która – przy zastosowaniu

zwykłego sposobu - wyświetla ani-

mację płynnie. W  przeciwnym razie

nie uzyskasz płynności .

Niezależnie od ustawień, możesz

również zmieniać proces samego

odtwarzania pliku. Wystarczy, że

podczas wyświetlania animacji

naciśniesz jeden z  kilkunastu

klawiszy funkcyjnych. Zwróć uwagę,

że pod tym względem możliwości

są dużo większe niż innych pro-

gramów.

Wcześniej wspomnieliśmy już, że

wyjście z  programu uzyskasz

naciskając klawisz Q. Pozostałe

funkcje są możliwe po naciśnię-

ciu   m.in. innych liter i   cyfr. Pa-

miętaj , aby najpierw nacisnąć lewy

klawisz myszki , co spowoduje

pauzę w  odtwarzaniu, a   dopiero

potem użyj dodatkowych klawiszy

sterujących. Gdy chcesz konty-

nuować wyświetlanie pliku lub

jeszcze raz spowodować zatrzy-

manie, naciskaj po prostu klawisz

SPACJI.

Zwróć uwagę, że z  funkcj i zmiany

szybkości można korzystać na dwa

sposoby. Jednym jest naciskanie
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klawiszy podczas wyświetlania

kolejnych klatek, co spowoduje

automatyczne zmniejszenie lub

zwiększenie płynności . Druga

możliwość to „włączenie” pauzy za

pomocą SPACJI lub lewego klawi-

sza myszki , po czym należy na-

ciskać kilka razy klawisz „minusa”,

„znaku równości” lub „zera”. Gdy

naciśniesz SPACJĘ jeszcze raz, an-

imacja będzie odtwarzana z  inną

prędkością.

Pamiętaj również, że im szybsze

tempo, tym większe wymagania

sprzętowe. Innymi słowy uzyskanie

mniejszej płynności będzie możli-

we zawsze, natomiast w  celu

przyspieszenia odtwarzania po-

trzebujesz szybszego procesora.

Dlatego jeśli naciskasz klawisz

odpowiedzialny na zwiększenie

prędkości , a   nic takiego się nie

dzieje, oznacza to, iż Twoja Amiga

nie jest w  stanie szybciej pokazać

animacji . Ma to związek z  opera-

cjami dekompresj i i   wyświetlania

grafiki , które zajmują określony

czas procesora.

W  związku z  tym nie jest możliwe

przyspieszanie odtwarzania bez

ograniczeń. Klawisze myszki wy-

wołują także dwie dodatkowe

funkcje, mianowicie prawy klawisz

pokazuje kolejną klatkę animacji ,

a   lewy – poprzednią. Mają więc

podobne działanie do klawiszy

„kropki” i   „przecinka”.

Proponuję jednak używać w  tym

przypadku klawiatury, a   lewego

klawisza tylko do zatrzymywania

wyświetlania, bowiem korzystanie

z  myszki może sprawiać problemy

w  pracy na kilku ekranach sys-

temowych.

Przykładowo, po przełączeniu

ekranu za pomocą kombinacj i

klawiszy:

LEWA AMIGA i M lub N

obszar pracy „XAnim” będzie

widoczny, ale pierwsze naciśnięcie

klawisza myszki spowoduje akty-

wację funkcj i ekranu, na którym

działa program, a   nie wywołanie

opcji pauzy. Dlatego sterowanie

odtwarzaniem w  ten sposób wy-

maga większego doświadczenia

i   może być niewygodne.

Adam Zalepa
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Plikami tekstowymi są skrypty

ARexxa, pliki pozwalające sys-

temowi rozpoznawać różne

urządzenia, sekwencje startowe

dysków i   wiele innych. Osoby trud-

niące się składem publikacj i

bardzo często tworzą teksty najpi-

erw jako „czyste”, a   dopiero potem

przekształcają je na dokument

przeznaczony dla odpowiedniego

programu. Do plików tekstowych

należą także strony WWW (inter-

netowe) oraz poczta elektroniczna.

Znaczenie plików tekstowych

trudno zatem przecenić, wykorzys-

tuje je na co dzień prawie każdy

użytkownik komputera. Opus posi-

ada wbudowane mechanizmy

i   udogodnienia przeznaczone do

pracy z  tekstem.

Podstawową funkcją jest fakt, że

program samodzielnie odróżnia

pliki tekstowe od pozostałych.

Jeżeli po wykonaniu dwukliku na

pozycj i w  listerze zobaczysz nowe

dużej okno znaczy to, że masz do

czynienia z  plikiem tekstowym lub

podobnym. Okno nazywane jest

zgodnie ze swoim przeznaczeniem

„przeglądarką tekstu” i   jest bardzo

wygodnym narzędziem. Można

z  niego skorzystać także wtedy, gdy

Opus wyświetli nowe okno.

Komunikat ten co prawda oznacza,

że Opus nie rozpoznał rodzaju

pliku, ale może się zdarzyć, iż

mimo to plik ten będzie czytelny

w  przeglądarce tekstu. Dlatego

spróbuj go podejrzeć wybierając

przycisk „Wyświetl” (ang. „Read”). Na

początek opiszemy opcje, które

możesz zobaczyć na pierwszy rzut

oka po uruchomieniu przeglądarki .

Są to typowe przyciski przewijania,

widoczne w  formie strzałek, które

znasz już np. z  listerów. Mają tutaj

identyczne zastosowanie. Pozwa-

lają przewijać zawartość pliku

w  sytuacj i , gdy tekst nie jest

w  całości widoczny na ekranie.

Ważną funkcję ma pasek stanu

przeglądarki , który widać poniżej :

Zawiera on następujące informacje,

w  kolejności od lewej do prawej:

- nazwę odczytanego pliku,

- datę utworzenia pliku,

- ilość lini i tekstu,

- objętość pliku (zwykle pokrywa

się z  i lością znaków tekstu),

- nazwę trybu pracy przeglądarki ,

- rozmiar tzw. „tabulatora”.

Ostatnia z  wymienionych infor-

macji widoczna jest obok napisu

„tab=”. Jest to liczba, w  naszym

przykładzie „8”. Oznacza ilość

znaków odstępu, która odpowiada

jednemu znakowi. „tabulatora”,

czyli specjalnego klawisza

Directory Opus
Dane (nie tylko) tekstowe

Tworzenie tekstów jest jednym z  najczęstszych zastosowań komputera. Teksty tworzą

zarówno mało zaawansowani użytkownicy, jak i   programiści. Istnieje wiele rodzajów

danych tekstowych. Opus jest przystosowany do pracy z  najpopularniejszym z  nich.

Mamy na myśli najzwyklejszy tekst, jaki można stworzyć na komputerze. Często bywa

określany jako tzw. „czysty” tekst lub w  formacie ASCII. Dotyczy to plików, które można

tworzyć takimi programami jak na przykład: systemowy „ED”, „Cygnus Editor”, „GoldED”,

„AmiTekst Pro”, „Blacks Editor”, „ProgED” i   wiele innych. Dane tekstowe są wykorzysty-

wane również przez sam system operacyjny.
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pozwalającego wprowadzić od

razu więcej niż jeden znak

odstępu. Klawisz ten znajduje się

ponad klawiszem CTRL (CONTROL).

Ilość znaków odstępu, które

odpowiadają tabulatorowi możesz

wybierać za pomocą ustawień

przeglądarki .

Najłatwiejszą operacją do wyko-

nania w  przeglądarce tekstu Opusa

jest ustawienie rozmiarów okna.

Możesz je zmienić korzystając ze

standardowego przycisku zmiany

wielkości . Każda zmiana rozmiarów

okna zostanie automatycznie za-

pamiętana. Po wyłączeniu prze-

glądarki tekstu i   ponownym jej

użyciu, okno będzie miało

ustawione wcześniej rozmiary. Co

więcej , zostanie wyświetlone

w  tym samym miejscu, w  którym je

pozostawiłeś.

Przeglądarka wyposażona jest

również w  bardzo użyteczną funk-

cję przeszukiwania tekstu wyświe-

tlonego w  oknie. Po odnalezieniu

fragmentu, zostaje on podświe-

tlony, a   przeglądarka sama

wyświetla odpowiednią część

pliku. Aby można było prze-

szukiwać tekst, musisz skorzystać

z  menu górnego „Plik”, w  którym

z  dostępna jest opcja o  nazwie

„Szukaj”. Po jej wybraniu, w  cent-

ralnym miejscu okna wyświetlone

zostanie kolejne, mniejsze okno.

Na samej górze będzie wypo-

sażone w  ramkę przeznaczoną do

wpisywania poszukiwanego tekstu.

Będzie widoczny kursor.

Możesz teraz przystąpić do wpisy-

wania tekstu, który chcesz

odnaleźć. Potem wystarczy wybrać

przycisk „Ok” lub nacisnąć klawisz

ENTER. Okno przeznaczone do

przeszukiwania tekstu zostało wy-

posażone w  cztery znaczniki .

Ustawienie każdego z  nich

uruchamia dodatkowe możliwości .

Standardowo wybrany jest zn-

acznik „DUŻE = małe”, co powoduje,

że Opus nie rozróżnia, czy

stosujemy WIELKIE czy małe litery.

Możesz to zmienić przez

wyłączenie tego znacznika.

Zauważ, że program standardowo

wyszukuje podany tekst, nawet

jeśli jest on fragmentem dłuższego

wyrazu. Jeżeli Ci to nie odpowiada

możesz sprawić, że tekst zostanie

odnaleziony tylko wtedy, gdy

będzie oddzielnym słowem. W  ta-

kim wypadku powinieneś ustawić

włączony znacznik opisany jako

„Tylko całe słowa”.

Domyślnie tekst jest przeszu-

kiwany od początku pliku. Za

pomocą przycisków przewijania

możesz wpływać wpływać na

miejsce, od którego rozpocznie się

szukanie. Wystarczy, że przewiniesz

tekst do innego fragmentu. Inną

możliwością jest przeszukiwanie

tekstu wstecz - od tyłu do

początku. Aby stało się to możliwe

ustaw przeglądarkę na końcu tek-

stu, a   potem wybierz znacznik

„Szukaj wstecz”. Przeglądarka tek-

stu pozwala także korzystać z  tzw.

filtrów AmigaDOS. W  tym celu

wybierz znacznik o  nazwie „Znaki

zastępcze”. Od tego momentu

możesz używać znaków zastępują-

cych tekst, podobnie jak przy zazn-

aczaniu plików i   katalogów w  lis-

terze. Możesz na przykład wpisać:

#?ówka

co spowoduje wyszukanie

w  tekście wszystkich wyrazów za-

kończonych na „ówka”.

Oczywiście Opus znajduje zawsze

tylko pierwszy wyraz identyczny

z  poszukiwanym, ale bardzo łatwo

możesz wyszukać następne. Wys-

tarczy wybrać opcję „Znajdź

następny” z  menu górnego o  naz-

wie „Plik”. Ten sam efekt spowoduje

naciśnięcie klawisza N lub
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wybranie kombinacj i klawiszy

PRAWA AMIGA, SHIFT oraz R.

Opus pozwala na edycję tekstu

wyświetlonego w  przeglądarce.

Sama przeglądarka jednak nie po-

siada takiej funkcj i . Niewprawny

użytkownik mógłby zbyt łatwo

wprowadzić zmiany w  plikach.

Dlatego przeglądarka daje możli-

wość uruchomienia dowolnego

edytora tekstu z  zawartością, która

była wcześniej wyświetlona. Do

uruchomienia edytora służy opcja

„Wywołaj edytor” znajdująca się

w  menu górnym o  nazwie „Plik”. Po

jej wywołaniu domyślnie urucha-

mia się program „ED”, który jest

edytorem tekstu dostarczanym

wraz z  systemem operacyjnym

Amigi .

Dzięki niemu możesz zmienić plik

tekstowy i   zapisać zmiany na dys-

ku. „ED” nie ma dużych wymagań

i   działa na prawie każdej Amidze,

jednak jest programem mało

rozbudowanym i   dość niewy-

godnym w  obsłudze. Dlatego

autorzy Opusa dali możliwość

ustawienia dowolnego innego

edytora tekstu. Służy do tego opcja

„Wybierz edytor” znajdująca się

w  innym menu górnym o  nazwie

„Ustawienia”. Jej wybranie spo-

woduje pojawienie się pod-menu,

w  którym powinieneś wybrać opcję

oznaczoną jako „Tekst”. Pojawi się

okno zawierające ramkę przezn-

aczoną do wpisywania tekstu.

Wpisz w  niej ścieżkę dostępu,

nazwę Twojego edytora tekstu oraz

znaki:

%s

Przykładowo może wyglądać to tak:

Archive: Programy/Tekst/Cy-

gnusEd/CED "%s"

Symbol „%s” należy podać dla oz-

naczenia, że tekst wyświetlony

w  przeglądarce ma zostać od razu

załadowany do edytora. W  innym

przypadku edytor również uru-

chomi się, lecz nie będzie widać

żadnego tekstu. Tym razem pamię-

taj , aby koniecznie wpisać

cudzysłów. Pozwala to bez
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przeszkód ładować do edytora

także te pliki , które w  nazwach za-

wierają znaki odstępu.

Nie musisz jednak mozolnie wpisy-

wać ścieżki dostępu do ramki. Wys-

tarczy, że wyświetlisz zawartość

katalogu z  edytorem tekstu

w  dowolnym listerze. Następnie

wybierz wskaźnikiem myszki

ramkę wyświetlającą ścieżkę

dostępu.

Potem skopiuj zawartość do sys-

temowego schowka przez naciś-

nięcie kombinacj i klawiszy PRAWA

AMIGA i   C. Teraz wystarczy, że na-

jedziesz wskaźnikiem na ramkę

w  oknie, gdzie wpisujesz ścieżkę

dostępu do edytora i   naciśniesz

kombinację klawiszy PRAWA AMIGA

i   V. Ręcznie trzeba będzie tylko

dodać argument „%s”, a   przed nim

koniecznie odstęp (SPACJĘ) tak jak

w  naszym przykładzie.

Tekst wyświetlony w  przeglądarce

może być łatwo skopiowany

w  dowolne miejsce, przy wykorzys-

taniu systemowego schowka. Jeśli

najedziesz wskaźnikiem na dowo-

lne miejsce tekstu i   przytrzymasz

lewy klawisz myszki , a   potem (cały

czas trzymając klawisz) prze-

suniesz wskaźnik w  inne miejsce,

spowodujesz podświetlenie frag-

mentu tekstu.

Teraz, analogicznie do poprzed-

niego przykładu, naciśni j kombin-

ację klawiszy PRAWA AMIGA i   C,

a   podświetlona część zostanie sko-

piowana do schowka. Aby wstawić

tekst do innego programu naciśni j

kombinację klawiszy PRAWA AMIGA

i   V. Tekst możesz wstawić do

dowolnej ramki przeznaczonej do

wpisywania tekstu, niezależnie od

programu. Taki sposób przeno-

szenia tekstu umożliwia większość

oprogramowania dla Amigi .

Menu górne „Ustawienia” prze-

glądarki tekstu pozwala ustalić

rozmiar tabulatora. Przeznaczona

jest do tego pierwsza opcja

zatytułowana „Szerokość tabula-

tora”. Jej wybranie powoduje

pokazanie kolejnego pod-menu

z  kilkoma możliwościami usta-

wienia szerokości wyrażonej licz-

bami. Oznaczają one ilość znaków

odstępu, która będzie wstawiana

zamiast znaku tabulatora.

Okno przeglądarki możesz wyś-

wietlić na oddzielnym ekranie.

Może być to przydatne ze względu

na możliwość wyboru innej

rozdzielczości ekranu niż ekran

Opusa. W  tym celu z  menu

„Ustawienia” wybierz opcję

o  nazwie „Użyj własnego ekranu”.

Przeglądarka zostanie auto-

matycznie przeniesiona na od-

dzielny ekran. Uaktywniona

zostanie również opcja „Tryb

wyświetlania” umieszczona pon-

iżej . Za jej pomocą możesz ustawić

tryb wyświetlania dla tego ekranu.

Jej wybranie spowoduje wyświe-

tlenie okna wyboru. Jeżeli wyłą-

czysz opcję „Użyj własnego ekranu”,

przeglądarka tekstu samoczynnie

powróci na ekran Opusa.

Możesz decydować o  czcionce

ekranowej używanej przez prze-

glądarkę tekstu. Przeznaczona do

tego jest opcja „Czcionka”, umie-

szczona w  menu „Ustawienia”. Ana-

logicznie powoduje ona wyświe-

tlenie typowego okna wyboru.

Omówiona przeglądarka pozwala

przeszukiwać wyłącznie tekst, który

jest w  niej wyświetlony. Może się

jednak zdarzyć, iż będziesz potrze-

bował znaleźć określony tekst,

który znajduje się w  kilku plikach
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tekstowych. Ładowanie każdego

z  osobna do przeglądarki jest

niewygodne. Ponadto jeśli nie

wiesz, w  jakim pliku znajduje się

poszukiwany tekst, taki sposób

przeszukiwania plików będzie

bardzo żmudny. Na szczęście ist-

nieje możliwość automatycznego

przeszukiwania wielu plików. Opcja

taka została wbudowana w  lister.

Aby z  niej skorzystać musisz zazna-

czyć w  listerze pozycje, które są

plikami tekstowymi. Potem wywo-

łaj menu przez wybranie przycisku

oznaczonego strzałką skierowaną

w  dół (na pasku stanu listera).

Wybierz pozycję „Szukaj tekstu”.

Zobaczysz okno, bardzo podobne

do okna przeszukiwania tekstu.

Jego funkcja również jest iden-

tyczna. Należy wpisać poszukiwany

tekst i   wybrać przycisk „Ok”. Okno

zawiera kilka nowych przycisków,

które zostały umieszczone po

prawej stronie. Pozwalają one

określić, co ma się dziać po

odnalezieniu poszukiwanego tek-

stu w  pliku.

Możesz zdecydować, aby Opus:

- pytał co zrobić w  przypadku

każdego pliku, w  którym odnajdzie

poszukiwany tekst. W  takim

wypadku powinieneś wybrać przy-

cisk umieszczony obok napisu „Py-

taj”. Pytanie ma formę okna wyboru

jak na ilustracj i niżej . Dostępne op-

cje powodują – w  kolejności od

lewej – wyświetlenie znalezionego

tekstu, pominięcie pliku, pomi-

nięcie wszystkich oraz przerwanie

wykonywania operacj i .

Jeżeli wybierzesz opcję „Wyświetl”,

pojawi się okno przeglądarki tek-

stu z  wyświetloną zawartością

pliku oraz mniejsze okno „Szukaj”

z  uzupełnionym tekstem, który

wpisałeś wcześniej . Należy w  nim

skorzystać z  przycisku „Ok”.

- pozostawiał zaznaczone pliki ,

w  których odnalazł poszukiwany

tekst. Służy do tego przycisk

o  nazwie „Zostaw zaznaczone”.

- wyświetlił podsumowanie zawie-

rające informację, w  których pli-

kach odnaleziono interesujący Cię

tekst. W  tym celu użyj przycisku

„Wyniki”. Raport wyświetlany jest

w  formie pliku tekstowego.

Pliki tekstowe mogą zawierać tzw.

kod „ANSI”. Polega to na umie-

szczeniu specjalnych kombinacj i

liter zwanych z  kolei kodami „AS-

CII”, które pozwalają sterować

różnymi efektami w  tekście jak na

przykład uzyskać pogrubienie, zmi-

enić kolor czy też wyświetlić

w  postaci negatywu. Przeglądarka

Opusa obsługuje takie oznaczenia

i   zachowuje się zgodnie z  ich

wskazaniami.

Możliwe jest również ustawienie

oddzielnego edytora tylko dla

plików zawierających kod ANSI.

W  tym celu skorzystaj z  opcj i

„Wybierz edytor” z  menu górnego

„Ustawienia”. Pojawi się kolejne

pod-menu, gdzie znajdziesz funk-

cję „ANSI”. Za jej pomocą możesz

ustawić wspomniany edy-tor.

Opus samodzielnie rozpoznaje, czy

dany plik zawiera kod ANSI i   auto-

matycznie wczytuje odpowiedni

edytor. Programy tego typu różnią

się zazwyczaj od innych możliwoś-

cią łatwego wprowadzania kodów

ASCII do tekstu bez konieczności

ich szczegółowej znajomości . Przy-

kładami takich edytorów mogą być

„Luminus” i „TextPaint”, które mo-

żesz znaleźć na Aminecie w katalo-

gach "text/edit" oraz "gfx/edit".
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Jeśli Twoja dyskietka wciąż nie

może być odczytana, pozostają

dwie możliwości . Pierwszą jest

próba wczytania całej zawartości

do pamięci , a   następnie jej analiza.

Nie musisz tego robić ręcznie, wys-

tarczy skorzystać z  odpowiedniego

programu. Jednym z  nich jest „Track

2 File”, który znajduje sie na

Aminecie, w  katalogu „disk/misc”.

Główne okno programu podzielone

na kilka części . Dół okna jest na ra-

zie pusty, bowiem jest to fragment

przeznaczony do wyświetlania in-

formacji o  wykonywanych czyn-

nościach. Na razie możesz

przeczytać tylko komunikat o  braku

obecności pliku „Track2File.prefs”,

który powinien zawierać zapisaną

konfigurację programu. Nie jest to

konieczne do działania, dlatego na

razie zignoruj tę informację.

Ustawianiem „preferencj i” za-

jmiemy się później . Górna część

okna zawiera kilka przycisków

pozwalających wywoływać główne

funkcje. Nie mają one żadnych

ukrytych cech, oprócz tego, że

otwierają kolejne okna albo po-

wodują wyświetlenie przydatnych

komunikatów. Włóż do stacj i dyski-

etkę, którą chcesz odczytać,

a   następnie wskaż pole oznaczone

jako „Disk Read”. Program roz-

pocznie wczytywanie całej zawar-

tości nośnika do pamięci . Jed-

nocześnie w  polu informacyjnym

pojawi się nowa linia:

Jak odczytać
Not DOS?

Gdy spotkasz się z  dyskietką, z  której nie będziesz mógł odczytać plików i  katalogów –

najpierw powinieneś zorientować się, czy nie jest ona zapisana w  jednym ze znanych

systemów plikowych. Nie jest to najprostsze, ale w  praktyce wystarczy zainstalować

kilka najpopularniejszych pakietów, jak „Professional File System”, o  którym

mówiliśmy wcześniej. Pamiętaj, że w  takiej sytuacji odczyt danych może przebiegać

wolniej, a  pliki będą dostępne pod innym symbolem niż „DF0:” czy „DF1:”. Na przykład,

powyżej wymieniony system tworzy typowe urządzenia w  systemie rozpoczynające

się od skrótu „PF”, czyli – odpowiednio „PF0:” dla wbudowanej stacji i   „PF1:” dla pier-

wszego zewnętrznego napędu dyskietek.
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Disk reading in drive DF0:

Musisz zaczekać około minuty na

zakończenie operacj i . Gdy stacja

przestanie pracować, w  oknie po-

winien pojawić się kolejny komu-

nikat o  treści :

Status: Disk read Ok!

Oznacza to, że wszystko przebiegło

poprawnie i   możesz użyć funkcj i

przeszukiwania danych. W  tym celu

wybierz przycisk „Search” znaj-

dujący się w  centralnej części okna.

Zobaczysz kolejne, bardziej skomp-

likowane informacje, a   ich częścią

składową będzie napis „searching”.

Program może przez chwilę nie re-

agować, bowiem dopóki nie odna-

jdzie plików, nie będą wyświetlane

żadne nowe okna. Gdy tylko roz-

poznany zostanie potencjalny plik,

w  polu informacyjnym zobaczysz

nowe komunikaty.

Napisy te zwykle będą zasłonięte,

bowiem w  tym samym momencie,

w  lewym górnym rogu ekranu, po-

jawi się okno zatytułowane „In-

formation”. Możesz je oczywiście

przesunąć, aby przeczytać niewi-

doczną część. Okno zawiera bardzo

podobne informacje, ale w  dolnej

części dostępnych jest także kilka

dodatkowych funkcji .

Pierwszą możliwością jest zapis-

anie na dysk rozpoznanego pliku.

W  tym celu skorzystaj z  przycisku

„Save file”. Na ekranie pojawi się

standardowe okno wyboru,

w  którym musisz ustawić katalog

docelowy, wpisać nazwę, a   na

koniec najechać wskaźnikiem na

pole „Save” i   nacisnąć lewy klawisz

myszki . Zwróć uwagę, że program

poinformował wcześniej o  rozmiar-

ze pliku - także po rozpakowaniu,

dlatego masz możliwość jej prze-

prowadzenia przed zapisaniem.

Aby tak się stało, wybierz opcję

o  nazwie „Decrunch & save”. Jej ob-

sługa jest identyczna, przy czym

plik na dysku zajmie więcej

miejsca.

Jeżeli nie jesteś zainteresowany

zapisywaniem wykrytego pliku,

użyj pola „Continue”, a   program

będzie kontynuował pracę w  celu

odnalezienia kolejnych potencjal-

nych plików. Możesz również

przerwać pracę korzystając z  funk-

cj i oznaczonej jako „Abort”.

Tak wygląda podstawowy sposób

obsługi programu „Track 2 File”. Nie

zawsze jednak musisz odczytywać

dane z  dyskietki . Jeżeli na dysku

masz zapisany obraz nośnika lub

dowolny inny plik, który może kryć

w  sobie inne dane, możesz użyć

funkcj i „Load File” w  głównym

oknie. Na ekranie znowu zobaczysz

okno wyboru, w  którym wskaż plik,

a   następnie potwierdź operację za

pomocą pola „Load” w  lewym

dolnym rogu.

Dalej musisz wykonać analogiczne

czynności , co podczas analizy za-

wartości dyskietki . Wszystkie ko-

munikaty będą pojawiać się tak

samo, ale ze względu na szybszą

transmisję danych, całość zajmie

dużo mniej czasu. Pamiętaj , że ope-

racja może trwać dłużej w  sytuacj i ,

gdy do analizy wybierzesz plik

o  dużej objętości , na przykład zaj-

mujący kilkadziesiąt czy kilkaset

megabajtów.

Jednak za każdy razem, gdy roz-

poznana zostanie zawartość,

możesz przerwać działanie progra-

mu za pomocą przycisku „Abort”.

Rodzaj pliku, którego dane

widoczne są w  oknie „Information”,

nie zawsze będzie możliwy do
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określenia. Dlatego wybierając

nazwę nie powinieneś stosować

żadnego konkretnego rozszerzenia,

chyba że jesteś pewien jaka jest

zawartość pliku. W  przeciwnym ra-

zie możesz doprowadzić do

nieprawidłowego działania niek-

tórych programów, szczególnie

podczas wczytywania pliku.

Zazwyczaj nie będziesz miał rów-

nież pewności , jakiego rodzaju plik

został zapisany na dysku. Na

szczęście nie musisz ręcznie tego

sprawdzać, na przykład ładując

dane do różnych programów.

W  większości przypadków wystar-

czy użyć innego programu anal-

izującego pliki i   jednocześnie

korzystającego z  biblioteki o  naz-

wie „FileID”. Ma ona zapisane

definicje „typów plików”, dzięki

czemu bardzo łatwo zorientujesz

się w  zawartości pliku, a   co za tym

idzie – będziesz wiedział jak go

wyświetlić lub odtworzyć.

Aby wszystko zadziałało znowu

musisz zwrócić się w  kierunku

niezastąpionego Aminetu, lecz tym

razem do katalogu „util/cli” i   archi-

wum o  nazwie „XL21.lha”. Efekt dzi-

ałania jest podobny do sys-

temowego polecenia LIST. Inform-

acje wypisywane są w  kilku

kolumnach, z  których pierwsza

oznacza nazwę pliku, druga jego

objętość, a   trzecia – najbardziej in-

teresująca – rozpoznany rodzaj .

Program nie ma, co prawda, pol-

skiej wersj i językowej, ale stosow-

ane oznaczenia są łatwe do zrozu-

mienia. Cała lista „typów plików”

zawiera co najmniej kilkaset

pozycj i , wśród których znajdziesz

formaty popularne i   takie,

o  których istnieniu możesz nawet

nie wiedzieć. Dlatego sprawdzając

zawartość katalogu możesz

nauczyć się obsługi nowego

rodzaju plików. Zauważ, że „XL”

pokazuje domyślnie zawartość

katalogu bieżącego w  oknie „Shell”,

ale można to zmienić. Wystarczy

wpisać ścieżkę dostępu, na

przykład linia:

xl SYS: Tools/

spowoduje wyświetlenie plików

i   katalogów zapisanych w  katalogu

„Tools” na dysku systemowym.

Możliwe jest także używanie fil-

trów AmigaDOS w  formie symbolu

„#?” zastępującego dowolny frag-

ment nazwy. Przykładowo, aby

wyświetlić wszystkie pliki roz-

poczynające się n literę „S” w  tym

samym katalogu, wydaj

następujące polecenie:

xl SYS: Tools/S#?

W  rezultacie uzyskasz listę tylko

niektórych pozycj i z  katalogu: Wzór

nazwy wraz ze ścieżką dostępu

wyświetlony jest w  lini i obok napi-

su „Directory”, natomiast pod spo-

dem rozpoznano dwie pozycje –

plik wykonywalny, czyli program

oraz ikonę. Na końcu widać pod-

sumowanie, które oznacza ilość

plików oraz – po znaku myślnika –

objętość zajmowaną przez

pokazane powyżej pliki . Zwróć

uwagę, że nie są to dane wszys-

tkich pozycj i zawartych w  katalogu.

Ten sposób nie sprawdzi się

w  katalogach, w  których umie-

szczone są wyłącznie kolejne kata-

logi – a   nie pliki . Możesz to

sprawdzić na przykład w  „Ram Dys-

ku”, podając jedną z  poniższych

lini i :

xl #? xl xl FILES

Trzy powyższe wpisy są równozna-

czne w  sytuacj i , gdy katalog nie

zawiera żadnych plików. Symbol

„#?” możesz pominąć, natomiast

argument FILES oznacza wyświe-

tlenie informacji właśnie o  samych

plikach. W  oknie „Shell” nie

zobaczysz żadnej informacji , oprócz

napisu:
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No entries found!

Możesz to zmienić korzystając z  ar-

gumentu DIRS pozwalającego

wyświetlić dane wszystkich

pozycj i , które są katalogami.

Oczywiście po lewej stronie

widoczne są teraz nazwy kata-

logów, a   obok oznaczenie „(dire-

ctory)”. Podsumowanie zawiera

dodatkową liczbę, a   obok słowo

„dirs”. Zwróć uwagę, że w  pierwszej

lini i , w  nawiasie, program

wyświetla również uruchomioną

wersję programu, a   więc w  tym

przypadku – przeznaczoną dla pro-

cesorów 68020.

W  naszym przypadku z  dyskietki

„Not DOS” odczytaliśmy przykła-

dowy plik z  pierwszej dyskietki

popularnej gry platformowej „Su-

perfrog”. Wiemy już, że pozycja oz-

naczona wcześniej jako „NoName”

jest modułem muzycznym w  form-

acie „Player V4.1A”. Aby go

odtworzyć musisz dokonać kon-

wersj i na format programu „Pro-

Tracker”, a   więc plik z  roz-

szerzeniem „.mod”, a   właściwie –

w  pierwotnej wersj i – z  prefiksem

„mod.”. Możesz to zrobić na

przykład za pomocą programu „Pro

Wizard” dostępnego na Aminecie.

Jeżeli u   Ciebie widzisz tylko napis:

unknown data file

oznacza to, że biblioteka „FileID”

nie była w  stanie rozpoznać pliku.

Aby to zmienić możesz spróbować

zaktualizować jej wersję do naj-

nowszego wydania o  numerze 8.0.

Nie zawsze odniesie to skutek, ale

warto sprawdzić możliwości w  tym

zakresie, zanim zaczniesz myśleć

o  innych sposobach sprawdzenia

typu pliku.

Wiele menadżerów plikowych, jak

„File Master” lub „Directory Opus”,

posiada funkcję ręcznej analizy za-

wartości pliku. Są one jednak dość

trudne w  obsłudze, ponadto mają

dużo większe wymagania sprzę-

towe niż pojedyncze polecenie

uruchamiane w  oknie AmigaDOS.

Dlatego najlepiej wypróbować

program, który zajmuje dużo mniej

pamięci i   n ie trzeba instalować go

w  skomplikowany sposób na dysku.

Jedną z  takich pozycj i jest „Hex-

Show”, który znajduje się oczy-

wiście na Aminecie – w  katalogu

„util/cli”. Program zajmuje bardzo

małą ilość pamięci , dodatkowo nie

wymaga prawie żadnych czynności

instalacyjnych.

Aby skorzystać z  nowego polecenia

musisz wywołać okno „Shell”. Pro-

gram jest bardzo prosty w  użyciu,

musisz jedynie wprowadzić nazwę

pliku, najlepiej wraz ze ścieżką

dostępu, na przykład:

hexshow SYS: Disk. info

W  razie wystąpienia błędu,

podawane komunikaty są bardzo

skromne, ale jednocześnie czytel-

ne. Jeżeli nie podasz żadnej nazwy,

zobaczysz informację w  postaci

następującego tekstu:

bad args

czyli „złe argumenty”. Gdy wpiszesz

nazwę pliku lub ścieżkę dostępu,

której nie ma na dysku, w  oknie

„Shell” pojawi się napis:

could not open file

co oznacza tyle, co „nie mogę ot-

worzyć pliku”, a   więc jest to prob-

lem z  odczytaniem pozycj i o  okre-

ślonej nazwie. Najlepiej na

początek spróbuj wyświetlić za-

wartość pliku, który dobrze znasz,
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a   więc polecenia DIR znajdującego

się w  systemowym katalogu „C”.

Wpisz linię:

hexshow C: dir

i   naciśni j ENTER. Pojawi się okno

wypełniające większość ekranu.

Listwa okna zawiera tytuł progra-

mu, a   zaraz obok – nazwę załado-

wanego pliku. Jeśli będziesz chciał

zakończyć pracę programu, naciśni j

klawisz ESC (czyli Escape). Nie ma

tu dostępnych wielu funkcj i , zwróć

natomiast uwagę, że cały obszar

okna wypełniony jest zawartością

tego samego rodzaju.

Po lewej stronie widoczne są kole-

jne bajty pliku uszeregowane

w  kilku kolumnach rozdzielonych

znakiem SPACJI. Każda kolumna

składa się z  ośmiu cyfr, które ozna-

czają cztery wartości zapisane

w  systemie szesnastkowym. Po

prawej stronie widać natomiast

odpowiadające im znaki .

Na przykład zapis:

2F480018

oznacza następujące liczby:

Nie musisz zagłębiać się w  ten

temat, wystarczy, że będziesz ob-

serwował litery po prawej stronie

okna.

Aby przewinąć zawartość - linia po

lini i - użyj klawiszy kursora – w  gó-

rę lub w  dół. Jeżeli dodatkowo

przytrzymasz SHIFT, wyświetlisz

kolejne strony, które będą dzielone

według rozmiaru okna.

Dzięki temu możesz poruszać się

po pliku zdecydowanie szybciej .

Poprzez fragmenty zapisane jako

ciąg znaków możesz rozpoznać

format wczytanego pliku. Nie jest

to łatwe, ale po pewnym czasie za-

czniesz zauważać podobieństwa

między poszczególnymi pozycjami,

a   to pierwszy krok to zapamiętania

„typu” pliku. W  przypadku polecen-

ia DIR, szczególne cechy możesz

zauważyć już na samym początku.

Program zawiera wpisy takie jak:

dos. library oraz VER:

co sugeruje korzystanie z  Amiga-

DOS. Jak można łatwo się domyślić,

mamy do czynienia z  poleceniem

przeznaczonym do uruchomienia

w  oknie „Shell” i   tak jest rzeczy-

wiście. Jest to tylko przykład, ale

dobrze obrazujący sposób poszu-

kiwania informacji w  pliku.

Musisz zwracać uwagę na symbole,

skróty albo inne ciągi tekstowe,

które będą oznaczać takie cechy

jak nazwa formatu, biblioteki sys-

temowej, urządzenia lub innego

rodzaju oznaczenia związane

z  konkretnym sposobem zapisy-

wania danych.

Biblioteka „FileID” rozpoznaje pon-

ad 600 formatów, tak więc mamy

ogromne możliwości . Najważniej-

szy jest schemat, za pomocą

którego nauczysz się „widzieć” za-

leżności w  treści poszczególnych

plików. Dzięki temu będziesz

w  stanie je pogrupować, a   nastę-

pnie przypisać im konkretne for-

maty zapisu.

Cała operacja jest dużo trudniejsza

niż automatyczne rozpoznawanie,

ale jest jednocześnie najbardziej

skuteczna i   może Ci się przydać

w  najmniej spodziewanym mo-

mencie, gdy wszystkie inne drogi

zawiodą.

Adam Zalepa
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W  rzeczywistości lista ciekawych

konstrukcj i ówczesnych czasów

jest zdecydowanie dłuższa. Wcale

też do końca nie było tak, że na

całym świecie rządził wyłącznie

C64 i   Spectrum a  tylko w  Polsce (ze

względu na żelazną kurtynę) miała

miejsce sytuacja gdzie dominował

komputer spoza tej dwójki , czyli 8-

Bitowe Atari (w  drugiej połowie lat

80-tych niemalże już nieobecne na

zachodzie).

Polskie "dziwactwo" bynajmniej nie

było jedynym i   swoje "dziwactwa"

mieli też np. Brytyjczycy czy Fran-

cuzi , gdzie całkiem skutecznie

podbijały rynek miejscowe kon-

strukcje, które jednak nie poradziły

sobie za granicą. Dzisiaj o  takie

maszyny zdecydowanie trudniej

i   rzadko kiedy ot tak możemy je

sobie kupić np. na Allegro, niem-

niej dzięki nowym Amigom mamy

okazję poznać nieznane, jeśli nie

namacalnie choćby częściowo, lecz

za to zupełnie bezkosztowo.

Wszystko to oczywiście za pomocą

emulatorów, które teraz chciałbym

drodzy Czytelnicy Wam przybliżyć.

XRoar

Tandy TRS-80 przez niektórych

uznawany za technicznie na-

jlepszego 8-bitowca. Ciekawostką

jest fakt, iż do powstania kom-

Egzotyka na Amidze
emulacja unikatowych

komputerów
Moda na retro święci obecnie wielkie triumfy. Miłośnicy starych komputerów chętnie

wracają do czasów swojej młodości. W  naszych domach znowu pojawiają się maszyny

takie jak Atari 65XE, Commodore 64 czy ZX Spectrum. Jako że były to urządzenia

stosunkowo popularne w  kraju nad Wisłą, nie trudno je kupić, poza tym w  powszech-

nej opinii tylko one się liczyły... no może niektórzy dodadzą jeszcze brytyjskiego Am-

strada, tudzież popularnego głównie za oceanem Apple II. Na tym w  zasadzie kończy

się znajomość 8-Bitowców u  średnio zorientowanego hobbysty.
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putera Tandy przyczyniła się (choć

w  sposób niezamierzony) firma

Commodore. Gdy bowiem w  1977

roku C= zaprezentował model PET,

Jack Tramiel usiłował zaint-

eresować dystrybucją PETa firmę

Tandy, która była właścicielem

sieci sklepów elektronicznych RA-

DIO SHACK. Nie spodziewał się jed-

nak tego, iż w  odpowiedzi

wyczuwające nadchodzącą mik-

rokomputerową rewolucję Tandy,

zamiast rozprowadzać czyjś pro-

dukt, postanowi skonstruować wła-

sny komputer.

Pierwsze maszyny tej firmy były

zbudowane  w  oparciu o  znany

choćby z  ZX Spectrum procesor Zi-

log Z80. Jednak omawiany TRS-80

popędzany był najlepszym pro-

cesorem ery 8-Bit, jakim była Mo-

torola 6809. Miłośnicy procesorów

PPC z  pewnością docenią, że Mo-

torola 6809 charakteryzowała się

szczególną optymalizacją wykony-

wania instrukcj i porównywaną do

architektury RISC. Miało to wpływ

na wydajność, aby Z80 mógł się

pod tym względem równać z  Mo-

torolą musiał pracować z  co naj-

mniej dwukrotnie wyżej taktowa-

nym zegarem.

Cóż jednak z  tego, że konstrukcja

wydawała się wyprzedzać całą kon-

kurencję, skoro brakowało opro-

gramowania. Jak wiadomo nawet

najlepszy komputer bez opro-

gramowania musi ponieść porażkę.

Tak też się stało TRS-80, który, po-

mimo iż w  USA wystartował 2 lata

wcześniej przegrał sromotnie ze

świetnie oprogramowanym C64, co

zapewne sprawiło satysfakcję

człowiekowi z  £odzi , któremu ongiś

Tandy próbowało utrzeć nosa. Nie

udał się również podbój Europy,

gdzie w  latach 1982 - 1984

produkowano wali jskie klony

Dragon 32 i   Dragon 64 (nazwa jak

u   większości komputerów z  epoki

powiązana z  wielkością RAMu).

Narzędziem, które pozwoli nam

zapoznać się z  tą unikatową plat-

formą jest XRoar. Emulator pozwala

udawać pięć odmian TRS-80, czyli

Coco (Tandy Colour Computer PAL),

CocoUS (Tandy Color Computer

NTSC), Tano (Tano Dragon NTSC)

oraz Dragon 32 i   Dragon 64 (oba

PAL). Obsługuje obrazy kaset, kilka

rodzajów obrazów dysku oraz kart-

ridże. Tak przynajmniej głosi doku-

mentacja, niestety amigowa wersja

autora Ventzislava "dr  Hrirudo"

Tzvetkova jest chyba nie do końca

dopracowana. Udało mi się

uruchomić tylko kilka gier na kart-

ridżach, głównie z  pierwszej

połowy lat 80-tych im gra nowsza

(i   zapewne bardziej wymagająca

technicznie), tym mniejsza szansa,

że ruszy pod XRoarem.
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W  archiwum z  emulatorem znaj-

duje się darmowy zamiennik ROMu

ale zaleca się umieszczenie tam

oryginalnych obrazów. Obrazy kart-

ridży należy wrzucić do tego

samego katalogu co obrazy

ROMów, w  przeciwnym wypadku

emulator nie ładuje ich zawartości .

Emulator nie posiada żadnego

menu czy pomocnych elementów

GUI, zatem operujemy na skrótach

klawiszowych, podstawowy i   naj-

ważniejszy to Ctrl+Shift+L, który

ładuje zawartość obrazów  kiart-

ridży oraz przynajmniej w  teori i

dysków i   kaset.

Niestety pomimo wielu prób ład-

owania dysków z  różnych lokaliza-

cj i czy to korzystając w  wyżej

wymienionego skrótu, czy też

uruchamiając emulator z  odpo-

wiednimi parametrami i   podaną

ścieżką do pliku, nie potrafiłem

uruchomić niczego z  dysku czy ka-

set. Co ciekawe na stronie autora

można zobaczyć zrzut ekranowy

z  gry Frogger (która raczej nie była

wydana ka kartridżu), więc być

może jednak te wirtualne nośniki

działają i   na Amidze. Wspomniany

zrzut ekranowy pochodził z  wersj i

0.21, ja używałem najnowszej

dostępnej odsłony dla AmigaOS 4 -

030.3 (dla wiodących platform jest

już wersja 0.34).

Podaję tę wskazówkę dla

wytrwałych, mi wystarczyło tych

kilka tytułów, które uruchomiłem

by zapał do dalszych prób szukania

metod rozwiązania problemu cał-

kowicie przeminął.

Niestety nie były to gry, które mo-

głyby porwać nawet najzago-

rzalszych fanów retro. Platformy, na

których 30 lat temu grano w  Polsce

dawały jednak znacznie lepszą

jakość, kosmiczny na owe czasy

procesor w  tym wypadku nie

pomógł. Być może moje odczucia

byłyby inne po kontakcie z  realną

maszyną jednak po krótkiej przy-

godzie z  tą emulowaną nie jestem

zdziwiony, iż TRS-80 zasłużenie za-

jmuje miejsce w  gronie zapomnia-

nych maszyn.

BeeBem

BBC Micro to komputery, które

w  założeniu miały zinformatyzować

Wielką Brytanię i   po części to za-

łożenie zrealizowały, choć bry-

tyjskim planistom utarł nosa Sir

Clive Sinclair ze swoim ZX Spec-

trum. Mimo iż popularny "Spektruś"

zrobił karierę na skalę światową,

Anglicy z  uporem maniaka stawiali

na komputery produkowane przez

Acorna, które były masowo dostar-

czane do tamtejszych szkół.

W  sumie wyprodukowano aż 12
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modeli , pierwszy z  1981 roku, ozn-

aczony jako BBC Micro A  popędzany

był procesorem MOS6502 z  zegar-

em 2 MHz i   wyposażony w  16 KB

RAM. Ostatni to Master z  1986 roku

wyposażony w  procesor R65SC12

2MHz oraz 128 KB RAMu. Były też

wersje Master Turbo z  dwukrotnie

wyżej taktowanym zegarem oraz

Master 512 z  drugą kartą pro-

cesorową opartą na Intelu 80186

wraz z  0.5MB pamięci , co

pozwalało na obsługę systemu

DOS Plus wraz z  graficznym inter-

fejsem użytkownika GEM (zn-

anym  m.in. z  Atari ST).

Rynkiem zbytu poza oświatą byli

indywidualni mieszkańcy Wysp

oraz pozostałych krajów Wspólnoty

Brytyjskiej . Warto wspomnieć, że

komputer ten zaznaczył się

również na rynku muzycznym, uży-

wał go między innymi Vincent

Clarke, pierwszy frontman zespołu

Depeche Mode, a   potem Yazoo

i   Erasure. Wykorzystywany był

również przez takie kapele jak

Queen czy A-ha. BBC Micro zaistniał

także w  telewizj i , tworząc efekty

dźwiękowe dla kilku brytyjskich

seriali i   programów telewizyjnych

z  początku lat 80-tych.

Mimo tak imponującego CV kom-

putery Acorna nie przebiły się za

granicą, krótkotrwale próbowano

szturmować rynek niemiecki

i   amerykański , lecz bez większego

rezultatu. Ciekawostką jest nato-

miast epizod Polski . Mimo iż więk-

szość mieszkańców naszego kraju

skrót BBC kojarzy co najwyżej

z  telewizją, był jeden region,

konkretnie Górny ¦ląsk gdzie BBC

Micro miał swoje pięć minut.

W  czasach PRL-u   istniały specjalne

sklepy dla górników, którzy

w  ramach rekompensaty za ciężką

pracę w  niedzielę i   święta, mogli

sobie kupić co bardziej luksusowe

towary i   to za złotówki. Któryś

z  ówczesnych włodarzy umyślił

sobie, że dobrym komputerem dla

dzieci polskich górników będzie

egzotyczna brytyjska maszyna.

Trudno dociec, jakie były motywy

tak "oryginalnej" decyzj i , ale raczej

nie były to powody finansowe, gdyż

nie sprowadzono przeterminow-

anego chłamu z  przeceny a   wypa-

sione Mastery w  wersj i Compact

(wyglądające jak "profesjonalne

komputery osobiste"). Ówczesny

górnik miał więc do dyspozycj i

maszynę z  dwa razy szybszym pro-

cesorem i   dwukrotnie większą

wielkością pamięci niż C64. Kom-

puter na rynku brytyjskim

kosztował tyle, co cztery ZX Spec-

trum czy dwie "mydelniczki" od

Commodore. Przypuszczalnie, gdy-

by zapytać wówczas angielskiego

właściciela BBC Micro czy zrobi

zamianę np. na Atari 800XL, to

parsknąłby śmiechem, tymczasem

głównym marzeniem polskiego

posiadacza BBC było znalezienie

jakiegoś "frajera", który zamieni się

na Atari czy choćby na ZX Spec-

trum. Niestety o  takiego było

ciężko, każdy zdawał sobie sprawę,

że komputer spoza czwórki mającej

swoje klany w  Bajtku, to w  polskich

realiach bezużyteczny mebel, gdyż

nie sposób zdobyć nań jakiegol-

wiek oprogramowania.

Dzisiaj na szczęście mamy internet

i   łatwy dostęp do softu przezn-

aczonego dla każdej retroplat-

formy, możemy więc na swoich

Amigach uruchomić rzeczy, które

najczęściej jedynie śniły się po

nocach klientom, którzy ongiś

wydali ciężko zarobione pieniądze

w  sklepach górniczych. Pomoże

nam w  tym emulator BeeBem.

Autorem amigowej wersj i również
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jest dr  Hirudo. Niestety odnoszę

wrażenie, że ten utalentowany

bułgarski programista, który ma na

koncie choćby kilka udanych emu-

latorów Atari , w  przypadku maszyn

niszowych kieruje się zasadą

"zrobić szybki port i   zapomnieć, bo

zapewne i   tak nikt nie będzie tego

używał".

Podobnie jak w  przypadku emula-

tora TRS-80 tak i   tutaj mam pewne

zastrzeżenia. Amigowa wersja oz-

naczona numerem 0.0.13 bazuje na

windowsowej wersj i 3.84 (aktual-

nie obowiązującą wersją na tej

platformie jest 4.14), począwszy od

Moedelu B emuluje wszystkie

modele BBC Micro włącznie z  Mas-

ter 512 opartym na Intelu, tyle

teori i . Amigowa praktyka wygląda

nieco inaczej , każda próba zmiany

emulowanej maszyny kończy się

zamknięciem emulatora i   infor-

macją o  błędzie związanym

z  odczytem zawartości katalogu

ROM (mimo iż wszystkie

wymagane ROMy są dostarczane

razem z  emulatorem). Zatem

skazani jesteśmy na emulację pod-

stawowego BBC MIcro Model B

z  32KB RAMu.

Być może nie jest to wielka strata,

bo jak pokazuje przykład dużo

popularniejszego ZX Spectrum

zaledwie poniżej 1% gier było

tworzonych z  myślą o  rozbudowa-

nych modelach ze 128KB RAMu,

a   w  przypadku niszowego BBC Mi-

cro ekonomiczny sens tworzenia

takich wersj i był jeszcze mniejszy

(podczas moich poszukiwań żadnej

dedykowanej gry na Mastera nie

znalazłem), to jednak skoro emu-

lator teoretycznie pozwala na

emulację nowszych maszyn, to

warto by taką możliwość mieć.

Drugą irytującą wadą jest "grim-

mowanie" emulatora po załad-

owaniu każdego programu, na

szczęście po skorzystaniu z  opcj i

"Ignoruj błędy"  całość działa już

  normalnie i   można grać, mimo

wszystko niesmak pozostaje. Os-

tatnią rzeczą wspólną z  XRoarem

jest "wykastrowanie" programu

z  rozwijanego menu, standardowo

dostępnego w  wersj i dla Windows.

Na szczęście w  tym wypadku ob-

sługa emulatora nie wygląda aż

tak spartańsko jak u   poprzednika.

Wciskając klawisz F12 uzyskujemy

dostęp do panelu konfiguracyjne-

go programu, który miłośnikom

udawania Atari ST, może kojarzyć

się z  rozwiązaniem zastosowanym

w  emulatorze Hatari . Poza nie-

szczęsnym brakiem możliwości

zmiany modelu komputera, reszta

dostępnych opcji wydaje się dzia-

łać bez zarzutu. Z  pewnością

bardzo dobrze działają opcję

związane z  obsługą obrazów dys-

ków, tym razem nie miałem naj-

mniejszego problemu z  załado-

waniem obrazów w  każdym z  kilku

znalezionych na sieci formatów.

Pomimo iż BBC Micro z  założenia

miał być komputerem eduka-

cyjnym, nie brakuje na nim opro-

gramowania rozrywkowego. Nie są

to może te ilości co dla "wielkiej

czwórki z  Bajtka", lecz spokojnie

naliczyłem około pół tysiąca
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pozycj i , w  tym trochę tytułów zna-

nych z  innych 8-Bitowców, takich

jak Lode Runner, Bruce Lee czy Jet

Set Willy. Porównując wersję gier

dla BBC z  odpowiednikami dla

konkurencj i , oceniam, że graficznie

prezentują się gdzieś pomiędzy ZX

Spectrum a  pozostałymi maszy-

nami.

To, co może przyciągać to pewna

liczba tytułów ekskluzywnych,

których nie uświadczymy gdzie in-

dziej . Ogólnie użytkując emulowa-

nego BBC Micro odniosłem lepsze

wrażenie niż w  przypadku TRS-80.

Zachęcam do wypróbowania tej

maszyny. Nie wiem, jaki jest status

prawny dostępnego oprogramowa-

nia, więc nie będę podawał

konkretnych adresów, niemniej

wyszukiwarka Google w  jednym

z  pierwszych wyników zaprowadzi

nas do bogatego archiwum, gdzie

nie tylko daną grę można pobrać,

ale też i   zagrać w  nią z  poziomu

przeglądarki . Niestety amigowe

Odyssey nie jest obsługiwane,

zatem nam pozostaje wyłącznie

BeeBem.

ArcEM

Kiedy Acorn wprowadzał na rynek

BBC Micro Master, Atari miało już

na koncie tytuł komputera roku za

16-Bitowego ST a   Commodore

z  powodzeniem sprzedawało

Amigi . Dla menadżerów firmy stało

się jasne, że aby utrzymać się na

rynku trzeba przeskoczyć o  gene-

racje wyżej . Pierwsze modele

z  seri i Acorn Archimedes sygnow-

ane numerami A305 i   A310 zade-

biutowały w  1987 roku. Dosyć pó-

źno, choć dzięki temu technicznie

prezentowały się całkiem nieźle na

tle konkurencj i . Komputery oparte

były o  procesor ARM-2 8MHz

i   trzech układach specjalizowa-

nych, z  których najważniejszy VIDC

odpowiedzialny za grafikę i   dźwięk

oferował tryb 640 na 256 pikseli

w  256 kolorach z  palety 4096 (lub

640x512 w  16 kolorach, mak-

symalna rozdzielczość to 1024

x1024 w  2 kolorach) i   ośmioka-

nałowy dźwięk w  8-bitach. Kom-

puter potrafił zaadresować do 4MB

Ramu, choć standardowo na płycie

znajdowało się 0.5MB (A305) lub

1MB (A310).

Historia Archimedesów jest trochę

podobna do histori i Amigi , wystar-

czy wspomnieć, że ostatnim mo-

delem był A4000 (choć co ciekawe

wcześniej zadebiutował model

A5000), a   produkcja zakończyła się

w  1994 roku. Oczywiście istniały

też różnice, Amiga to komputer ty-

powo domowy, natomiast Archi-

medes kontynuował tradycje Aco-

rnów na rynku edukacyjnym, gdzie

na przełomie lat 80-tych i   90-tych

osiągnął status najpopular-

niejszego komputera szkolnego

w  Wielkiej Brytani i . Istniały też

próby podbicia rynku kon-

sumenckiego, w  1989 zaprezen-

towano model A3000, który wzor-

em Amigi (ale oczywiście nie Amigi

3000) był konstrukcją zamkniętą ze

zintegrowaną klawiaturą.

Szczytowym przedstawicielem seri i

był A5000 z  1991 roku, wyposażony

w  procesor ARM-3 taktowany do

33MHz, ekstra tryby graficzne

pozwalające uzyskać obraz 800

x600 w  256 kolorach (lub 1024x768

w  16 kolorach), twardy dysk i   2MB

lub 4MB pamięci w  standardzie.

Ostatnie modele, czyli A4000 były

już nieco okrojone i   przeznaczone

głównie na rynek biurowy. Dodam,

że w  rodzinie znalazł się także je-

den laptop z  ekranem monochro-

matycznym.

Emulator ArcEm obsługuje układy

specjalizowane, ekstra tryby gra-

ficzne, procesor ARM-3, twardy
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dysk, pamięć do 16MB oraz ROM

z  modelu A4 (laptopa). Za amigową

wersję emulatora oznaczoną

numerem 1.50 odpowiada Chris

Young. Kompilacja jest dosyć stara

i   liczy sobie już 5 lat, jednak w  tym

wypadku nie jesteśmy specjalnie

zapóźnieni .

Jeśli wierzyć informacjom zamie-

szczonym na oficjalnej stronie

ArCem najnowsza odsłona dla

AmigaOS nosi dokładnie ten sam

numer co wersje dla Windows, Ma-

cOS i   Linux. Od tego momentu

powstały tylko dwie nowsze kom-

pilacje 1.50.1 i   1 .50.2, lecz są

przeznaczone wyłącznie na plat-

formę RiscOS (czyli system opera-

cyjny, który zadebiutował właśnie

na Archimedesach). Warto jeszcze

nadmienić, że na Aminecie można

znaleźć także nieco starszą kom-

pilację (1.10) przeznaczoną dla

Amigi 68k.

W  tym momencie tradycyjnie powi-

nienem pisać o  dokuczliwych

minusach amigowego portu, lecz

tym razem nie jest tak źle. W  zasa-

dzie jedyną poważniejszą niedo-

godnością jest fakt, iż odsłona

amigowa pracuje wyłącznie na os-

obnym ekranie. Po prawdzie jednak

niespecjalnie mnie to martwi, gdyż

rzadko kiedy zwykłem uruchamiać

tego typu programy w  oknie.

Drugą rzeczą, o  którą można mieć

pretensje to wysypywanie się emu-

latora na starcie w  momencie, gdy

nie wykryje ROMu, chciałoby się by

zamiast zwiechy  w  takim mo-

mencie program "kulturalnie"

wyświetlił komunikat o  braku tego

elementu. Jeśli jednak zain-

stalujemy ROM, to nie ma prob-

lemów ze stabilnością. Ponieważ

informacje skąd pobrać ROM zna-

jdziemy na oficjalnej stronie pro-

gramu, zakładam, iż wspomniane

obrazy są obecnie dostępne legal-

ne i   wyjątkowo podaję linka:

http: //www. 4corn. co. uk/ar-

chive. php

Na tej stronie znajdziemy w  sumie

kilkanaście wersj i ROMów, lecz

autor ArCEm zaleca 3.10 i   taką też

pobrałem. Po rozpakowaniu archi-

wum w  środku znajdziemy cztery

pliki ROM1, ROM2, ROM 3 i   ROM 4,

które należy połączyć w  całość sys-

temową komendą join, tudzież

jakąś nakładką typu Joinn&Splitter,

do jednego pliku o  nazwie ROM.

Połączony plik umieszczamy

w  głównym katalogu emulatora.

Na stronie domowej ArcEma:

http: //arcem. source-

forge. net/index. html#down-

loads

znajdziemy do pobrania kilka przy-

datnych rzeczy, typu obraz czystej

dyskietki , czy obrazy sformatowa-

nych pod RiscOS czystych twardych

dysków, jest też udostępnienia za-

powiedź obrazu z  oprogramo-

waniem. Muszę przyznać, że  do

momentu uruchomienia Arc-

EM'a   nie miałem wcześniej do

czynienia z  RiscOS i   jestem pozyty-

wnie zaskoczony. System szybko

startuje i     ładnie wygląda, wbu-

dowany Paint z  pewnością mógłby

zawstydzić Painta z  MS Windows,

zwłaszcza tego z  Win 3.11. Jest

wielozadaniowość, obsługa trzech

przycisków myszy, jest dock, jest

opcja Ram Dysku, menadżer

tasków, przesuwanie okien wraz

z  zawartością itd.

Bez wątpienia ówczesna konku-

rencja taka jak choćby systemy dla

Atari ST czy klasycznego Maca nie

miała tutaj żadnego startu. Jako

amigowcowi używającemu  "naj-

lepszego systemu operacyjnego na

świecie" z  trudem przechodzą te

słowa przez gardło, ale widzę

pewne aspekty RiscOSa, których
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mogłaby pozazdrościć sama Amiga

68K. Aby jednak nie przesłodzić

dodam, że szybko rzuciła mi się

w  oczy jedna zasadnicza wada,

brak górnej belki i   co za tym idzie

standardowego menu (jest tylko

menu podręczne dostępne z  pozio-

mu środkowego klawisza myszy).

Wydaje się, że tak ciekawy system

operacyjny powinien mieć przynaj-

mniej kilka godnych uwagi pro-

gramów użytkowych. Zapewne tak

właśnie jest, jednak przyznam, że

nie zgłębiałem na razie tematu

uznając, że fani emulacj i szukają

w  pierwszym rzędzie gier. Cóż

Acorn Archimedes nie jest plat-

formą, która powala na kolana

mnogością gier. Oferuje zaledwie

około 150 tytułów, z  czego przynaj-

mniej 100 to pozycje dobrze znane

z  Amigi , że wymienię tylko takie

hity jak Cannon Fodder, Sensibble

Soccer czy Lemmings. Jest jednak

trochę rodzynków, na które ami-

gowcy nie doczekali się nigdy

tudzież musieli czekać bardzo

długo aż zostaną uwolnione źródła

i   powstanie możliwość wykonania

niezależnych portów. Tutaj należy

wspomnieć o  Wolfenstein 3D, Des-

cent I   i   II czy Alone In The Dark.

Obrazy dyskietek Archimedesa

występują w  dobrze nam znanym

formacie ADF, aby je załadować

musimy skorzystać z  podręcznego

menu emulatora, które wywołu-

jemy klawiszem "prawa Amiga". Ni-

estety ArcEm nie dorobił się

jeszcze obsługi joystika a   mapow-

anie na klawiaturze nie jest

najszczęśliwsze, dlatego grając

w  gry wymagające tego urządzenia

warto skorzystać z  pchełki Amig-

aInputAnywhere, która potrafi

zamapować dowolne klawisze

z  klawiatury pod konkretne przy-

ciski na padzie. Z  kolei używając

myszy możemy się rozczarować

prędkością przesuwu wskaźnika,

mimo iż ten ustawiony jest

domyślnie w  RiscOS na najwyższą

prędkość. Przydaje się tutaj gryzoń

nieco wyższej klasy z  przyciskiem

do zmiany DPI w  locie jak np. uży-

wany przeze mnie Logitech Pro-

digy.

Zapewne zastanawiacie się jak

prezentują się gry w  wersj i dla

Acorna w  porównaniu do odsłon

amigowych. Cóż procesor Motorola

68000 powstał w  1979 roku, tym-

czasem architektura ARM pojawiła

się w  1985 roku a   pierwsze komer-

cyjne układy ARM 2 zadebiutowały

praktycznie razem z  Archime-

desem, gdyż z  myślą o  nim Acorn

stworzył tę jednostkę.

Oba procesory różni więc około 8

lat różnicy i   choć pierwsze wersje

miały bardzo podobne taktowanie

jak MC 68000 w  Amidze i   przynaj-

mniej w  teori i niemal identyczne

wyniki w  Mipsach, to jednak kilka

nowocześniejszych rozwiązań za-

stosowanych w  ARMach

w  połączeniu z  układami spec-

jalizowanymi Archimedesa miało

swoje przełożenie zwłaszcza

w  przypadku produkcji 3D. Przykła-

dem może być strzelanina Virus,

dostępna na obie platformy, która

na podstawowym Acornie z  ARM-2

8MHz działa ewidentnie bardziej

dynamicznie niż na Amidze 500

z  MC 68000 7MHz.

To jest jednak tylko jedna strona

medalu, a   pozostaje jeszcze druga

odpowiadająca na pytanie, czy

skoro układy specjalizowane Archi-

medesa potrafiły wyświetlać

grafikę w  256 kolorach, to czy gry

na tę platformę wyglądają np. tak

jak gry dla Amigi z  AGA? Otóż tutaj

odpowiedź brzmi zdecydowanie
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nie. Większość gier wygląda

dokładnie tak samo, jak wersje dla

Amigi 500, a   jeśli znajdziemy

tytuły, które się różnią (np. James

Pond czy Lotus 2), to te różnice są

na niekorzyść Archmiedesa.

Bodaj jednym jedynym wyjątkiem

jest gra Pacmania, która na Amidze,

podobnie jak na innych wiodących

platformach została wydana już

w  1998 roku, natomiast konwersja

dla Acorna powstała trzy lata

później i   popularny "japacz", duchy,

oraz kilka elementów zostało

podkolorowane i   zyskało nieco

nowych szczegółów.

Reasumując trzeba powiedzieć

jasno, że na graczach acornowskie

wersje amigowych gier specjalne-

go wrażenia nie zrobią. Mimo

wszystko oceniając całość, czyli

ciekawą platformę sprzętową

z  układami specjalizowanymi, in-

teresujący system operacyjny,

trochę gier i   zapewne również pro-

gramów, które nie są dostępne dla

Amigi , uważam, że Acorn Archi-

medes zasługuje na większy os-

obny artykuł, którego w  przy-

szłości możecie wypatrywać na

moim blogu:

amigaone. pl

Tymczasem kończąc ten dzisiejszy

tekst dodam, że Archimedes rów-

nież doczekał się swojego NG,

w  postaci architektury RiscPC,

której jednak na razie nie można

jeszcze zaemulować na Amidze.

Natomiast w  pewnym sensie dzi-

siejszym spadkobiercą ówczesnej

technologii (pomijając oczywiście

oparte na ARMach smarftony i   tab-

lety, które macie w  kieszeniach)

jest Malina, czyli popularne Rasp-

berry Pi , gdzie jednym ze wspiera-

nych systemów operacyjnych jest

właśnie RiscOS.

Przedstawione powyżej komputery,

to tylko część z  unikatowych kon-

strukcj i , które z  powodzeniem

można udawać na AmigaOS 4.

W  kolejce do opisania stoi jeszcze

przynajmniej kilka ciekawych ma-

szyn i   emulatorów. O  nich prze-

czytacie już jednak w  następnym

numerze naszego pisma.

Rafał "Mufa" Chyła
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Szczególnie ten drugi świetnie in-

tegruje się w  AmigaOS 4.1. In-

stalacj i tego pakietu dokonaliśmy

wcześniej , jednak wersja dostar-

czona z  płytą instalacyjną systemu

jest dość stara. Najnowsze „E-UAE”

oferuje wsparcie dla funkcj i J IT

(emulacj i w  czasie rzeczywistym)

dla procesora, co znacznie

przyspiesza działanie gier. Co

więcej najnowsza wersja beta

„RunInUAE” zawiera już w  sobie

stabilną wersję emulatora wraz

z  konfiguracją.

Ostatnie wydanie pobieramy ze

strony:

http: //www. zen758-

19. zen. co. uk/Temp/RunInU-

AE_r8-beta4. lha

a   następnie archiwum

rozpakowujemy do „Ram Dysku”.

Zaczynamy instalację klikając

ikonę „Install”. Wybieramy tryb

pracy „Simple”. Wskazujemy ścieżkę

„SYS:Emulation”, gdyż będziemy

dokonywać aktualizacj i „RunInU-

AE”. Instalator poinformuje o  tym,

iż pliki zostaną nadpisane (lecz

zostanie wykonana kopia

bezpieczeństwa).

Na pytanie czy mamy zarejestrow-

any pakiet „WHDLoad”, można

odpowiedzieć nie „No”, gdyż na-

jnowsza jego wersja jest już

udostępniona bez klucza

rejestracyjnego. Aktualizacj i do

tego wydania dokonamy za chwilę.

Po udanej instalacj i „RunInUAE”,

należy zrestartować AmigaOS.

Pakiet „WHDLoad” w  najnowszej

wersj i , pobiera się ze strony:

www. whdload. de

Gry na Workbenchu
RunInUAE

W  czasach świetności Amigi bardzo dużo gier oraz niektóre programy były pisane pod

sprzęt, a  nie system operacyjny. Stanowi to problem dla komputerów nowej generacji,

gdyż z  racji swojej filozofii obsługuje on stare programy oraz gry, które są napisane

systemowo. Na szczęście jest na to rozwiązanie. Mówimy tu o  programach: E-UAE oraz

RunInUAE.
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Obecnie jest to archiwum

o  następującej nazwie:

WHDLoad_18. 2_usr. lzx

Po jego rozpakowaniu,

wykonujemy dwie czynności :

- z  katalogu „RAM:WHDLoad/S”

kopiujemy plik „WHDLoad.prefs” do

ścieżki : SYS:Emulation/WB31/S

- z  katalogu „RAM:WHDLoad/C”

kopiujemy plik „WHDLoad” do kole-

jnej ścieżki : SYS:Emulation/WB31/C

W  obu przypadkach nadpisujemy

stare pliki o  tych samych nazwach.

Efektem tego jest kompletne zak-

tualizowanie środowiska emulacj i

dla starszych, niesystemowych gier

i   programów. Wybierając ikonę

„RunInUAE” z  AmiDocka

uruchamiamy emulację. Testowo

można uruchomić starego, dobrego

Workbench 3.1. Do tego celu wybi-

era się z  górnego menu opcję:

Control E-UAE / Boot Work-

bench

Po chwili na oddzielnym ekranie

pojawi się „AmigaOS 3.1. Emulator”

w  trybie pełnoekranowym.

Zamykamy go kombinacją klawiszy

Control- Amiga-Q.

Oczywiście głównym zastosow-

aniem „RunInUAE” jest uruchami-

anie gier, tak więc pobierzmy

z  Aminetu dwie gry w  postaci

plików ADF:

- Tanks Furry: aminet.net/ga-

me/shoot/tanksfurry1-2.adf - Max

Knight: aminet.net/game/ju-

mp/MaxKnightXmasFDD.adf

Można je umiejscowić w  wy-

godnym miejscu, np. „Work:Ga-

mes/Classic”. Na ogół dwuklik na

pliku ADF (lub DMS) wystarcza do

poprawnego uruchomienia gry. Ni-

estety dla obu tytułów tak nie jest,

gdyż wymagają one lepszej kon-

figuracj i niż popularna Amiga 500.

Przeciągając ikonę dyskietki z  grą

„Tanks Furry” na okno

„RunInUAE” zostaniemy zapytani ,

czy chcemy stworzyć plik konfigur-

acyjny dla tego obrazu dyskietki .

Wyrażamy zgodę. Następnie

z  menu górnego wybieramy:

Per-game settings / Manually

edit using NotePad

Aby nie tworzyć pliku konfiguracj i

od podstaw, użyjemy już gotowego

pliku o  poniższej nazwie:

. uaerc_RunInUAE

ze ścieżki :
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SYS: Emulation/RunInUAE/E-

UAE_1. 0. 0_AmigaOS4

Otwieramy go również w  drugim

„NotePadzie”. Z  tego dokumentu,

kopiujemy (funkcjami „Copy”

i   „Paste”) całą zawartość do naszej

konfiguracj i . Teraz dokonujemy

zmian:

chipmem_size=2 oraz fast-

mem_size=4

i   zapisujemy plik. W  „RunInUAE”,

w  opcjach górnego menu, można

dokonać zmian w  sterowaniu joy-

stickiem, trybie wyświetlania, tj .

w  oknie (małym lub dużym) lub na

pełnym ekranie, dla każdej z  posi-

adanych gier w  sekcj i „Per-game

settings”.

Powyższe zmiany, można też

wprowadzić globalnie w  menu:

Shared settings

Wykonując podwójne kliknięcie na

ikonie dyskietki z  grą („Tanks

Furry”) zostanie ona uruchomiona,

w  tym przypadku na pełnym

ekranie. Nadmieńmy, iż zmieniając

ustawienia w:

Per-game settings

dla wybranej gry, automatycznie

zostaniemy zapytanie czy zapisać

plik konfiguracj i dla danej pozycj i .

Gra „Max Knight” również wymaga

podobnych parametrów, co tytuł

opisany przed chwilą. Zmieńmy też

tryb wyświetlania na okienkowy.

Uruchamiamy grę poprzez dwuklik

na ikonie ADF. Usłyszymy stary

dobry dźwięk emulowanej stacj i

dyskietek, co oznacza, iż dany pro-

gram ulega wczytywaniu. Na ogół

wygodniej gra się na pełnym

ekranie, leczy jest to kwestia indy-

widualnych upodobań. Sprawdźmy

teraz jak „RunInUAE” współpracuje

z  grami zainstalowanymi przez

pakiet „WHDLoad”.

Jeśli nie mam takiej pozycj i pod

ręką, możemy zajrzeć do katalogu:

Emulations

gdzie znajdują się gry od

Cinemaware (pakiet „Extras”),

wybierzmy dowolną, uruchamiając

ją dwuklikiem. Dla przykładu

wykorzystano grę „Banshee”,

kultowego studia Core Design. Po

jej uruchomieniu, pojawi się ekran

Workbench 3.1 wraz z  oknem

komunikacyjnym „WHDLoad”. Po

krótkim momencie gra zostanie

uruchomiona z  twardego dysku. Jak

widać, dla własnej wygodny, prag-

nąc pograć w  swoje ulubione

starsze tytuły warto wykorzystać

gry z  pakietem „WHDLoad”. Jest to

dużo wygodniejsze i   szybsze

rozwiązanie.

Cały proces nie jest trudny i   można

stworzyć sobie idealne środowisko

do uruchamiania niesystemowych

programów lub gier. Jak już

wspomniano, wyjście z  emulacj i

systemu 3.x realizuje się poprzez

kombinacje klawiszy:

Ctrl-Amiga-Q

natomiast restartu dokonuje się

przez:

Ctrl-Amiga-R

W  trybie pełnoekranowym (tak jak

dla każdego amigowego programu)

można przełączyć się między

blatami za pomocą następnego

skrótu na klawiaturze:

Lewa Amiga + M

Mam nadzieję, że mój artykuł uła-

twi Wam uruchamianie gier, które

normalnie działają z dyskietek.

Krzysztof Radzikowski
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Tym razem stwierdziłem, że nie

będę ukierunkowywał sie na kon-

kretne strony, przewidując ich ob-

sługę lub też występowanie prob-

lemów. Postanowiłem po prostu

wpisywać frazy w  wyszukiwarce

Google tak, jakbym nie miał wiedzy

na temat popularnych stron zwią-

zanych z  nauką. Dzięki temu rezul-

taty moich działań będą bardziej

obiektywne. Pierwszym testem by-

ła strona prawojazdy360.pl, którą

podejrzewałem o  to, że o  i le może

wczytać się na OWB to odliczający

się czas oraz stopień rozbudowy

sprawi kłopoty z  szybkością wyś-

wietlania. Nic takiego się jednak

nie zdarzyło, mimo iż testy prze-

prowadzałem na PowerBooku G4,

a   nie stojącym obok PowerMaku

G5. W  zasadzie cały test przebiegł

bezproblemowo i   nie odczuwałem

nawet niskiej wydajności przeglą-

darki OWB.

Kolejna strona, gdzie testy opierają

się na konieczności szybkiej reakcj i

to testwiedzy.pl. Można tutaj spra-

wdzić się w  różnych dziedzinach, ja

wybrałem jednak język polski na

poziomie szkoły podstawowej. Czy

nasze pociechy mogą używać OWB

do nauki? Jak najbardziej ! Spójrzcie

na załączone zrzuty ekranowe.

Strona wygląda poprawnie, czas

odlicza się prawidłowo, a   wyniki są

wyświetlane bardzo sprawnie. Jak

widać na mojej ilustracj i , można tu

nawet uruchomić szereg gier. Drugi

punkt dla MorphOSa.

Idąc za ciosem sprawdziłem stronę

z  testami matematycznymi dla ma-

turzystów. Z  pewnością mało który

licealista będzie używał amigo-

wych programów, ale miło byłoby,

gdyby te specyficzne skrypty mogły

zadziałać także na OWB. Strona jest

cięższa i   wczytuje się dłużej . Sam

test wygląda lepiej wizualnie, ma-

my tu też dużo więcej wiedzy i   mo-

żliwości wyboru odpowiedzi . Nie

ma za to potrzeby liczenia czasu,

możemy zastanawiać się tyle, ile

potrzebujemy. Czy coś nie działa?

Wręcz przeciwnie, wzory matema-

Edukacja w  sieci
W  dobie problemów z  rozwojem amigowych przeglądarek WWW postanowiłem

sprawdzić, czy działa na nich oprogramowanie edukacyjne. Być może nie jest to naj-

bardziej popularny sposób użycia sieci, ale myślę, że może pokazać potencjał pro-

gramów takich jak OWB, który w  MorphOSie uruchamiam codziennie wiele razy. Byłem

przygotowany, że większość stron nie będzie działać, wszak OWB zostało już wiele

razy skrytykowane i   pognębione. Czy rzeczywiście, jak mówi wiele osób, "nic się nie da

zrobić"? Oto wyniki moich testów.
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tyczne pokazywane sa prawidłowo,

można je zaznaczać i   przełączać

strony. Wyświetlane są nawet wszy-

stkie reklamy, co akurat mnie

w  tym przypadku wcale nie ucie-

szyło.

Dalej przyszedł czas na serwis

memorizer.pl, który również poz-

wala rozwiązywać zadania z  szero-

kiego zakresu tematycznego. W  za-

sadzie strona jest zbudowana

w  bardziej prosty sposób, co pasuje

bardziej do nowoczensnego stylu

oprogramowania urządzeń mobil-

nych. Tutaj też wszystko działa

prawidłowo, ale niestety linia z  cy-

frami wskazującymi na poprawne

i   niepoprawne odpowiedzi jest u-

mieszczona w  złym miejscu. Widać

ją pod zegarem odliczającym czas,

zamiast obok niego. Nie prze-

szkadza to w  niczym, ale widać, że

przeglądarka nie do końca radzi

sobie z  obsługą serwisu.

Na koniec, nieco znużony "nudnym"

działaniem OWB, przeszedłem na

stronę ef.pl, gdzie znajdziemy testy

językowe. Wybrałem język angiel-

ski , bowiem nie znam na tyle

dobrze ani francuskiego, ani hisz-

pańskiego, aby bawić sie w  spra-

wdzanie swojej wiedzy. Jak widać

na kolejnej ilustracj i , w  tym przy-

padku strona również działa, choć

miałem co do tego wątpliwości ,

gdy pojawiła się konieczność wpi-

sania swoich danych oraz maila. Na

szczęście nie pojawił się żaden

mechanizm typu Captcha, który

potrafi być kapryśny na amigowych

przeglądarkach. Aktualnie na wielu

stronach ten test nie jest w stanie

zadziałać prawidłowo, bowiem nie

pokazywane są "kafelki" z frag-

mentami grafiki lub nie możemy

wpisac kodu jako odpowiedź w ra-

mce tekstowej.

W  założeniu miałem przeprowadzić

więcej testów, ale postanowiłem

na tym zakończyć. Wszystkie strony

zadziałały! Czy to oznacza, że

z  OWB jest aż tak dobrze? Oczy-

wiście nie, bowiem wiele podob-

nych stron z  pewnością będzie

sprawiać kłopoty, jeśli nie pod

względem wyświetlania to być
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może szybkości działania. Jednak ci

Amigowcy, którzy mówią autory-

tatywnie, iż OWB nie nadaje się do

niczego - nie mają racj i . Jak widać,

wiele ciekawych serwisów możemy

obsługiwać zarówno na Morph-

OSie, jak i   innych systemach NG.

Reasumując, moje zdanie na temat.

MorphOSa i przeglądarki OWB jest

następujące: potrzebujemy aktuali-

zacj i silnika WebKit, ale mimo

wszystko w  wielu miejscach spraw-

dza się on nadal dobrze, a czasem

nawet lepiej niż wiele pecetowych

przeglądarek sprzed kilku lat, na

przykład uruchamianych pod Li-

nuksem. Ma to związek z bardziej

dynamicznym rozwojem tego opro-

gramowania dla peceta, ale fakt

jest faktem.

Spróbujmy więc spojrzeć na Odys-

sey w  bardziej obiektywny sposób

i   zauważmy, jak wiele pracy wyko-

nał autor zanim porzucił rozwój

programu. A  przy okazj i możemy

się przekonać, że my lub nasze

dzieci z  powodzeniem skorzystają

z  podstawowych narzędzi eduka-

cyjnych dostępnych w  Internecie.

W następnym numerze Amigazynu

opowiem bardziej szczegółowo o

alternatywie dla OWB. Chodzi oczy-

wiście o program NetSurf, tym

razem w wersj i dla procesorów Po-

werPC. Wygląda bardzo solidnie, a

wzmianka o wersj i amigowej jest

widoczna na oficjalnej stronie pro-

jektu.

Adam Zalepa

81Felieton » Siła wyobraźni

Świat wykreowany
w  komputerze

W  latach 80. i   90. ubiegłego stulecia, gdy komputery osobiste dopiero trafiały do

naszych domów, grafika komputerowa była stosunkowo prosta, komputery potrafiły

wyświetlać głównie tekst, tylko czasami wielobarwny obraz. Były to zatem czasy, gdy

nie dało się odwzorować obiektów ze świata rzeczywistego w  milionach kolorów i  ze

wszystkimi detalami. Czy to oznacza, że nie było sposobu aby przenieść do komputera

piękna i   bogactwa otaczającego nas świata, tudzież skonstruować własny świat gdzie

ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia? Otóż okazuje się, że nie.

Piękno wynika z  ograniczeń.

Okazuje się, na przykładzie grafiki

komputerowej, że brak jakich-

kolwiek granic, pełna, niczym

nieokiełznana swoboda i   brak

przeciwności w  procesie twórczym,

może prowadzić do marnotrawst-

wa, czyli niewykorzystania dostęp-

nych zasobów w  sposób efektywny,

nadmiernego wyeksponowania, tj .

obnażenia zbyt wielu rzeczy, które

powinny być dopowiedziane przez

wyobraźnię.

Tylko narzucając sobie ramy,

możemy stworzyć coś naprawdę

pięknego, co pobudzi naszą  wyo-

braźnię do pracy. Wie o  tym każdy

miłośnik literatury pięknej , sztuki

bądź  muzyki . W  przypadku kom-

puterów, które dysponują tylko try-

bem tekstowym, zadanie przenie-

sienia własnych wyobrażeń, fabuły

i   treści możemy zrealizować dzięki

naszej pomysłowości . Dlatego

powstały gry fabularne, do których

nie potrzeba grafiki , a   często wys-

tarczy sama kartka papieru. Z  dod-

atkowych możliwości należy ko-

rzystać po prostu z  umiarem. Jeżeli
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komputer, taki jak Amiga,

udostępnia grafikę  w  wielu bar-

wach, to oczywiście możemy z  niej

korzystać.

Jednak nie może forma przesłaniać

nam treści . Jeżeli ktoś położy pełny

nacisk na formę, straci na tym

treść. Dlatego dodatkowe możli-

wości , jakimi dysponujemy, powi-

nny służyć nam jako narzędzie

pracy, a   nie cel. Wówczas dużo

prościej będzie nam rozwiązać

ewentualne pojawiające się prob-

lemy.

Komputerowe tekstowe gry przy-

godowe to bardzo dobry przykład

tego, w  jaki sposób ludzka wyo-

braźnia potrafi wykorzystać ograni-

czone zasoby, żeby stworzyć coś

nieskończonego! Otóż takie gry

przygodowe umożliwiają często

definiowanie własnych światów.

I   dają nam do tego dużo narzędzi ,

z  których możemy korzystać.

W  prosty sposób komputer

o  pewnej mocy obliczeniowej daje

nam możliwość zaprogramowania

dowolnie złożonych światów.

Dla przykładu pakiet do tworzenia

takich gier pod nazwą AdvSys (Ad-

venture System) umożliwia

autorowi gry definiowanie wszys-

tkich obiektów występujących

w  grze i   nie ogranicza nas tylko do

pomieszczeń i   przedmiotów. Te

wszystkie obiekty definiuje sam

autor nowo powstającej gry.

Zatem tak, jest sposób na to, by

w  komputerze, czy na zwyczajnej

kartce papieru, która bądź, co bądź,

jest dużo mniej skomplikowanym

technicznie przedmiotem, umieścić

świat, który sobie wykreujemy.

Robert Szacki

Prze j d ź n a n a s zą s tron ę

82 Felieton » Siła wyobraźni

AMIGAZYN 14/2017



Moja przygoda z  Atari rozpoczęła

się dokładnie wtedy, gdy na moim

biurku stanął mój pierwszy własny

komputer. Wbrew pozorom nie był

to produkt z  logo wzorowanym na

górze Fudżi , lecz... Commodore

Plus/4. Od tamtego czasu jestem

wierny marce Commodore, ale

równolegle poznawałem świat At-

ari ze względu na zainteresowania

mojego kuzyna.

W  tym samym czasie dysponował

on Atari 130XE, a   później kolejnymi

modelami, aż do Falcona. Czy

widziałem wyższość jednej z  tych

platform? Nie mogłem nie za-

uważyć różnic, ale niektóre z  nich

przychodziło mi zaakceptować

z  nieukrywanym trudem.

Mój Plus/4 nie był pierwszym kom-

puterem, którym miałem okazję

używać. Wcześniej pracowałem na

wypożyczonym Timexie 2048, który

zrobił na mnie piorunujące

wrażenie. Pamiętajmy, że były to

lata '80-te, w  których komputery

oglądało się z  daleka przez szklaną

szybę. Posiadanie jednego z  nich

w  domu było wręcz niesamowitym

doświadczeniem. Na dowód

przytoczę fakt, że nawet po 30

latach pamiętam zapach wydoby-

wający się z  pudełka - styropianów,

plastiku i   wszystkich innych ele-

mentów oryginalnego zestawu.

Dzisiaj brzmi to cokolwiek dziwnie,

ale jestem pewien, że ten senty-

ment pozostanie w  mojej głowie

do końca życia.

Takie to były czasy. Mimo wszystko,

romantyczne początki posiadania

komputera szybko zamieniły się

w  codzienną praktykę, gdzie

dostrzegałem nie tylko zalety.

Dlatego chciałem mieć lepszą

maszynę, jeśli tylko nadarzyła się

okazja. Commodore Plus/4 to

sprzęt bardzo specyficzny, posi-

adający również nietypowe opro-

gramowanie. Jestem wdzięczny lo-

sowi, że dał mi okazję zapoznać się

z  tym komputerem w  okresie roz-

woju platform 8-bitowych, bo

pewnie później nie potrafiłbym

docenić możliwości "plus czwórki".

Narzekałem na małą ilość opro-

gramowania czy niestandardowe

porty joysticków, mając jed-

Okiem Amigowca:
(1) Atari

Ostatnio zostałem poproszony, aby opowiedzieć więcej o  moich kontaktach z  innymi

platformami w  latach '80-tych i   '90-tych. Postanowiłem więc stworzyć nowy cykl

artykułów, a  na początek jeszcze raz powiedzieć o  moim stosunku do odwiecznego

rywala Amigi, czyli Atari. Przygoda z  tym komputerem rozpoczęła się dokładnie wtedy,

gdy na moim biurku stanął mój pierwszy własny komputer. Wbrew pozorom nie był to

produkt z  logo wzorowanym na górze Fudżi, lecz... Commodore Plus/4. Od tamtego

czasu jestem wierny marce Commodore, ale równolegle poznawałem świat Atari ze

względu na zainteresowania innych członków rodziny. W  tym samym czasie dys-

ponowali oni Atari 130XE, a  później kolejnymi modelami, aż do Falcona. Czy widzia-

łem wyższość jednej z  tych platform? Nie mogłem nie zauważyć różnic, ale niektóre

z  nich przychodziło mi zaakceptować z  nieukrywanym trudem.
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nocześnie przeświadczenie, że

sytuacja za granicą jest na pewno

lepsza.

W  pewnym momencie dowiedzi-

ałem się, że kuzyn ma w  domu At-

ari . Wiedziałem o  nim sporo z  cza-

sopism "Bajtek" i   "Komputer", ale

była to wiedza wyłącznie teor-

etyczna. Jedno, czego byłem pew-

ien to fakt, iż z  pewnością baza

oprogramowania - a   szczególnie

gier - jest zdecydowanie większa.

Niedługo później dane mi było

przekonać się o  tym w  praktyce

i   było to bardzo interesujące

doświadczenie.

Pierwsze, co mnie zdziwiło to wy-

gląd obudowy Atari . Widziałem ją

na zdjęciach, ale nigdy nie były

zbyt wyraźne. Gazety nie miały

takiej jakości jak dzisiaj , poza tym

nie kojarzyłem konkretnych modeli

komputerów, które posiadały prze-

cież znaczne różnice. Od razu za-

uważyłem, że wizualnie 130XE jest

o  niebo nowocześniejszy od mo-

jego Commodore, szczególnie

klawiatura. Wyglądała i   działała

bardziej profesjonalnie. Kolejna

rzecz to stacja dyskietek, której nie

mogłem jeszcze mieć, a   nawet

widzieć w  akcj i . Na Atari

zobaczyłem wyświetlacz, który

pokazywał aktualnie odczytywaną

ścieżkę. Na dodatek dowiedziałem

się, że dyskietki mogą się auto-

matycznie uruchamiać i   mogę

wybierać program do wczytania,

bez wpisywania długich komend.

Jak na moje ówczesne doświad-

czenia było to bardzo dużo, a   to

dopiero początek "wrażeń".

Doszło mianowicie do uruchomi-

enia gier. Na Plus/4 byłem

przyzwyczajony do skromnej

oprawy, bardzo często nie były

nawet podmieniane oryginalne

czcionki , a   muzyka była raczej sym-

boliczna. Animację obiektów za-

wsze widziałem jako proste

przemieszczanie się z  punktu A  do

punktu B, bez takich ek-

strawagancji jak zachowanie

bezwładności czy specyficznego

toru "ludzika" albo statku kos-

micznego. Atari zweryfikowało mój

pogląd, bowiem jako jedną z  pier-

wszych gier zobaczyłem "Choplift-

er". To było to! Śmigłowiec nie

zachowywał się w  tak jednozn-

aczny sposób jak w  grach na moim

komputerze, a   grafika była zdecy-

dowanie bardziej kolorowa niż

w  większości znanych mi tytułów.

Wtedy jeszcze nie zdawałem sobie

sprawy, że tę samą grę mogę

uruchomić na Plus/4, bo po prostu

nie było możliwości jej zdobycia.

Poza tym nawet, gdybym mógł to

zrobić, zauważyłbym dużo gorszą

grafikę.

Jedną z  kolejnych gier, którą

wczytaliśmy to Ghostbusters.

Spodobała mi się latająca "piłka"

wskazująca odpowiedni fragment

tekstu, tak samo jak samplowany

fragment ze śmiechem

pochodzącym z  filmu. Jednak na-

jwiększe wrażenie zrobiła na mnie

muzyka, szczególnie w  dalszej

części utworu. Na Plus/4 gry miały

w  większości proste i   krótkie

motywy, a   więc nie było nad czym

się zastanawiać - naciskałem Fire

i   włączałem samą grę. Na Atari było

inaczej i   to tutaj pierwszy raz

pomyślałem, że przecież to są "nor-

malne" utwory muzyczne! Chciałem

nawet słuchać muzyki , zamiast

grać, czym wbudziłem niezado-

wolenie siedzących obok kolegów.

W  pewnej chwili zacząłem

przyrównywać niektóre dźwięki do

brzmienia piosenek zespołu Kombi,

co dzisiaj może wydawać się niez-

byt trafną uwagą, ale tak to odbi-

erałem.

Kolejną grą, którą pamiętam

bardzo dobrze to "Alley Cat". Opow-

ieść o  kocie, który baraszkuje na

podwórku brudząc rozwieszone
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pranie i   musi unikać

niebezpiecznego psa spuszczone-

go z  łańcucha. Tutaj ponownie

spodobała mi się animacja, w  pam-

ięć wgryzły mi się też charak-

terystyczne dźwięki , ale największy

problem miałem z... grywalnością.

Mianowicie rozgrywka kosztowała

mnie wiele nerwów, bo - o  i le do-

ceniłem grafikę - to niestety nie

mogłem opanować skakania

tytułowego kota, szczególnie na

pokrywki od koszy na śmieci . Już

nie mówiąc o  etapie, gdzie nasz

kotek wdziera się do domu, a   tam

goni go zaczarowana miotła. Na

szczęście nie zepsułem joysticka,

co nie raz udało mi się na Amidze,

ale było to już dużo później .

Wracając do Atari , niektóre gry mu-

sieliśmy wgrywać z  magnetofonu,

bo ilość dyskietek była mocno

ograniczona. W  tym miejscu

zobaczyłem pierwszą ogromną

niedogodność, jaką dzisiaj znają

wszyscy - szybkość wczytywania

programów. Oczywiście nie było

tak źle jak na ZX Spectrum, gdzie

wystarczyło tupnąć mocniej nogą,

aby pojawił się słynny "LOAD ER-

ROR". Mimo wszystko czekanie 30-

40 minut na wgranie gry takiej jak

"Bruce Lee" czy "Stealth"

przyprawiało o  mdłości . Byłem

szczerze zadowolony, że w  moim

Commodore magnetofon działa

zdecydowanie szybciej , chociaż

cały czas miałem na uwadze jakość

produkcji dla 130XE.

W  tym czasie nie zastanawiałem

się nad różnymi platformami, nie

dumałem o  tym, czy warto kupić

inny komputer. Naturalną rzeczą

była chęć zmiany sprzętu na lepszy

model, ale wciąż firmy Com-

modore. Z  dzisiejszego punktu

widzenia jest to bardzo ciekawe,

bo przecież kontakt z  "lepszym" At-

ari powinien zaowocować

pomysłem sprawienia sobie

podobnego komputera. Tak się jed-

nak nie stało, a   w  zamian zacząłem

raczej marzyć o  C64. Widziałem go

już na jednej z  giełd komputerow-

ych w  mojej rodzinnej Łodzi , dużo

czytałem o  jego możliwościach

i   byłem pewien, iż będzie to model

potrafiący nawiązać równorzędną

walkę z  Atari .

I   tak się rzeczywiście stało. Gdy

kupiłem C64 i   uruchomiłem grę

taką jak "Monty on the Run" wiedzi-

ałem, że to był dobry krok. Wsłuchi-

wałem się w  temat przewodni,

a   sama gra nie interesowała mnie

tak bardzo jak oprawa audio-wizu-

alna, początkowe intro, możliwości

uruchomienia opcji nieśmier-

telności . Tych wszystkich "bajerów"

brakowało mi na Plus/4, a   teraz

stały się także moim udziałem.

Niestety moja radość nie była

długa, bo kuzyn dość szybko zmi-

enił sprzęt na Atari ST. Dokładnie

był to model 1040 STFM, którego

dziwne oznaczenie traktowałem

tak jak opisy silników sam-

ochodowych. Zupełnie nie rozumi-

ałem, że oznaczają one określone

parametry komputera. Tak się stało,

że osoby dorosłe w  rodzinie (czyt.

rodzice) przeczytały w  Bajtku, że

bardzo dobrym sposobem pozn-

awania możliwości sprzętu jest za-

bawa w  programowanie. Jako że

mój kuzyn traktował Atari jak kon-

solę, nie interesowały go

dołączone ksiązki opisujące język

Basic. Dlatego otrzymałem

poważne zadanie: "rozgryźć Atari".

Zabrałem się za uruchomienie Ba-

sica i   tutaj pierwsze zaskoczenie.

TOS wczytuje się bez dyskietki ,

system jest okienkowy, ale całość

dziwnie przypomina połączenie

obrazu z  Commodore 64 i   systemu

GEOS. W  tym okresie nie mogłem

wiedzieć, jak wiele łączy oba kom-
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putery, dlatego uznałem to za miły

zbieg okoliczności . Jeszcze bardziej

zdziwiło mnie sygnalizowanie za-

wieszenia obrazem "bombek", jak je

nazywaliśmy. Im więcej , tym gorszy

błąd wystąpił - tak rozumieliśmy

ten komunikat. Atari Basic był dla

mnie łatwy, ale nie pisałem w  nim

rozbudowanych programów.

Podobała mi się praca na okien-

kach, nie rozumiałem natomiast

braku możliwości włączenia

rozdzielczości typu "High". Z  cza-

sem jeden z  kolegów pokazał mi

"emulator" wysokiej rozdzielczości ,

ale nie wywołało to we mnie en-

tuzjazmu. Może dlatego, że nie

byłem w  stanie zrozumieć sensu

pracy na ekranie, gdzie w  zasadzie

widoczna jest co druga linia

grafiki . To był jednak tylko jeden

element dużo większej całości

moich kontaktów z  ST.

Każde kolejne odwiedziny

rodzinne pozwalały mi odkryć

nowe programy dla Atari ST.

Jednym z  bardziej znaczących był

"DeLuxe Paint" - pisany właśnie tak,

aby podkreślić elitarność produktu.

Przyznam, że nie pamiętam

dokładnej wersj i , ale program był

na tyle rozbudowany, że odczułem

na własnej skórze możliwości

graficzne, które rzecz jasna

przewyższały mojego poczciwego

"komodorka". Szczególnie mocno

zwróciłem uwagę na pasek nar-

zędzi w  wysokiej rozdzielczości

oraz znajdujący się poniżej pow-

iększony fragment grafiki . Rzecz

jasna, cały czas operowaliśmy na

ekranie typu Lowres, ale z  punktu

widzenia C64, 320 punktów

w  poziomie z  wykorzystaniem

wielu kolorów oznaczało naj-

prawdziwszy tryb Hires.

Nie mniejsze wrażenie zrobił na

mnie kolejny program graficzny

o  nazwie "NEOchrome". Mamy tu

interfejs podobny do poprzed-

niego, choć ułożony w  nieco inny

sposób. Obsługa była dość dziwna,

bowiem program doczytuje po-

trzebne pliki na bieżąco, podobnie

jak nowoczesne edytory. Na

twardym dysku możemy się tak

"bawić", natomiast wyobraźcie

sobie, jak odebrałem takie dzi-

ałanie widząc to po raz pierwszy na

dyskietkach.

Stacja dyskietek w  ST nie grzeszyła

kulturą pracy, więc "NEOchrome"

ciągle kojarzy mi się ze zgrzyta-

niem dyskietki przy uruchamianiu

kolejnych funkcji . Nie było to zbyt

miłe doświadczenie, ale doceniłem

możliwości programu, w  tym - jak

wtedy to rozumiałem - funkcję

uzyskiwania wielu odcieni tego

samego koloru, czego nie mogłem

mieć na C64.

Zainteresował mnie również pro-

gram "SoundTracker", który od razu

skojarzyłem z  podobną nazwą

"VoiceTracker". Ten drugi edytor był

pierwszym oryginalnym tytułem,

który kupiłem dla mojego Com-

modore. Wersja dla ST była jednak

o  wiele lepsza. Nie dość, że ład-

niejsza z  wyglądu, pozwalała na

używanie sampli i   ogólnie lepszej

jakości dźwięku. Jednak na

nieszczęście dla Atari , niedługo

później w  moim zasięgu pojawiła

się Amiga 500, która również posi-

adała własną wersję "SoundTrack-

era". W  tym okresie zacząłem więc

baczniej przyglądać się sprzętowi

kuzyna porównując je z  nowym

nabytkiem. Dodam, że przez kilka

miesięcy posiadałem równolegle

C64 i   Amigę, co pozwoliło mi na

wygłaszanie opini i pod tytułem

"tam, gdzie kończą się możliwości

C64, tam Amiga dopiero zaczyna

działać". Szybko dostrzegłem

różnice w  dźwięku na mojej 500-
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tce oraz mniejsze obciążenie pro-

cesora przy odtwarzaniu modułów.

Kilka razy udało się też wczytać

bardzo podobne moduły, jak na

przykład "Alf Theme" czy "Axel F"

i   powoli nabierałem coraz większej

pewności , że jednak wolę Amigę.

No cóż, punkt widzenia zależy od

punktu... zaczepienia. Nie byłbym

sobą, gdybym nie sprawdził jak At-

ari wypada na tle konkurencj i

w  kategori i elektronicznej rozry-

wki . Uruchomiliśmy wiele gier,

a   najbardziej pamiętam wyjazd na

wieś i   grę w  "Lotusa III" na Atari ST

dopiero co wypakowanym

z  Malucha. Ileż to było zabawy!

Przeszkadzały nam tylko posiłki

serwowane cyklicznie przez rodz-

iców, nie wiadomo po co. Zaraz

obok przypominam sobie "Street

Fightera 2" oraz "Manchester

United". Wszystkie te gry wyglądały

prawie tak samo jak mojej 500-tce,

jednak działały trochę gorzej . An-

imacja nie zawsze była tak samo

płynna, poza tym zdarzało się, że

odgłosy uderzeń zastępowały na

chwilę fragment muzyki . Te różnice

tłumaczyłem sobie 3-kanałowym

dźwiękiem ST, w  porównaniu do 4

kanałów na Amidze, o  czym

wyczytałem w  jednym z  numerów

Bajtka. Nie można było tego nie za-

uważyć także podczas obsługi

"SoundTrackera", ale w  okresie C64

trochę inaczej patrzyłem na "duże"

Atari , więc pominę to milczeniem.

Inne gry, które przykuły mnie na

dłużej do ST to produkcje takie jak

"Bobo", "North & South", "Terminat-

or 2", "Armour Geddon", "Vroom" czy

"Another World". Co ciekawe, tę os-

tatnią grę widziałem jako pierwszą

na sprzęcie kuzyna, a   później na

Amidze nie zauważyłem specjalnej

różnicy - ani w  grafice, ani animacji .

Pewnie wynikało to z  faktu, że Atari

ma procesor taktowany nieco szyb-

ciej niż 500-tka, choć nie przypomi-

nam sobie, abym wtedy zbyt długo

o  tym rozmyślał.

Osobną kategorią była dla mnie

gra "Dragon's Lair", o  której

mówiliśmy: film animowany na

komputerze. W  rozgrywce wcale

nie przeszkadzała mała interakty-

wność bohatera, choć wiele razy

joystick był w  niezłych opałach. Nie

sposób nie wymienić kilku modeli ,

którymi dysponowaliśmy. U   mnie

w  domu miałem jeden z  najprost-

szych modeli , bez dodatków -

Quickshot Python lub Apache. Przy

Atari widziałem jednak tak

rozbudowane wersje jak SG Super-

board, Aviator czy MegaStar. Wbrew

pozorom można było odczuć ich

lepszą jakość, a   funkcje typu Timer

powodowały, że patrzyłem z  za-

zdrością na lepsze kontrolery.

Mimo wszystko gry nie były moim

centrum uwagi . Dość szybko

chciałem zobaczyć, co Atari potrafi

w  dziedzinie drukowania. Tak się

stało, że w  rodzinie pojawiła się

drukarka Star LC-200, czyli ko-

lorowa drukarka igłowa. Okazało

się, że można z  niej korzystać

w  programie "Calamus", do którego

dołączonych było sporo dyskietek

z  kolekcją clipartów przygotowa-

nych i   rozprowadzanych przez pol-

ską firmę. Wtedy już widziałem

"Page Streama 2.2" na mojej

Amidze, dlatego spodziewałem się

podobnego programu. Moim

oczom ukazał się jednak bardzo

dziwny wygląd, który od razu sko-

jarzyłem z  okładkami czasopisma

"Komputer". Wcześniej wydawało

mi się, że prezentują one raczej

oprogramowanie Macintosha,

o  którym krążyły legendy, a   tutaj

okazało się, że było to Atari (sic!).

Razem z  kuzynem drukowaliśmy

głównie etykiety do dyskietek i   ka-

set do C64. Większość moich zna-

jomych miało jeszcze maszyny 8-

bitowe, a   mówienie o  wydruku

"dopiero co spod igły" robiło

wrażenie. Cieszyliśmy się wysoką

rozdzielczością i   możliwością

wybierania nie tylko ciekawych

obrazów z  dyskietek, ale także

stosowaniem wielu kolorów.

Nikomu nie przeszkadzała mała

prędkość działania "Calamusa", dla

mnie natomiast obsługa tego pro-

gramu zawsze pozostawała, i   po-

została do dziś, jedną wielką

niewiadomą. Być może jestem zbyt

ostry w  tej opini i , ale używałem

wielu programów DTP na różnych

komputerach i   prawie zawsze

pasek narzędzi jest dla mnie

czytelny. W  "Calamusie" widoczne

ikony nie kojarzą mi się z  niczym,

a   nawet trudno mi zapamiętać

poszczególne opcje. Zdaję sobie

sprawę, że wychodzi ze mnie teraz

brak tolerancj i dla nietypowych

rozwiązań, przyjmuję również, że

program ma duże możliwości , ale

nie wiem czy chciałbym go używać

na stałe. Ponadto jakoś nie byłem

w  stanie sobie wyobrazić profes-

jonalnej pracy na monochro-

matycznym ekranie, bo na Amidze

nigdy nie było problemów z  ko-

lorami, choć tryb Interlace nie był

zbyt przyjemny.

Mógłbym opowiadać jeszcze

bardzo długo o  moich doświadcze-

niach z  "małym" i   "dużym" Atari , ale

myślę, że powyższe rozważania

pokazują mój punkt widzenia.

Mówiłem kiedyś, że jestem
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"nieuleczalnym" Amigowcem i   to

chyba nigdy się nie zmieni . Docen-

iam różne platformy, nie neguję ich

możliwości , specyfiki i   uroku, ale

jednak system operacyjny Amigi ,

a   także jej super płynne gry

i   świetny dźwięk są dla mnie nie

do zastąpienia. Cieszę się, że mo-

głem korzystać z  wielu róznych

maszyn w  okresie ich największej

popularności i   obserwować rozwój.

Szkoda tylko, że kilka lat później te

wszystkie osiągnięcia zostały zde-

waluowane przez rynek peceta.

Nigdy nie zapomnę czasów, gdy

komputery określały ich faktyczne

możliwości , a   nie marketing. Kiedy

konkurowaliśmy pomiędzy sobą na

funkcje programów, systemów

Turbo czy szybkość działania.

W  erze sprzed dominacj i PC nawet

pecetowcy uczestniczyli w  tych

porównaniach, nie widząc nic

złego w  tym, że sprzęt z  definicj i

"domowy" może prześcignąć "os-

obisty" w  niektórych miejscach.

Uważam, że Atari miało wielki

udział nie tylko w  popularyzacj i in-

formatyki w  Polsce - był to przecież

sprzęt jak żaden inny dostępny

w  sklepach i   promowany oficjalnie

przez czasopisma. Z  perspektywy

czasu największą wartość widzę

jednak w  pokazaniu, że komputer

używany w  domu może być fak-

tyczną alternatywą dla rodzącego

się imperium spod znaku IBM PC.

Amidze nigdy nie udało się os-

iągnąć takich celów, choć udało się

jej coś innego - skierować wzrost

sprzedaży komputerów w  swoją

stronę.

Według dzisiejszych informacji ,

przez krótki czas krzywa popytu

i   podaży zmniejszała się tym

bardziej przy PC, im bardziej

wzrastała przy Amidze. Takiego

stanu rzeczy nie utrzymano

w  dłuższym okresie czasu, ale tutaj

mam refleksję. Rynek sprzętu "do-

mowego" powinien próbować

skonsolidować się podobnie jak

"profesjonalny". Być może takie

działanie mogłoby zatrzymać na

rozsądnym poziomie udział

rynkowy peceta. Tak się niestety

nie stało, a   teraz możemy tylko

spekulować, wspominać lub  żało-

wać.

Na koniec chciałbym przypomnieć,

komu zawdzięczamy zarówno

rozwój firmy Commodore, jak i   At-

ari . Ten sam człowiek stał za pop-

ularnością C64 i   Atari . Mówię oczy-

wiście o  Jacku Tramielu, a   pisząc

bardziej po polsku - Idku Trzmielu,

który zrobił rzecz niesłychaną. Jako

żydowski emigrant urodzony

w  Łodzi , z  tragiczną kartą histori i ,

między innymi pobytem w  obozie

w  Oświęcimiu, nie poddał się.

Wyjechał do USA i   stworzył jedną

z  największych firm komputerow-

ych w  histori i . Gdyby nie on, nie

byłoby C64, nie usłyszelibyśmy

o  komputerze takim jak "Com-

modore Amiga" oraz nie

moglibyśmy doświadczyć specyfiki

Atari ST.

Uważam, że właśnie tacy ludzie

powinni być wymieniani w  an-

nałach histori i i   to o  nich powinni

dowiadywać się przede wszystkim

uczniowie szkół i   słuchacze uczelni

wyższych. Jack Tramiel zmarł tylko

5 lat temu, w  2012 roku i   w  moim

przekonaniu przez całe swoje życie

nie został odpowiednio doceniony

za to, co zrobił dla komputerowego

świata. My jednak możemy zrobić

coś więcej . Najlepszym sposobem

uczczenia jego pamięci jest uży-

wanie produktów, które stworzył.

I   tego się trzymajmy.

Adam Zalepa
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