




Moje przeświadczenie wynika z  ob-
serwacj i życia społeczności amigo-
wej, a   także wiadomości docie-
rających na redakcyjne skrzynki
kontaktowe. Piszecie i   mówicie, że
esencją naszego hobby jest praw-
dziwy sprzęt, a   nie emulacje czy im-
plementacje. Nie sposób się z  tym
nie zgodzić, choć czasem nie można
też obyć się bez udawania Amigi , na
przykład podczas wakacyjnego wy-
jazdu.

W  związku z  powyższym będziemy
odpowiadać na Wasze zaintereso-
wanie większą ilością artykułów
związanych z  oprogramowaniem
dla Amigi 500 czy 1200, a   także
szeroko pojętą emulacją. W  tym nu-
merze polecam szczególnie kolejną
część kursu asemblera, gdzie Autor
proponuje zacząć pisać własną grę.
Może skusicie się, aby pokazać wła-
sną produkcję na imprezie Retro-
Komp w  Gdańsku?

Niezastąpiony Radzik tym razem
przeprowadził wywiad z  Frankiem
Wille, a   jest to osoba zainteresowa-
na współpracą oraz posiadająca in-
teresujące pomysły na przyszłość.
Zbliża się (gdy to czytacie, już jeste-
śmy w  trakcie) Euro 2016 i   trzyma-
my kciuki za biało-czerwonych. Z  tej
okazj i zapraszam do przeczytania
kolejnego subiektywnego przeglądu

gier. Nie pomijamy systemów NG,
które tym razem potraktowaliśmy
jako bazę do emulacj i we wszyst-
kich trzech obozach - AmigaOS 4,
MorphOSie i   Arosie. Całkiem nie-
dawno ukazała się pierwsza publi-
kacja książkowa na temat
systemu z  motylkiem,
a   w  planach są kolejne -
także o  systemie 4.1.

Warto również zastanowić
się nad technologią FPGA.
Nie jest idealna, ale widać
pierwsze jaskółki nadcho-
dzących zmian. Jeszcze raz
chcę zwrócić Waszą uwagę
na różnicę pomiędzy emu-
lacją a   implementacją. Jak
sprawuje się karta Vampire
I I z  pierwszej ręki przeczy-
tacie na stronie 50.

Osobiście bardzo się cie-
szę, że w  naszym amigo-
wym świecie ciągle wrze.
Bez tego nie będziemy
mieli nowych pomysłów,
a   bez nich staniemy
w  miejscu. Może obecnie
Przyjaciółka nie rozwija się
tak, jakbym się tego spo-
dziewał jeszcze kilka lat
temu, ale pamiętajmy, że
od czasu bankructwa Co-
mmodore minęło ponad

20 lat, a   my wciąż mamy mikro-ry-
nek! Trochę to wszystko dziwnie się
toczy, ale amigowanie nadal daje
wiele przyjemności i   to jest naj-
ważniejsze.

Wstępniak

DZIWNE CZASY
Jeden krok w tył i dwa do przodu

ADAM ZALEPATo, co się dzieje obecnie na świecie przyprawia o  istny
zawrót głowy. Możecie powiedzieć, że lata lecą, a  czło-
wiek jest coraz mniej odporny na postęp i   wywoływane
przez niego zmiany, ale moim zdaniem jesteśmy świad-
kami czegoś więcej. Pozostając przy świecie Amigi mam
wrażenie, że kierunek czystego retro zostanie ugrunto-
wany na dłużej.
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Dwie najważniejsze informacje to
wydanie OpenGLES 2.0 oraz pakie-
tu Enhancer Pack. Ten drugi jest
zdecydowanie bardziej rozbudowa-
ny i   od niego zaczniemy. Zawiera on
szereg nowych lub ulepszonych
programów, wśród których warto
wymienić następujące:

- AmiDVD
- CANDI
- InfoWindow
- MultiEdit
- Multiviewer
- PartitionWizard
- TuneNet
- X-Dock

Całkiem sporo, nie da się ukryć. To
jednak nie koniec, bo "Enhancer" to
także nowe klasy systemowe, data-
typy i   biblioteki , wśród których trze-
ba podkreślić Warp3D Nova, co
prawda w  wersj i testowej, ale dzia-
łającej . Jest to system graficzny
działający w  oparciu o  shadery
przeznaczony dla niektórych modeli
kart graficznych RadeonHD 7xxx
oraz Southern I sland. Mamy do dys-
pozycj i obsługę shaderów typu ver-
tex i   fragment, co powinno
przełożyć się na możliwość genero-
wania bardziej skomplikowanej
i   realistycznej grafiki trójwymiaro-
wej . Pakiet "Enhancer" ma jeszcze
inne, mniej znaczące elementy, jak
na przykład dwa programy typu
Commodity, czyli :

- ClipViewer
- Exchanger

Poza tym mamy nowy program do
formatowania (koniecznie z  logo A-
Eon), a   także szereg materiałów dla
programistów.

Całość w  wersj i pudełkowej kosztu-
je od 50 do 60 funtów, natomiast
elektronicznie połowę taniej . Nie
wdając się w  kwestię zasadności tej
ceny, nie można nie zauważyć, że
użytkownicy AmigaOS 4 są niejako
zmuszeni kupić pakiet. Zawiera on
bowiem klasy systemowe, które są
potrzebne do uruchomienia załą-

czonych programów i   na pewno bę-
dą wykorzystywane szerzej także
w  przyszłości . Niektóre inne pozycje
należą do podstawowych progra-
mów systemowych i   stanowią ich
zamienniki .

Rodzą się więc dwa pytania. Po
pierwsze, dlaczego nowe pozycje jak
"Format" czy "Exchanger" nie zastę-
pują po prostu starych, tylko niejako
je dublują? Po drugie, dlaczego nie
poczekano do następnej aktualizacj i
systemu tylko wydano "pakiet roz-
szerzający", który de facto wygląda
jak część aktualizacj i systemu ope-
racyjnego? Ponadto programy te nie

AMIGA OS 4 W NATARCIU
Nowe funkcje i rozszerzenia systemu

ADAM ZALEPADużo dzieje się w  świecie oryginalnego systemu Amigi.
Zostałem ostatnio posądzony o  wrażą propagandę, tak
więc czas się wytłumaczyć. Na początek jednak przyjrzyj-
my się suchym faktom, co dobrego słychać u  "czerwo-
nych"?
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Logo pakietu nawiązuje do historii Amigi.



wprowadzają wielu nowych funk-
cjonalności niedostępnych do tej
pory w systemie Amigi , tym bardziej
nie rozumiem sensu tworzenia ko-
lejnych zamienników. Skoro już ktoś
wziął na tapetę drobne zmiany to
czy nie lepiej dodać do systemu coś
bardziej przydatnego? Na przykład
rozbudować funkcje samego Work-
bencha lub nieco unowocześnić wy-
gląd interfejsu użytkownika.
W  wielu miejscach przydałoby się
odchudzenie ramek okien lub po-
prawienie niektórych elementów
graficznych (w  szczególności pa-
sków narzędzi) tak, aby były bardziej
spójne i   dojrzałe stylistycznie. Kie-
runek przyjęty w  "Enhancer Pack"
tworzy bałagan na dysku i   może być
źle niezrozumiany przez użytkowni-
ków.

Oczywiście to tylko mój punkt wi-
dzenia, którego możecie nie podzie-
lać. Chciałbym, aby system Amigi
rozwijał się w  kierunku faktycznego
zwiększenia funkcjonalności tam,

gdzie jest to dzisiaj potrzebne, a   nie
w  formie pudrowania rzeczywisto-
ści . Największymi bolączkami dziś
nie jest ani przeglądarka grafiki , ani
obsługa Commodity, lecz pozycje
pozwalające obsługiwać nowo po-
wstające usługi . Wiemy, że nie da
się oprogramować wszystkich, ale
chyba można pokusić się o  próbę
udostępnienia Amigowcom choć
kilku z  najpopularniejszych? Przy-
kładowo, dlaczego handler, dzięki
któremu można obsłużyć Dropboxa
nie jest częścią systemu?. Podobne
pytania można mnożyć.

W  doniesieniach dostrzegłem jed-
nak dużo bardziej jasny punkt, mia-
nowicie opublikowano nowy zrzut
z  ekranu uruchomionego pakietu
"Libre Office", oczywiście na Amiga-
OS 4. W  zasadzie widać na nim tylko
ekran powitalny w  miejscu, gdzie
uruchamia się dopiero konkretne
moduły, na przykład arkusza kalku-
lacyjnego. Jest to jednak duży po-
stęp, bo dotarcie do tego etapu

wymaga kompilacj i większości
składników pakietu, a   ich mnogość
była zawsze podawana jako główny
problem przy portowaniu. Tylko
znowu nie rozumiem dlaczego nie
zrobiono z  tego "dużego" newsa?
Użytkownicy czekają kilka lat na
port pakietu biurowego i   na pewno
nie obraziliby się na więcej infor-
macj i . Czyżby "Libre Office" na razie
działał tylko połowicznie? To i   tak
ogromny postęp, bo dla innych
amigowych systemów nie ma go
wcale.

Reasumując, doceniam rozwój Ami-
gaOS 4. Nie można go jednak także
i   przeceniać szczególnie, gdy ser-
wuje nam się informacje o  nowym
prostym edytorze tekstu czy prze-
glądarce grafiki . Amigę stać na dużo
więcej i   tego oczekujemy od osób
rozwijających system. Wróbelki
ćwierkają, że to co pokazano to tyl-
ko wstęp do czegoś bardziej zna-
czącego. Trzymajmy kciuki , aby
okazało się to prawdą.

Telegram
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Prezentacja oprogramowania wchodzącego w skład "Enhancer Pack".



Wewnątrz przewidziano miejsca
montażowe dla interfejsu HxC oraz
wyświetlacza LCD. Na wykonanych
zdjęciach widać też nowy przycisk
stacj i dyskietek, co ma pasować do
dostosowanych pecetowych napę-
dów. W  tylnej części obudowy stan-
dardowo pusta zaślepka będzie
produkowana w  kształcie pozwala-
jącym na zamontowanie gniazda
VGA lub DVI ze scan doublera. Pla-
stikowe otwory na śrubki zyskają
natomiast metalowe wnętrze tak,
aby kolejne rozkręcanie Amigi nie
wiązało się z  niszczeniem delikatnej
obudowy.

Gdyby projektanci Commodore
przewidywali , że A1200 będzie uży-
wana tyle lat, pewnie sami postara-
liby się o  lepsze wykonanie tych
miejsc. Obudowa ma mieć oddziel-
ne miejsce profilowane do montażu
Raspberry Pi , płyty MiST oraz inter-
fejsu Keyrah V2.

Najciekawszy jest jednak zamiar
produkowania nowych klawiatur,
a   mówiąc precyzyjnie - klawiszy
i   sprężynek, które będzie można
używać w  oryginalnych klawiatu-
rach. Mają być dostępne w  kilku ko-
lorach i   pasować do większości

modeli Amigi . To na razie jedynie
prototypy, ale według zapowiedzi
niedługo trafią do produkcj i .
Wszystko jest efektem zbiórki
w  serwisie Kickstarter.

Niezmiennie cieszymy się z  zapo-
wiedzi nowych produktów dla Przy-
jaciółki , ale nie jesteśmy przekonani
do tego, czy akurat nowe obudowy
są najbardziej potrzebne. Kultywo-
wanie retro w  najczystszej postaci
wymaga oryginalnych części , a   więc

czy taka Amiga z  nową obudową
i   klawiaturą będzie do zaakcepto-
wania? Tym bardziej , że w  środku
może być już nie płyta główna
A1200, a   popularna Malinka lub
pecetowa płyta mini-ITX. Widać, że
autorzy całego zamieszania przyjęli
zasadę "dla każdego coś miłego".
Być może to jedyna droga, aby ze-
brać odpowiednią kwotę i   osiągnąć
zamierzony cel. Tak więc kolejny raz
uczymy się trudnej sztuki kompro-
misu.

KOLEJNE OBUDOWY
Amiga 1200 prawie od nowa

MARCIN LIBICKIPojawiła się kolejna propozycja odświeżenia poczciwej
Amigi 1200. Tym razem mamy oficjalnie zdjęcia z  proce-
su produkcji z  zaznaczeniem wykonanych modyfikacji.
Pierwszą ważną rzeczą jest dodatkowy otwór ponad
gniazdem PCMCIA przeznaczony na kartę Compact Flash.
Ma być umieszczony tak, aby pasował również do kąto-
wych adapterów jakie można kupić w  Internecie. Popra-
wiona została klapka w  dolnej części obudowy, nowa
wersja posiada duże prostokątne otwory umożliwiające
chłodzenie karty turbo.

Telegram
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Krzysztofa Radzikowskiego przed-
stawiać nie trzeba. Autor wielu wy-
wiadów i   artykułów, debiutuje
w  nowej roli . Postanowił rozszerzyć
wiadomości prezentowane wcze-
śniej na swoim blogu
i   podać je w  bardziej przy-
stępnej formie. Jako że
używa emulatorów wziął
na warsztat "udawanie"
systemu Amigi realizowa-
ne w  programach WinUAE
i   FS-UAE, w  środowisku
zarówno MS Windows, Li-
nuksa, jak i   mniej u   nas
popularnego MacOS X.

Z  lektury dowiemy się
między innymi:

- jak przygotować i   zain-
stalować kompletne śro-
dowisko pracy w  systemie
AmigaOS 4.1

- jak korzystać z  kart gra-
ficznych, sieciowych
i   dźwiękowych

- jak używać na co dzień
systemu i   przeprowadzać
jego aktualizację

- skąd pobierać oprogra-
mowanie i   jakich progra-
mów szukać

- jak wykorzystywać pakiety Qt oraz
AmiCygnix.

Oprócz polskiej edycj i , książka uka-
że się w  języku angielskim i   będzie

to pierwsza - lecz nie
ostatnia - pozycja tłu-
maczona na obcy język.
Objętość wyniesie 300
stron formatu B5
w  twardej oprawie.
W  zestawie znajdzie
się płyta CD z  opro-
gramowaniem oma-
wianym w  treści .
Dostępny będzie także
e-book w  niższej cenie.
Premiera zaplanowana
jest na lipiec (polska
wersja) i   sierpień (an-
gielska wersja).

Jeżeli jesteście ciekawi
zawartości książki ,
przejdźcie do strony
62, gdzie możecie
przeczytać fragment
rozdziału poświęcony
konfiguracj i kart Zorro
i   PCI . Przekonacie się,
że warto emulować
AmigaOS 4, a   obsługi-
wanego sprzętu jest
coraz więcej .

KSIĄŻKA O AMIGA OS 4.1
Emulacja na systemach Windows, Linuks, MacOS X

Telegram

ADAM ZALEPAN iebawem ukaże się książka na temat systemu opera-
cyjnego AmigaOS 4.1. Informacja była podawana od ja-
kiegoś czasu, ale teraz znane są szczegóły. Często
proponowaliście, aby przed premierą był dostępny frag-
ment i   wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom. Naj-
pierw powiedzmy jednak o  zawartości książki i   jej
autorze.

Zamówienia można składać na
stronie AMIGA.net.pl. Serdecz-
nie zapraszamy!
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Zapraszamy do zapoznania się
z naszym testem karty na stro-
nie 50.

W  związku z  tym teraz pozostaje je-
dynie wymienić, co udało się wyko-
nać autorom karty. Przede
wszystkim poprawiono częstą bo-
lączkę użytkowników A600/1200,
czyli obsługę portu PCMCIA. Wcze-
śniej występowały problemy przy
użyciu niektórych kart sieciowych.
Karta jest także trochę szybsza
dzięki wykonanym optymalizacjom
kodu. Korzystając z  wewnętrznego
portu IDE nie musimy się przejmo-
wać dużymi dyskami powyżej 4 GB,
co jak wiadomo jest stałym proble-
mem szczególnie dla początkują-
cych. Zintegrowano nowy sterownik
pozbawiony błędów oryginalnego
"scsi .device".

Najbardziej rzuca się w  oczy oczy-
wiście karta graficzna, a   w  zasadzie
jej emulacja, ale dla użytkownika
nie ma to wielkiego znaczenia.
Wcześniej można było korzystać
wyłącznie ze standardowej roz-
dzielczości VGA (640x480). Wpro-
wadzono możliwość programo-
wania rozdzielczości , co pozwala
dostosować ekran do używanego
monitora. Pamiętajmy, że karta ob-
sługiwana jest poprzez zwykły pa-
kiet Picasso96, nie trzeba w  nim nic
zmieniać, a   jedynie wybrać kartę
"uaegfx". Trochę nie podoba nam się
brak specjalnego sterownika, ale
z  drugiej strony najważniejsze, że
Amiga 600 pozwala bezpośrednio

podłączyć nowoczesny monitor
z  gniazdem HDMI . Dodatkowo nie
trzeba korzystać z  urządzeń typu
scan doubler, bo zwykłe tryby 15
kHz także będą wyświetlane na
wyjściu wideo karty Vampire. Jest to
ogromną zaletą, której nie miała
większość kart podłączanych do
slotów Zorro.

Czyżby więc technologia FPGA była
dzisiaj bardziej amigowa niż kla-
syczne produkty?

Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu magazynów:

RETROKOMP oraz AMIGAZYN

Masz ciekawy sprzęt retro?
Napisałeś program, grę lub demo?
Kolekcjonujesz gry na dyskietkach?

A może masz pomysł na nowy artykuł?

NAPISZ DO NAS: a2@amiga.net.pl

WAMPIR CORAZ LEPSZY
Technologia FPGA służy Amidze

ADAM ZALEPAZgodnie z  zapowiedziami pojawiają się kolejne aktuali-
zacje oprogramowania karty Vampire 600. Wnoszą coraz
więcej funkcji, wśród których musimy wymienić emulację
karty graficznej. Za jej pomocą możemy uzyskać wysokie
rozdzielczości ekranu, na przykład 1366x768 pikseli.
O  karcie piszemy także więcej w  dalszej części tego nu-
meru.

Telegram



Karta zbudowana została w  oparciu
o  układ Cirrus GD5434 ze sprzęto-
wym układem blitter. Jest wyposa-
żona w  2 megabajty pamięci
korzystającej z  magistrali 64-bito-
wego, dzięki czemu jest teoretycz-
nie szybsza o  25% od oryginału.
Przypomnijmy, że karta była produ-
kowana w  latach '90-tych przez nie-
miecką firmę Village Tronic
i   cieszyła się sporą popularnością.

Nowa karta obsługiwana jest po-
przez sterownik pakietu Picasso96
i   posiada automatyczny przełącznik
pozwalający wybierać między sy-
gnałem Amigi , a   tym pochodzącym
z  RTG. Do działania wymagany jest
procesor Motorola 68020, system
AmigaOS 3.1 oraz przynajmniej 4
megabajty pamięci typu Fast. Nowe
Picasso oferuje następujące roz-
dzielczości :

- 800x600 w  24-bitach (65 Hz)
- 1024x768 w  16 bitach (75 Hz)
- 1280x1024 w  8-bitach (60 Hz).

Dystrybucją ma zająć się firma Fry-
oFlux GmbH, a   cena gotowego pro-
duktu to 229 euro (dla Zorro I I ) lub
249 euro (dla portu rozszerzeń Ami-
gi 500). Projekt jest bardzo ciekawą
propozycją zaraz obok karty FPGA
Vampire, która także jest zapowia-
dana, a   nawet już wstępnie prezen-
towana dla 500-tki .

Zastanawiająca jest jedynie wysoka
cena powodująca, że wielu użyt-
kowników zapowiada samodzielne
wykonanie karty. Próba sprzedaży
w  wysokiej cenie może nam się nie
podobać, ale powstanie karty gra-
ficznej dla Amigi 500 jest ze wszech
miar pozytywne.

NOWA KARTA PICASSO
Małe ulepszenie, dużo większe dla Amigi 500

MARCIN LIBICKIM atthias Heinrichs stworzył nową wersję karty gra-
ficznej Picasso II , oryginalnie zaprojektowanej przez
Georga Brauna. Gotowy produkt ma działać w  slocie Zor-
ro, jak również za pomocą portu rozszerzeń Amigi 500.

Telegram
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Więcej informacj i o projekcie
znajdziecie na stronach:

www.kryoflux.com

oraz

www.a1k.org/forum/showthre-
ad.php?t=40955

Podstawowe parametry orygi-
nalnej karty graficznej Picasso
II +:

- układ Cirrus Logic GD5428
- 2 MB pamięci DRAM 45 ns
- maksymalna rozdzielczość:
1600x1280 pikseli (8-bit)

Karta graficzna Picasso+ przeznaczona do slotu Zorro.



W  latach '90-tych kolekcjonowałem
pliki pozwalające słuchać wygodnie
muzyki na mojej Amidze 1200
z  procesorem 68030. Oczywiście nie
chodziło o  dowolne dźwięki , lecz
wybrane pozycje scenowe. W  pew-
nym momencie okazało się, że
oprócz modułów ProTrackera czy
FastTrackera, mam pokaźną ilość
próbek audio w  formacie IFF 8SVX.
Dalej pojawiły się pliki MPEG w  for-
mie tak zwanego MP2, a   później
oczywiście MP3.

Jako że pisałem dość dużo modułów
potrzebowałem również instrumen-
ty, które zwykle konwertowałem do
formatu WAVE. W  ostatnim okresie
działania mojej starej Amigi - przed
zmianą na nową konfigurację -
samplowałem materiały z  radia,
które dzisiaj mogą być prawdziwą

ciekawostką. Używałem wtedy sam-
plera Elsat Hi-Fi i   programu Audio-
master IV, który akurat opisujemy
w  oddzielnym artykule.

Z  powyższych względów postano-
wiłem udostępnić Wam część moich
zbiorów. Niestety nie wszystko jest
możliwe do publikacj i ze względów
prawnych, ale na płycie znajdziecie
różne pliki muzyczne posegregowa-
ne na katalogi oraz oprogramowa-
nie przeznaczone do odtwarzania
i   edycj i . Oprócz tego standardowo
mamy sporo materiału związanego
z  bieżącymi artykułami. Serdecznie
zapraszam do przesłuchania plików.
Wiele z  nich pozwala wrócić do sta-
rych czasów, a   dodatkowo pamiętaj-
cie, że większość została sam-
plowana, edytowana, poprawiona
i   zapisana na prawdziwej Amidze.

Czy mówię "nie" emulatorom? Nie-
koniecznie, ale tę różnicę widać go-
łym okiem. W  tym przypadku
najważniejsze było uzyskanie wy-
sokiej jakości zapisu, do czego trze-
ba było się odpowiednio przy-
gotować. Robiłem sporo testów
konfiguracj i programu Audiomaster
i   w  końcu udało się samplować za-
dowalający dźwięk nawet z  taśmy.

Zapraszam też do przejrzenia kata-
logu "Bonus", który zawiera intere-
sujące pliki dla mało popularnych
systemów. Dźwięk 8-bitowy w  teori i
jest kiepskiej jakości , na szczęście
bardzo dużo zależy od odtwarzacza.
Mimo wszystko polecam słuchanie
modułów na Amidze, która sama
w  sobie tworzy odpowiedni klimat.
I   chyba nic tego nie zmieni .

WIĘCEJ MUZYKI
Dobre dźwięki zawsze w cenie

ADAM ZALEPAN asza płyta tym razem pozwoli zmienić Amigę w  od-
twarzacz muzyki. Stąd nazwa, która znajduje się na krąż-
ku dołączonym do Amigazynu. Znajdują się na nim różne
pliki muzyczne, w  tym moduły i   sample, a  także wiele
programów do ich odtwarzania. Wszystko przy uwzględ-
nieniu różnych platform i systemów. Skąd taki pomysł?
Już tłumaczę.

Płyta okładkowa
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Cieszę się, że możemy rozmawiać,
bo nie jest łatwo znaleźć informacje
o  Twojej pracy dla społeczności
Amigi. W  związku z  tym mam wiele
pytań.

Pierwsze pytanie jest standardowe.
Jak zaczęła się Twoja przygoda
z  komputerami? I   czy Amiga była
Twoim pierwszym sprzętem?

Zaczynałem w  1983 roku z  Commo-
dore VIC-20. Miałem tylko kilka gier,
więc nie mogłem robić nic innego
niż pisanie programów. W  tych cza-
sach czasopisma komputerowe za-
wierały wiele listingów do
przepisania na komputerze. Półtora
roku później miałem Commodore
64, który oferował szeroki wybór
gier, ale byłem już wystarczająco
dobry w  Basicu i   asemblerze 6502.
Dlatego połowę czasu przy kompu-
terze spędzałem na pisaniu progra-
mów.

Kiedy miałeś Amigę? Czy możesz
podzielić się z  nami jaka to była
konfiguracja? Czy nadal używasz
Amigi jako główny komputer?

Pierwszą Amigę miałem w  styczniu
1987 roku. Dużo wcześniej wiedzia-
łem, że to będzie mój ulubiony
komputer. To była A1000 z  monito-
rem A1081, który był tak drogi , że
musiałem go kupić razem z  bratem.
Później on kupił A500, a   ja rozsze-

rzyłem A1000 o  2 MB pamięci Fast,
zewnętrzną stację dyskietek, dysk
twardy 30 MB i   flicker-fixer Multivi-
sion.

Obecnie jako mój główny komputer
używam Pegasosa 2 z  systemem
MorphOS. Wykonuję na nim więk-
szość prac jako developer. Poza tym
używam różnego sprzętu, w  więk-
szości opartego o  PowerPC z  syste-
mem NetBSD. Tak samo korzystam
z  Amigi klasycznej , aby testować
oprogramowanie. A3000 z  kartą Cy-
berstormPPC stoi obok na moim
biurku, zaraz obok Pegasosa 2.

Jak zacząłeś kodować na Amidze?
Czy to ma związek z  pasją do Amigi
czy robiłeś to wcześniej?

Zaczynałem dużo wcześniej na VIC-
20, więc było dla mnie całkiem nor-
malne, aby robić to samo na Amidze.
W  pierwszym tygodniu, gdy miałem
A1000, dostałem książkę o  progra-
mowaniu w  asemblerze 68000 (wy-
daną przez niemiecką firmę Data
Becker). Kilka tygodni później mia-
łem kompilator Aztec-C i   napisałem
moje pierwsze programy. Czasopi-
sma o  Amidze prezentowały kiedyś
wiele listingów programów w  C.

FRANKWILLE
Rozmowa z autorem gry Solid Gold

KRZYSZTOF "RADZIK"
RADZIKOWSKI

Frank Wille to człowiek, który stoi za takimi projektami
jak gry: Solid Gold i   Sqrxz, a  także: ppclibemu, vbcc,
vasm, phxsm oraz NetBSD dla Amigi z  procesorami 68k!
Jakby tego było mało, zaangażował się także jako beta
tester systemu AmigaOS 4.1 dla Pegasosa 2.
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Stworzyłeś lub jesteś zaangażowa-
ny w  projekty takie jak: gry Solid
Gold i   Sqrxz, a  także: ppclibemu,
vbcc, vasm, phxasm oraz NetBSD
dla Amigi z  procesorami 68k. W  jaki
sposób robisz tak wiele rzeczy na
raz i   który z  tych projektów jest
Twoim ulubionym?

Jestem z  Amigą prawie 30 lat, to
dużo czasu, aby zrobić coś kon-
kretnego. Mam wyższe wykształce-
nie, ale zawsze pracowałem na sta-
nowiskach o  niższych kwalifika-
cjach, aby mieć wystarczająco dużo
czasu na hobby. Nie mam ulubione-
go projektu, jest wiele interesują-
cych rzeczy i   lubię różnorodność.

Porozmawiajmy o  Twoich grach.
W  2013 roku stworzyłeś Solid Gold.
Gra została przyjęta bardzo ciepło
w  naszym środowisku. Skąd wziął
się pomysł? Czy w  powstaniu brały
udział inne osoby?

Po wielu latach, gdy kodowałem
głównie na Amidze NG i   NetBSD,
zacząłem myśleć o  zajęciu się chip-
setem Amigi i   asemblerem 68000,
tak jak 20 lat temu. Chciałem uzy-
skać technicznie doskonały 8-kie-
runkowy scrolling i   to wyznaczyło
kierunek projektu. Reszta była wy-
myślona przez mojego brata, który
miał pomysł na nazwę i   rodzaj gry,
napisał muzykę i   narysował całą
grafikę. Jego przyjaciel stworzył fa-
bułę.

Wcześniej pracowałeś głównie przy
pisaniu oprogramowania dla rozbu-
dowanych modeli klasycznych oraz
Amigi NG. Co sprawiło, że wróciłeś
do asemblera zwykłej 500-tki? Jak
osiągnąłeś tak doskonały płynny
scrolling w  50 klatkach na sekun-
dę? Czy trzeba w  tym celu używać
wielu sztuczek programistycznych?
Czy było trudno uzyskać zgodność
ze wszystkimi modelami Amigi?

Razem z  bratem w  przeszłości pra-
cowałem przy wielu grach na Ami-
gę. To było w  najlepszych latach,
około 1990 roku. Byliśmy wtedy
młodzi i   brakowało nam doświad-

czenia, dlatego większość gier nie
zostało ukończonych.

W  tym czasie zacząłem się intereso-
wać asemblerem, konkretnie
PhxAss. Powodem nie było to, że lu-
bię pracować nad narzędziami pro-
gramistycznymi, tylko chciałem
mieć lepsze programy dla naszych
gier.

Kluczem do scrollingu był świetny
przykład Georga Stegera z  Aminetu.
Można go znaleźć tutaj :

dev/src/ScrollingTrick.lha

Użyłem go jako inspiracj i , bo opisu-
je sposób wykorzystania Blittera
i   Coppera bez konieczności użycia
dużej ilości pamięci . Dodałem tło,
animację na pierwszym planie
i   sprite'y. To było łatwe do zrobienia.
Musiałem też napisać zoptymalizo-
waną wersję odtwarzacza modułów
Protrackera, bo istniejąca nie mogła
odtwarzać efektów dźwiękowych
w  tym samym czasie, co 4-kanałową
muzykę.

Zapewnienie zgodności między
wszystkimi modelami Amigi nie by-
ło problemem. Wiedziałem jak to

zrobić z  wcześniejszych lat, gdy
miałem A1000 z  2 MB pamięci Fast
i   procesorem 68010. Możliwość
uruchomienia oprogramowania na
wszystkich modelach Amigi była dla
mnie zawsze znakiem jakości .

Jak dużo czasu zajęło Ci kodowanie
Solid Gold? Jakie narzędzia używa-
łeś? Czy możesz powiedzieć jak wy-
gląda Twoje środowisko progra-
mowania?

Stworzenie Solid Gold zajęło mi
dokładnie rok czasu, wliczając w  to
fazę testów. Oczywiście nie praco-
wałem codziennie, ale średnio kilka
wieczorów tygodniowo.

Moje środowisko było całkowicie
przenośne. Używałem asemblera
vasm M68k, linkera vlink oraz zwy-
kłego Makefile. W  ANSI -C napisałem
narzędzia do konwersj i plików BMP
oraz WAV. Dołączyłem je też do
projektu. Można to wykorzystać
w  dowolnym natywnym kompilato-
rze C.

Najwięcej testów przeprowadzałem
na MorphOSie i   kilka razy pod
NetBSD. Bardzo ważnym narzę-
dziem do debugowania było E-UAE,
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które pozwala ustawić punkt prze-
rwania w  każdym momencie.
O  czymś takim 25 lat temu mogłem
tylko marzyć.

Byłeś zaangażowany w  remake
Sqrxz dla klasycznej Amigi. Jak wy-
glądały kulisy tego projektu? Czy
piszesz jakieś inne gry i   czy planu-
jecie wydać drugą część Solid Gold?

Remake gry Sqrxz był wcześniej niż
Solid Gold, ale pierwsza wersja
miała niezbyt dobry scrolling i   nie
można było uzyskać 50 klatek na
sekundę, a   nawet 25 w  intrze.
W  2010 roku rozpoczęła się moja
współpraca z  ludźmi z  Retroguru,

którzy są odpowiedzialni za takie
tytuły jak Sqrxz, Giana's Return,
Xump czy Fruit'Y. Grałem w  Giana's
Return na konsoli GP2X i   chciałem
ją mieć na Amidze. Wspierane były
różne platformy, ale nie Amiga, dla-
tego skontaktowałem się z  Shahza-
dem Sahaibem i   zaproponowałem
przeportowanie.

Najpierw pozwolił mi wykonać port
Sqrxz na AmigaOS 4 i   MorphOS,
a   potem, gdy już byłem wystarcza-
jąco wiarygodną osobą, mogłem za-

jąć się Giana's Return. Wraz
z  biegiem czasu okazało się, że
Shahzas jest ciągle fanem Amigi
i   nawet ma A500. Namawiałem go
na przeportowanie gier Retroguru
na klasyczną Amigę.

Sqrx3 jest pierwszym tytułem, który
używa rozbudowanego silnika Solid
Gold. Sqrxz4 jest mniej więcej skoń-
czona od ostatniego lata, ale chce-
my, aby nasz grafik Simon Butler,
zoptymalizował obrazy dla palety
32 kolorów. Dla mnie i   mojego bra-
ta to będzie następca Solid Gold,
ale na więcej informacj i przyjdzie
czas później , gdy gra będzie skoń-
czona.

Przejdźmy do bardziej "poważnych"
rzeczy. W  środowisku jesteś najba-
dziej znany jako współautor pakietu
narzędzi programistycznych vbcc.
Kompilator został napisany przesz
Dr. Volkera Barthelmanna. Jak za-
cząłeś z  nim współpracę?

To było około 1995 roku, kiedy Vol-
ker skontaktował się ze mną
w  sprawie asemblera PhxAss, który
chciał wykorzystać do swojego no-
wego kompilatora C. Od tego czasu
zacząłem sam używać vbcc i   zrobi-

łem w  nim trochę zmian. W  1997
roku skończyłem vlink, który zastą-
pił PhxLnk oraz BLink jako przeno-
śny linker.

W  2002 roku zaczęliśmy pracować
razem nad nowym asemblerem
o  nazwie vasm. Volker w  latach '90-
tych przeniósł się na Linuksa, a   ja
mam pozwolenie na tworzenie no-
wych wersj i vbcc dla AmigaOS,
MorphOSa i   Atari .

Niektóre nowe projekty dla Amigi
dalej korzystają z  ze starych narzę-
dzi jak SAS/C, AsmOne czy DICE,
które już nie są rozwijane. Czy nie
byłoby lepiej używać vbcc/vasm?

Niekoniecznie. Przenośny charakter
vbcc i   vasm powoduje, że są wolne
i   mają zbyt duże wymagania jak na
68k. Nie jest możliwe, aby korzystać
z  nich na procesorze 68000 z  zega-
rem 7 MHz, także dlatego, że skom-
pilowałem je dla 68020. Procesor
68030 także nie jest wystarczający,
a   060 może nie być możliwy do
przyjęcia.

Kompilatory takie jak SAS/C i   DICE
z  pewnością są lepiej przystosowa-
ne do natywnego rozwoju na Ami-
dze 68k, a   kod generowany przez
SAS/C jest bardzo dobry. Brakuje mu
jednak nowoczesnych funkcj i takich
jak C99 czy 64-bitowych funkcj i
arytmetycznych. Ponadto niektórzy
developerzy wolą interfejs AsmOne,
co jest kwestią gustu. Vbcc i   vasm
mają swoje mocne strony pod
względem przenośności i   pracują
bardzo dobrze jako natywne kom-
pilatory na AmigaOS4 i   MorphOSie.

Vbcc i   vasm obsługują różne archi-
tektury, ale Amiga jest wśród nich
najbardziej znaną platformą. Gdy
sprawdzam to w  Google, na począt-
ku wyskakuje strona z  wersją dla
Amigi. Na jakich innych platformach
vbcc jest popularne?

Używa go trochę scena Atari , cho-
ciaż jest jeszcze dużo do poprawie-
nia w  wersjach dla Atari i   MiNT.
Dużo bardziej popularny jest asem-
bler vasm, jest często stosowany

Wywiad
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w  projektach dla Atari jako cross-
asembler. Znam też kilku develope-
rów, którzy używają vasm na Jagu-
arze.

Słyszałem, że brałeś udział w  pro-
jekcie AmigaOS 4 dla Pegasosa II .
Za co odpowiadałeś? Co było naj-
większą trudnością w  portowaniu
systemu?

Byłem zaangażowany wyłącznie ja-
ko beta tester systemu AmigaOS
4.1. Jedyny mój kod to dezasembler
68k i   PPC, który widzisz, gdy poja-
wia się Grim Reaper. Pamiętam, że
było kilka problemów z  interfejsem
sieciowym, ale poza tym wszystko
działało bardzo dobrze od samego
początku.

Czy wiesz kto podjął decyzję o  por-
towaniu AmigaOS 4 dla Pegasosa
II? Uważam, że to sprytne posunię-
cie, bo w  swoim czasie to był dobry
komputer.

Niestety nie pamiętam. Minęło wie-
le lat i   nie chcę nic pomylić. Moim
zdaniem to był bardzo dobry po-
mysł, bo mogłeś mieć MorphOSa
i   AmigaOS 4 na jednym komputerze.
Nie było innej możliwości , aby to
osiągnąć.

Co myślisz o  Pegasosie II? Czy to był
dobry komputer, a  może jeszcze nie
jest z  nim tak źle, jeśli ma działać
pod AmigaOS 4.1 lub MorphOSem?

To świetny sprzęt, w  którym zostało
wyeliminowanych większość pro-
blemów pierwszego modelu. Zwróć
uwagę, że Pegasos ma już ponad 12
lat i   nadal jest użyteczną platformą
dla AmigaOS4 i   MorphOSa.

Co sądzisz o  AmigaOne X1000?
I   oczywiście także o  modelu X5000,
który powinien być niedługo
w  sprzedaży. Seria "X" jest bardzo
droga, więc może mały A1222 Tabor
będzie alternatywą? Czy obóz Ami-
gaOS4 powinien robić coś innego,
podobnie jak MOS Team ze sprzę-
tem Apple?

Chciałbym, aby rozwijany być nowy
sprzęt. X1000 i   X5000 są bardzo
drogie, natomiast sprzęt Apple jest
wydajny, ale dla mnie atrakcyjne
jest posiadanie czegoś nowego
i   rzadkiego. Widziałem A1222 Tabor
na Amiga30 w  Neuss i   podoba mi
się pomysł, aby użyć rdzeni QorIQ
PowerPC, które są bardziej popular-
ne niż PA6T w  X1000. Powinien być
wspierany także Linuks i   systemy
BSD.

Z  punktu widzenia użytkownika by-
łoby dobrze, aby AmigaOS4 działał
na wielu platformach, o  i le jest to
możliwe. Z  drugiej strony byłoby to
nie w  porządku w  stosunku do A-
Eon czy ACube, którzy zainwesto-
wali dużo, aby nowy sprzęt mógł się
w  ogóle pojawić.

Jak wyglądała współpraca z  Hype-
rionem? Co uważasz na temat NDA
(umowa zachowania poufności)
i   innych nakazów ustalonych przez
firmę dla beta testerów? Czy one są
konieczne? I   czy planujesz inne
wspólne projekty z  Hyperionem?

Epizod z  Hyperionem był wyjątkowy.
Tak naprawdę nie byłem ani deve-
loperem, ani beta testerem. Cenię
swoją wolność i   nie chciałem nigdy
dołączyć do zespołu programistów
ani mieć innych obowiązków. Timo-
thy de Groote bardzo starał się
mnie przekonać, w  końcu się zgo-
dziłem z  zastrzeżeniem braku zobo-
wiązań, ale z  zachowaniem dostępu
do kodu źródłowego i   listy mailin-
gowej. AmigaOS jest projektem za-
mkniętym, dlatego zasady NDA są
ważne. Wolę jednak nie zaczynać
nowych rzeczy, nie ważne z  kim.
Mam bardzo dużo do zrobienia
przez następną dekadę.

Wróćmy do sprzętu. Jesteś progra-
mistą, czy Twoim zdaniem PowerPC
jest dobrym rozwiązaniem dla Ami-
gi NG, czy powinniśmy zmienić ar-
chitekturę? Przykładowo mam pro-
blemy z  WebKitem (przeglądarka
Odyssey) w  wersji dla PPC, a  na x86
ich nie ma.

PowerPC posiada nowoczesny i   ja-
sny zestaw instrukcj i oraz architek-
turę zupełnie inną niż x86 i   x64.
Jest także bardziej nowoczesny niż
ARM, niestety w  ostatnich latach
rozwój x86 i   ARM spowodował ich
niezdrowy udział w  rynku. Jako de-
veloper możesz to zaakceptować
lub kontynuować pracę ze starszymi
architekturami dla własnej przy-
jemności . Ja to traktuję w  katego-
riach hobby i   dlatego wybrałem to
ostatnie rozwiązanie.

Wywiad
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Konsekwencje ograniczonego wy-
boru będą mieć negatywne skutki
dla nas wszystkich. Będziemy po-
woli tracić możliwości wykorzysta-
nia sprzętu w  różny sposób. UEFI
jest pierwszym krokiem w  tym kie-
runku. Dodatkowo techniki takie jak
TPM zagrażają naszej sferze pry-
watności . Wszystkie alternatywne
architektury i   systemy operacyjne
potrzebują wolności .

Inne systemy amigowe to MorphOS
i AROS. Doceniam ich dokonania,
ale istnienie podziałów nie jest do-
bre ani dla Amigi, ani dla użytkow-
ników. Czy się mylę?

Zaletą jest to, że masz wybór, ale
użytkowników Amigi nie jest dużo
i   byłoby dobrze, abyśmy się nie
dzielili . Najlepsze co możesz zrobić
jako deweloper jest stałe wspiera-
nie wszystkich systemów, ale nie
każdy chce lub jest w  stanie to zro-
bić.

Również same systemy operacyjne
sprawiają, że różne rzeczy są niepo-
trzebnie trudne do osiągnięcia.
Mam na myśli na przykład interfejsy
AmigaOS4 czy gcc w  AROSie.

AROS działa na Intelu i   muszę
przyznać, że jest bardzo szybki. Co
sądzisz o  AROS Vision (68k)? Czy on
może stać się nowym systemem na
sprzęcie klasycznym?

AROS Vision wygląda świetnie, ale
nie chciałbym wygłaszać autoryta-
tywnych komentarzy. Nie wiem czy
przekompilowane programy dla
AROSa mogą działać bez zmian.
Z  opisów wygląda na zmodyfikowa-
ny AmigaOS 3.1, który wciąż ma kil-
ka problemów. Jestem developerem
i   nie spędzam dużo czasu na do-
pieszczanie mojego Workbencha.
Osobiście unikam wszystkiego, co
może wpływać negatywnie na sta-
bilność.

Czy slyszałeś o  projekcie SonnetA-
miga? Jest to reimplementacja War-
pOS dla karty Sonnet Crescendo
7200. Autorzy używają w  dużym
stopniu Twoich narzędzi, czy musia-
łeś w  tym celu dodać jakieś specjal-
ne funkcje?

Jestem w  częstym kontakcie z  Rado-
sławem Kujawą. Nowe funkcje
w  vasm i   vlink obsługują potrzebne
atrybuty pamięci dla karty Sonnet.

To daje pewność, że programy War-
pOS po wczytaniu do pamięci PCI
będą dostępne dla Sonneta. Nie-
którzy wiedzą, że format plików wy-
konywalnych AmigaOS pozwala na
wybór pracy w  pamięci typu Chip
lub Fast. Jednak prawie nikt nie wie,
że można również podawać pełne
32-bitowe słowa w  celu ustawienia
atrybutów pamięci RAM. Z  tego co
wiem nie było to możliwe do użycia
w  innych narzędziach programi-
stycznych, przed moimi zmianami.

Vampire II (FPGA) dla Amigi 600 to
bardzo ciekawy projekt. Czy tech-
nologia FPGA, taka jak FPGA Arcade,
Minimig, MiST czy Apollo Core, mo-
że dać nowe życie Amidze klasycz-
nej?

Do pewnego stopnia, tak. W  moim
osobistym odczuciu Amiga nie jest
do końca "prawdziwa", gdy nie ma
swojego serca, czyli procesora 68k.
Dlatego Minimiga uważam za peł-
noprawny komputer Amiga. Emuluje
on układy specjalizowane, ale ma
prawdziwy procesor typu
68SEC000.

Jesteś też developerem systemu
operacyjnego NetBSD. Jak się w  to
zaangażowałeś? Co użytkownik
Amigi może znaleźć ciekawego
w  NetBSD?

NetBSD znałem bardzo długo, bo
był to pierwszy wolny Unix dostęp-
ny dla Amigi , na długo przed Linuk-
sem. Używałem go na moich
Amigach i   dzięki temu bardzo dużo
się nauczyłem. Gdy dostałem Pega-
sosa 2, byłem zafascynowany ideą,
aby uruchomić NetBSD na mocnym
sprzęcie. Pierwsze próby robiłem
w  okresie lat 2004-2006, z  pomocą
developera z  Dani i oraz Hiszpani i .
Niestety nie udało się ze względu
na brak doświadczenia.

W  2007 roku zauważyłem że deve-
loper NetBSD, Tim Rightnour zaczął
poprawiać wszystkie porty dla Po-
werPC i   zobowiązał się także do
napisania wstępnego kodu dla Pe-
gasosa 2 w  ramach portu "ofppc". To
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był bardzo dobry punkt wyjścia dla
moich eksperymentów i   po kilku ty-
godniach stworzyliśmy razem port.
Tim zaoferował, abym stał się deve-
loperem NetBSD, na co się zgodzi-
łem. NetBSD/Amiga jest moim
zdaniem najlepszym Uniksem do-
stępnym dla Amigi 68k i   obsługuje
największą ilość sprzętu. W  ostat-
nich latach wykonałem dużo zmian,
ale najwięcej nowych sterowników
w  tym czasie napisał Radosław Ku-
jawa.

Doświadczony użytkownik Amigi
powinien czuć się bardziej komfor-
towo z  NetBSD niż Linuksem, bo
musi zbudować cały system od pod-
staw samodzielnie. Nie można razu
zacząć pracę w  Gnome czy KDE, tak
jak w  większości dystrybucj i Linuk-
sa, ale trzeba zrozumieć i   skonfigu-
rować wszystko z  poziomu lini i
poleceń. Dopiero później możesz
zainstalować takie rzeczy jak Gno-
me, KDE, Firefoxa lub inne, które
potrzebujesz.

Apple użyło NetBSD jako podsta-
wowy kernel dla nowego MacOS X.
Może Amiga NG powinna spróbo-
wać zrobić to samo, aby przyspie-
szyć rozwój i   uzyskać takie funkcje
jak ochrona pamięci, obsługa wielu
rdzeni itd?

Nie. Wtedy to będzie Unix, a   nie
AmigaOS. Gdy chcę używać Unixa,
mam kilka różnych opcj i , wliczając
w  to OS X.

Wiele programów jakie napisałeś
jest dostępnych razem z  kodem źró-
dłowym. To dość niezwykłe w  śro-
dowisku Amigi. Zazwyczaj czołowi
developerzy nie udostępniają źró-
deł. Czy uważasz, że model Open
Source jest lepszy zwłaszcza, gdy
społeczność jest bardzo mała?

W  przeszłości istniała tradycja, że
nawet do darmowych programów
lub z kategori i Shareware nie był
dołączony kod źródłowy. Jego upu-
blicznienie to osobista decyzja każ-
dego człowieka. Ja nie publikuję
źródeł wszystkich moich progra-

mów, częściowo dlatego, że są stare,
bezużyteczne lub tak złe, że byłoby
to żenujące.

W  przypadku moich przenośnych
narzędzi programistycznych, do-
stępność źródeł jest konieczna, ina-
czej nikt nie będzie mógł wykonać
portu. Co do gier jak Solid Gold,
mam nadzieję, że jeśli nie każdy bę-
dzie musiał wyważać otwartych
drzwi, zobaczymy więcej nowych
produkcj i .

Czy uważasz, że stara technologia
z  systemu AmigaOS 3.1 powinna
być dostępna za darmo dla społecz-
ności? Mamy wiele problemów ta-
kich jak ROM kart CyberStorm PPC,
CGX4 czy Picasso 96.

Obawiam się, że otwarty dostęp do
wszystkich źródeł stworzy jeszcze
więcej klonów AmigaOS. Pełny do-
stęp do plików źródłowych powinna
mieć ograniczona grupa zaufanych
użytkowników. Mogliby oni decydo-
wać, komu jeszcze udostępnić dane.
Źródła AmigaOS 3.1 wyciekły już
kilka razy, więc nie ma niebezpie-
czeństwa, że zostaną utracone. Po-
dobnie jest wiele osób korzysta-
jących obecnie ze źródeł P96 oraz
CGX.

Prawdziwym problemem jest ROM
na sprzęcie "firm trzecich", a   także
CPLD i   FPGA, co jest nawet gorsze.
Jeżeli je stracimy, cały hardware
wcześniej czy później umrze.

Jaką Amigę polecasz dla nowych
osób w  środowisku? Klasyk, NG czy
może emulator? Obecnie emulacja
PowerPC w  WinUAE jest coraz lep-
sza. A  może lepiej zaczekać na pro-
jekt Amiga Reloaded?

Przede wszystkim uważam, że w  na-
szej społeczności nie będzie no-
wych ludzi poza tymi, którzy
doświadczyli mocy Amigi w  jej naj-
lepszych "złotych" czasach. Rzadko
widzę ludzi , którzy urodzili się po
1990 roku, chyba że przejęli zainte-
resowanie bezpośrednio od swoich
rodziców.

Systemy NG odwołują się wyłącznie
do użytkowników "hardcore", którzy
nigdy nie odeszli od środowiska
Amigi . Prawdziwy nowicjusz pamię-
ta sprzęt klasyczny i   chce sobie
przypomnieć czasy dzieciństwa. Do
wszystkiego innego ma lepsze
i   tańsze opcje. Jeżeli chcemy mieć
prawdziwy sprzęt, najlepszym wy-
borem będzie A500, A1200 lub Mi-
nimig, a   także Amiga Reloaded, gdy
będzie już w  sprzedaży. W  przeciw-
nym wypadku dobrym punktem
wyjścia jest UAE.

Czy developerzy powinni próbować
sprzedawać swoje gry i   programy za
niskie kwoty, aby można było
wspierać swoje hobby? Moim zda-
niem tak, a  co Ty o  tym myślisz?

Każdy powinien sam zdecydować.
Uważam, że Amiga jest platformą
czysto hobbystyczną i   nie istnieje
na niej normalny rynek komercyjny.
Hobby jest czymś, co robisz dla
przyjemności , bez oczekiwania zy-
sków.

Jakie masz plany lub też "mapę dro-
gową" na przyszłość?

Staram się unikać określeń typu
mapa drogowa, bo to zakłada ist-
nienie obowiązków niezgodnych
z  moim pojęciem hobby i   zabawy.
Aktualnie moim priorytetem jest:
vbcc 0.9e, Sqrxz4 OCS oraz więcej
rzeczy dla NetBSD i   Xorg. W  tym ro-
ku chciałbym też zacząć nową grę
wspólnie z  bratem.

Na koniec pozdrowienia dla...

. . .Fairlight, Skid Row, Scoopex, Cry-
stal, Vision Factory, Quartex, Para-
dox, Bamiga Sector One.

Pozdrowienia dla wszystkich ak-
tywnych użytkowników Amigi na
świecie. Niech Amiga będzie z  Wami
przez następne 30 lat! Pamiętajcie,
aby sprawdzać baterie i kondensa-
tory na płytach głównych, zanim
będzie za późno.

Tłumaczenie: Łukasz Kamiński
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I nicjatywa została wdrożona w  życie
przez naszego kolegę Krzysztofa
"Radzika" Radzikowskiego, który
udostępnia odcinki również na na-
szym cover CD. Z  czasem Amiwigilia
wzbogaciła się o  wydania specjalne
komentujące bieżące wydarzenia
amigowe, gdzie obok Radzika usły-
szymy także głos Adama Zalepy.
Niedawno do obu amigowców dołą-
czył jeszcze Paweł Ruczko co za-
owocowało podcastem Retro Life,
skoncentrowanym na tematyce mi-
nionych lat, lecz znacznie wykracza-
jącym poza wąskie łamy Amigi .
Warto też wspomnieć, że Radzik nie
ogranicza się jedynie do projektów
polskojęzycznych czego dowodem
są jego rozmowy z  zagranicznymi
gośćmi pod szyldem Amicast.

W  niniejszym tekście nie chcę jed-
nak skupiać się na recenzowaniu
pracy Radzika i   spółki . Chciałbym
raczej przedstawić sposoby na wy-
godny dostęp do podcastów z  po-
ziomu Amigi . Temat ten jest
bowiem rzadko poruszany.

Oczywiście najprostszym sposobem
na dostęp do treści jest po prostu
wklejenie linka do pliku znajdujące-
go się na stronie www. W  przypadku
nowszych przeglądarek, takich jak

Odyssey natychmiast pojawi się
w  oknie stosowny player pozwala-
jący na odsłuch materiału bezpo-
średnio ze strony. Jeśli ktoś woli
bardziej wyspecjalizowane rozwią-
zania może skorzystać np. z  odtwa-
rzacza TuneNet. Wystarczy tylko
skorzystać z  opcj i Open URL (skrót
A+U) i   wkleić tam link a   podcast po-
jawi się na liście odtwarzania. Go-
rzej , gdy dysponujemy Amigą 68K,
tutaj lepiej chyba ściągnąć mp3 na
dysk i   spróbować odtworzyć ją lo-
kalnie.

W  przypadku bardziej nowocze-
snych rozwiązań, takich jak platfor-
ma Sound Cloud, na której znajduje
się, chociażby wspomniany podcast
Retro Life sprawa się komplikuje.
W  zasadzie jedynie przeglądarka
Odyssey jeszcze jakoś daje radę,
lecz już np. używając TimberWolfa
(nie mówiąc o  starszych browse-
rach) otrzymamy komunikat o  nie-
obsługiwanej przeglądarce i   suge-
stię instalacj i nowszej (których na
Amidze oczywiście brak).

W  tym wypadku jednym z  rozwiązań
może być strona pośrednicząca, taka
jak na przykład SoundCloud Down-
loader:

będąca downloaderem online pli-
ków z  wymienionego serwisu. Atu-
tem tego rozwiązania jest też to, że
pliki dźwiękowe możemy pobierać
bez wcześniejszej rejestracj i i   logo-
wania w  Sound Cloud, czego bez-
pośrednio w  SC nie zrobimy, nawet
gdy posiadamy najnowocześniej-
szego  browsera.

Wymienione wcześniej sposoby to
typowe "jednorazówki", które raczej
słabo się sprawdzają w  przypadku
gdy chcemy śledzić na bieżąco pre-
ferowany cykl audycj i . Trudno bo-
wiem uznać za wygodne
każdorazowe wklejanie adresu od-
cinka do paska url w  odtwarzaczu
TuneNet czy choćby ciągle otwiera-
nie strony domowej podcastu w  na-
dziei , że może wreszcie dodali
kolejny odcinek. Dlatego tez po-
wstały wyspecjalizowane klienty
bazujące na kanałach RSS, bez któ-
rych nie może się obejść żaden po-
ważny podcast. Takie narzędzia
pozwalają na automatyczne śledze-
nie zmian w  danym podcaście, do-
dawanie do playlisty nowych
odcinków itd.

PODCASTY I AMIGA
Jak z nich korzystać?

RAFAŁ"MUFA" CHYŁAPodcasting to stosunkowo młoda dziedzina
internetowego życia, która w świecie na szerszą skalę
rozpowszechniła się około 10 lat temu. Wystarczy
wspomnieć, że pierwszy polski podcast (choć
prowadzony przez Włochów) "Warsaw calling", pojawił
się w sieci w lutym 2005 roku. Jeszcze dłużej, bo aż do
września 2014 roku musieliśmy czekać na rodzimy
podcast poświęcony tematyce amigowej, jakim jest
Amiwigilia.

Szkółka
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MicroRSS

Wspomniana wcześniej w nie naj-
lepszym kontekście przeglądarka
TimberWolf wbrew pozorom może
się okazać jednym z najlepszych
przyjaciół amigowego miłośnika
podcastów. Pomimo starzejącego
się silnika wciąż zachowuje dosyć
przyzwoitą kompatybilność z wtycz-
kami dla Firefoxa, których powstało
zatrzęsienie. Postanowiłem spraw-
dzić, czy ten kierunek okaże się po-
mocny względem opisywanego
zagadnienia. Po wpisaniu słowa
"podcast" w wyszukiwarce dodat-
ków, wyskoczyło kilka pozycj i . Bez
zastanowienia kliknąłem na pierw-
szą z góry, jaką była MicroRSS.

Pomimo iż TimberWolf odpowiada
Firefoksowi w wersj i czwartej insta-
lacja przebiegła bez problemu i po
automatycznym restarcie w menu
przeglądarki pojawiła się pozycja o
podpisana, a jakże MicroRSS. Jak sa-
ma nazwa wskazuje rozszerzenie
oferuje raczej skromne możliwości ,
jednak pozwala na podstawową
eksplorację podcastów, w tym rów-
nież tych z punktu widzenia Amigi
problematycznych. Obsługa narzę-
dzia jest prosta. W oknie po lewej
sekcj i mamy pięć ikon. Najważniej-
sza jest środkowa z symbolem RSS.

Po jej wybraniu wystarczy w odpo-
wiednich polach wpisać nazwę
podcastu oraz adres jego kanału
RSS. Po dokonaniu tej czynności na
liście RSS Feeds pojawi się nazwa
naszego podcastu, dwuklik na iko-
nie otwiera jego zawartość w głów-
nej sekcj i , gdzie znajdziemy opis, a
także ikonę pozwalającą na pobra-
nie pliku. Jak wspomniałem wtyczka
radzi sobie także z problematyczny-
mi serwisami takimi jak Sound Clo-
ud (pomimo że sam TimberWolf z tą
stroną sobie nie radzi).

Chcąc mieć dostęp do Retro Life,
poza dużymi wymaganiami wzglę-
dem przeglądarki i restrykcyjnym
podejściem wobec pobierania pli-
ków przez niezarejestrowanych
użytkowników, amigowiec staje tak-
że jeszcze przed wyzwaniem, jakim
jest uzyskanie adresu dla kanału
RSS. Tutaj jednak ponownie ratuje
nas wyspecjalizowana strona inter-
netowa, a konkretnie:

Pozwala ona na uzyskanie RSS z
serwisów ITunes i Sound Cloud. Wy-
starczy w stosowną wyszukiwarkę
wkleić adres WWW podcastu, by po

chwili otrzymać interesującą nas
ścieżkę RSS. Dzięki tej metodzie
uzyskamy dostęp do omawianego
cyklu audycj i bez potrzeby korzy-
stania z pośredników typu SoundC-
loud Downloader.

AmiPodder

Klient podcastów autorstwa Rober-
ta Williamstwa. Działa zarówno na
AmigaOS 4, jak i na trzeciej wersj i
systemu, przy czym w tym drugim
wypadku wymagane jest urucho-
mione środowisko Rexx, srMUI , a
także klasa TheBar.mcc. Program nie
jest już rozwijany, ostatnia wersja
oznaczona numerem 1.7 pochodzi z
2007 roku co niestety w kilku miej-
scach widać. Denerwuje zwłaszcza
nie najlepsza stabilność pod naj-
nowszym MUI , często zdarza się, że
program grimmuje bądź potrafi się
zawiesić. Raz podczas takiej przy-
gody przy okazj i skasował mi listę
kanałów, dlatego warto zadbać o
backup pliku:

AmiPodder_channels.data

Po pierwszym uruchomieniu należy
przejść do sekcj i preferencess i do-
konać wstępnej konfiguracj i . Prefe-
rencje podzielone są na kilka
zakładek. W sekcj i download poza

wyborem katalogu dla pobie-
ranych plików możemy wybrać
jedno z kilku narzędzi służą-
cych ściąganiu materiałów. Tu-
taj także widać wiekowość
AmiPoddera, gdyż wśród pro-
ponowanych rozwiązań są
między innymi przeglądarki
AWeb czy IBrowse. Z punktu
widzenia użytkownika Amiga-
OS 4, niemającego ochoty na
zabawę w komputerową ar-
cheologię chyba najrozsąd-
niejszym rozwiązaniem jest
wybór Wgeta. Kolejną intere-
sującą sekcją jest zakładka Au-
tomation, pozwalająca na
automatyczne sprawdzenia
uaktualnień kanałów, jak i po-
bieranie ich w tle, w ustalonych
przez nas ramach czasowych.

Szkółka
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Opcje z działu sync pozwalają na
skonfigurowanie programu do
współpracy z urządzeniami mobil-
nymi. Do ważniejszych zakładek
trzeba zaliczyć też Play, to tutaj
ustalamy, przy pomocy jakiego na-
rzędzia będziemy odsłuchiwać na-
szych podcastów. Do wyboru mamy
AmigaAmp, AmiNetRadio, Amplifer,
Delitracker I I i TuneNet. Jest także
możliwość podpięcia odtwarzacza
dla plików video.

Zakładek i zawartych w nich opcj i
konfiguracyjnych mamy więcej , nie
będę jednak ich szczegółowo opisy-
wał, gdyż znakomicie zrobił to sam
autor programu na łamach magazy-
nu Total Amiga, którego polskoję-
zyczną wersję możecie za darmo
pobrać pod tym adresem:

Przejdę zatem do głównego okna
AmiPoddera, które jest miejscem
zasadniczej obsługi programu. Znaj-

dziemy w nim dwie sekcje. Po lewej
mamy listę kanałów, które możemy
sobie grupować na dowolne kate-
gorie tematyczne. Prawa większa
część wyświetla nam dostępne od-
cinki . Nad całością góruje pasek
ikon, którego uzupełnieniem jest 5
przycisków w lewym dolnym rogu.

Aby dodać podcast, można skorzy-
stać z jednego z nich, czyli _Add
channel, wyskoczy wówczas okien-
ko, w które należy wpisać adres RSS
i ewentualnie jeśli jest to wymaga-
ne login i hasło dostępu. Wówczas
na liście kanałów pojawi się nowa
pozycja, a po jej zaznaczeniu i sko-
rzystaniu z opcj i _Update wyświetlą
się dostępne odcinki . Nowe odcinki
będę wyświetlone wytłuszczonym
drukiem, co odróżnia ich od tych, z
którymi mieliśmy wcześniej do czy-
nienia.

Dodatkowo tytułom mogą towarzy-
szyć symbole pozwalające na okre-
ślenie czy dany materiał został już
pobrany, zsynchronizowany i odtwo-
rzony. Generalnie obsługa całości
jest bardzo intuicyjna, wszystkie

przyciski oraz ikony są opisane
zgodnie ze swym przeznaczeniem,
tak więc nawet początkujący ami-
gowiec nie powinien mieć proble-
mu z odgadnięciem jakim czynno-
ściom służą (a w razie czego pomo-
cą służy wspomniany artykuł z Total
Amiga nr 23).

Na koniec postanowiłem jeszcze raz
powrócić do problemu, jaki przewi-
jał się podczas tego tekstu, czyli
podcastu Retro Life zamieszczonym
na platformie Sound Cloud. Miałem
uzasadnione obawy czy ten cykl
audycj i może być obsłużony przez
AmiPoddera, zwłaszcza że otrzyma-
łem informację ze strony jednego z
autorów podcastu, że AmiPodder do
tego celu się nie nadaje. Na szczę-
ście po wklejeniu adresu RSS wy-
ciągniętego za pomocą wspo-
mnianej witryny getrssfeed.com,
wszystkie odcinki Retro life wy-
świetliły się w oknie AmiPoddera, a
ja mogłem je swobodnie pobierać
czy odsłuchiwać, oczywiście bez
potrzeby logowania się na Sound
Cloud.

Przeglądarka internetowa z wczytaną listą wiadomości RSS.

Szkółka
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www.ppa.pl/totalamiga/fi-
les/ta23pl.pdf



Zachęcony tym suk-
cesem postanowi-
łem spróbować z
serwisem, który teo-
retycznie w ogóle
nie jest obsługiwany
przez Amigę, czyli
iTunes. Przy zasto-
sowaniu dokładnie
tych samych metod
również odniosłem
pełen sukces pod
AmiPodderem, jak i
MicroRSS.

Reasumując dosze-
dłem do wniosku, że
pomimo pewnego
zastoju, z obsługą
podcastów, nawet
tych umieszczonych
na popularnych no-
woczesnych plat-
formach, nie jest na
Amidze jeszcze tak źle. Zachęcam
więc wszystkich do korzystania z tej
swoistej formy internetowego radia.
W dzisiejszym zabieganym świecie,
kiedy nie zawsze mamy czas na czy-

tanie, podcast może być ciekawą al-
ternatywą pozwalającą na zdoby-
wanie informacj i , wiedzy czy roz-
rywki . Możemy z niej korzystać np. w
czasie jazdy samochodem czy in-

nych wymagających skupienia
czynności , które wykluczają jedno-
czesne czytanie nawet tak cieka-
wych periodyków, jak nasz
Amigazyn.
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Odtwarzanie bezpośrednio w oknie przeglądarki internetowej.

Odtwarzanie podcastu w programie TuneNet.
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Wybór padł na klon znanej z  Atari
gry Robbo autorstwa Janusza Pelca.
Gra nie jest zbyt złożona, o  czym
przekonasz się, drogi Czytelniku, już
wkrótce z  tego artykułu.

Dla tych, co nie wiedzą na czym po-
lega gra Robbo, już tłumaczę.
W  grze sterujemy robocikiem
o  imieniu Robbo, który ma za zada-
nie zebrać wszystkie śrubki z  plan-
szy. Zadanie jednak nie jest proste.
Na drodze stanie wiele niebezpie-
czeństw. A  będą to wrogie stworki ,
latające nietoperze, strzelające
działa, jak również przeszkody blo-
kujące drogę typu skrzynie i   gruz.

Zanim zaczniemy właściwe kodo-
wanie odpowiedzmy sobie na kilka
zagadnień projektowych. Projekto-
wanie to najważniejszy etap w  two-
rzeniu oprogramowania.

W  grze Robbo potrzebna jest przede
wszystkim prostokątna   plansza re-
prezentująca pole gry, po której
chodzi Robbo i   zbiera śrubki .

Plansza jest złożona z  kwadrato-
wych pól. Liczba pól na planszy za-
leży od wymiarów planszy i   możemy
ją  określić przez dwa atrybuty: sze-
rokość oraz wysokość, będące licz-
bami całkowitymi dodatnimi.

Pole zawiera informację o  zawarto-
ści , żeby było wiadomo czy na polu
jest śrubka, skrzynka, nietoperz lub
wybuchająca bomba.

Wystarczy każdemu typowi zawar-
tości pola przypisać kolejne liczby
naturalne. Przypisanie jest umowne.
W  naszym przykładzie będą nas-
tępujące:

- tło będzie nosić liczbę 0
- ściana liczbę 1
- śrubka - 2 itd.

Następnie w  przypadku, gdy będzie-
my musieli odnieść się do typu za-
wartości - użyjemy nazwy stałej ,
a   nie liczby, co uczyni nasz kod

przejrzysty i   wolny od błędów. Aby
animować planszę, przechodzimy po
kolejnych polach i   wywołujemy od-
powiednią funkcję odpowiedzialną
za animację danego typu elementu.
Zazwyczaj animacja polega na
zmianie stanu, klatki animacj i lub
przemieszczeniu elementu na są-
siednie pole. Taki mechanizm nosi
nazwę automatu komórkowego
(cellular automata).

Musimy opracować odpowiednie
struktury danych oraz funkcje pro-
gramu. Będziemy robić to stopnio-
wo. Zaczniemy od określenia
(zdefiniowania) wspomnianych stru-
ktur. Dodatkowo wprowadzę pojęcie
cechy (property) oraz pokażę jak je
zaimplementować przy pomocy tzw.
flag, technice powszechnie stoso-
wanej w  Amidze.

Tak jak było wspomniane potrzebna
jest nam plansza. Rozmiar planszy

ASEMBLER DLA ZIELONYCH
Część 7: Piszemy grę

ROBERT "RAS" SZACKIW dzisiejszym odcinku zacznę opisywać proces two-
rzenia gry na Amigę  w  asemblerze. Poczynając od pro-
jektowania, poprzez pisanie logiki gry aż po
wyświetlanie grafiki i   reagowanie na wiadomości z  kla-
wiatury, bądź joysticka. W  tym numerze opracujemy
pierwszy plik nagłówkowy naszej gry.
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Pytanie nr  1:
Co jest potrzebne do gry
Robbo?

Pytanie nr  2:
Z  czego składa się  plansza?

Pytanie nr  3:
Co zawiera pojedyncze pole?

Pytanie nr  4:
Jak zapisać informacje o  za-
wartości pola?

Pytanie nr  5:
W  jaki sposób obsłużyć ele-
menty animowane?

Pytanie nr  6:
Od czego zacząć pisanie ko-
du?



jest zmienny. Aby przechować dane
o  planszy potrzebujemy jej wymiary
oraz tablicę przechowującą stany
poszczególnych pól.

Zbudujmy zatem odpowied-
nią  strukturę, która umożliwi w  pro-
sty sposób odwoływać się np. do
szerokości planszy, bądź konkretne-
go pola o  współrzędnych X i   Y.

Posłużymy się w  tym celu makrami
systemowymi z  pliku nagłówkowe-
go "exec/types.i". Stwórzmy plik na-
główkowy "plansza.i", o  następującej
zawartości :

Wyjaśnienie:

Słowo kluczowe STRUCTURE two-
rzy nową strukturę. Działa to w  ten
sposób, że wewnętrzny licznik jest
ustawiany na 0 (jest to liczba poda-
na jako argument), a   następnie
w  kolejnych lini jkach - zwiększany
o  rozmiary kolejnych pól.

Etykiecie będącej argumentem ko-
lejnych makr przypisywana jest
wartość wewnętrznego licznika,
a   następnie licznik jest zwiększany
o  rozmiar pola.

- UBYTE i   BYTE definiuje pole
o  rozmiarze jednego bajta.

- UWORD i   WORD definiuje pole
o  rozmiarze słowa (dwóch bajtów).

- ULONG i   LONG definiuje pole
o  rozmiarze długiego słowa (czte-
rech bajtów).

- APTR to skrót od "Address Pointer",
a   STRPTR oznacza "String Pointer".

Są  to zwyczajne wskaźniki i   zajmują
jedno długie słowo.

- STRUCT definiuje pole złożone
(podaje się rozmiar pola jako argu-
ment makra).

- LABEL z  kolei nie inkrementuje
licznika, tylko przypisuje podanej
etykiecie jego obecną wartość.

W  ten sposób możemy w  prosty
sposób tworzyć struktury w  asem-
blerze. Teraz jeśli chcemy odwoły-
wać się do poszczególnych pól
piszemy etykietę, a   nie liczbę.

Teraz potrzebne są nam jeszcze de-
finicje poszczególnych typów (sta-
nów) pól. Każdy typ pola musi
posiadać unikalny identyfikator. Po-
służymy się tzw. enumeracją (rów-
nież z  "exec/types.i"), czyli
wyliczeniem.

Do stworzenia wyliczenia służy ma-
kro ENUM, które zeruje wewnętrzny
licznik. Następnie kolejne wystą-
pienia makr EITEM przypisują ko-
lejne liczby naturalne podanym
etykietom.

Rozszerzmy zatem plik "plansza.i"
o  kolejne wiersze:

Szkółka

INCLUDE "exec/types.i"

; W tym miejscu definiujemy strukturę planszy
; Tak naprawdę w wygodny i czytelny sposób tworzymy zestaw
; etykiet, którym przypisywane są odpowiednie wartości - przesunięcia
; względem bazy struktury. W komentarzu rzeczywista wartość etykiet.

STRUCTURE Plansza,0
UBYTE PL_Szer ; PL_Szer = 0
UBYTE PL_Wys ; PL_Wys = 0 + 1 = 1
APTR PL_Pola ; PL_Pola = 1 + 1 = 2
LABEL PL_Rozmiar ; PL_Rozmiar = 2 + 4 = 6

; W  tym miejscu wprowadzamy wyliczenie - czyli przypisujemy podanym etykietom
; kolejne liczby naturalne.

ENUM
EITEM ST_Brak ; ST_Brak = 0
EITEM ST_Sciana ; ST_Sciana = 1
EITEM ST_Srubka ; ST_Srubka = 2
EITEM ST_Skrzynka ; ST_Skrzynka = 3
EITEM ST_Nietoperz ; ST_Nietoperz = 4
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Potrzebne nam będą jeszcze tzw.
flagi do określenia pewnych wła-
sności pól. Przy pomocy flag można
przypisywać pewne cechy obiektom.
Flagi możemy swobodnie mieszać,
ponieważ każda flaga opisana jest
przez stan jednego bitu w  słowie
zawierającym flagi .

Przykładowo chcemy zrobić system
określania, czy na dany typ pola
można wejść, lub czy na danym po-
lu jest przedmiot do zebrania przez
bohatera gry. Dzięki temu będzie
można błyskawicznie określić wła-
sności pola. Użyjemy do tego tzw.
definicj i bitowych (również
z  "exec/types.i"):

Dopiszmy więc kolejne lini jki kodu
do "plansza.i" (listing na następnej
stronie).

Wyjaśnienie:

Makro BITDEF tworzy dwie stałe.
Przykładowo pierwszy BITDEF two-
rzy stałe o  nazwach: WLB_Odwie-
dzalne (B jak Bit) i   przypisuje
wartość 0 (numer bitu) oraz:
WLF_Odwiedzalne (F jak Flag)

i   przypisuje 1 przesunięte w  lewo
o  0 bitów, czyli w  wyniku: 1.

Piąta definicja tworzy WLB_Detono-
walne i   przypisuje jej wartość 4
(numer bitu) oraz WLF_Detonowal-
ne i   przypisuje wartość 1 przesunię-
te w  lewo o  4 bitów, czyli w  wyniku:
16.

Oczywiście te enumeracje i defini-
cje będzie można rozszerzać na dal-
szym etapie. Są to elastycze
struktury danych. Przyda się to w
przyszłości , jak będziemy rozwijać
projekt.

Teraz można np. zdefiniować wła-
sności dla poszczególnych typów
pól. To już piszemy w kodzie progra-
mu ("plansza.s"):

Powyższy zapis deklaruje własności
pięciu pierwszych typów elemen-
tów. Na pole zawierające tło może
wejść dowolny obiekt, jak również
może tam wybuchnąć bomba. Śrub-
kę można zbierać. Skrzynkę da
się  przesuwać. Nietoperz z kolei jest
wrogiem i można go zestrzelić.

Przechowujemy to w postaci tablicy,
by później łatwo odnosić się do tych
informacj i , gdy będziemy potrzebo-
wali sprawdzić czy bohater może
wejść na dane pole. Wystarczy zerk-
nąć do odpowiedniego elementu w
tablicy.

Podsumowanie:

Co zrobiliśmy - zaprojektowaliśmy
strukturę  planszy, stworzyliśmy typ
wyliczeniowy dla stanów (zawarto-
ści ) pól oraz stworzyliśmy typ fla-
gowy dla własności poszczególnych
typów pól. Wszystko zawarliśmy w
pliku "plansza.i".

Polecam jako ćwiczenie domowe
dodać kolejne elementy do wyli-
czenia (np. rozbudować o "amunicję"
i "gruz"), jak również zastanowić się,
czy nie potrzeba jakiejś nowej wła-
sności i wprowadzić ją (np.
WL_Smiertelne w przypadku poci-
sków lub laserów, które sa niebez-
pieczne dla Robbo).

Pierwsze instrukcje asemblera w
kolejnym odcinku. Do następnego
numeru!
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; Tutaj definiujemy flagi określające własności typów pól.

BITDEF WL,Odwiedzalne,0 ; WLF_Odwiedzalne = 1 (%1)
BITDEF WL,Zbieralne,1 ; WLF_Zbieralne = 2 (%10)
BITDEF WL,Teleport,2 ; WLF_Teleport = 4 (%100)
BITDEF WL,Zniszczalne,3 ; WLF_Zniszczalne = 8 (%1000)
BITDEF WL,Detonowalne,4 ; WLF_Detonowalne = 16 (%10000)
BITDEF WL,Wrog,5 ; WLF_Wrog = 32 (%100000)
BITDEF WL,Przesuwalne,6 ; WLF_Przesuwalne = 64 (%1000000)

INCLUDE "plansza.i" ; Załączamy nasz plik nagłówkowy

; Tutaj deklarujemy własności poszczególnych typów pól.

Wlasnosci:
DC.L WLF_Odwiedzalne!WLF_Detonowalne
DC.L 0
DC.L WLF_Zbieralne!WLF_Detonowalne
DC.L WLF_Detonowalne!WLF_Przesuwalne
DC.L WLF_Zniszcz70



Szkółka

; Plansza.i : Definicje planszy

INCLUDE "exec/types.i"

; W tym miejscu definiujemy strukturę planszy
; Tak naprawdę w wygodny i czytelny sposób tworzymy zestaw
; etykiet, którym przypisywane są odpowiednie wartości - przesunięcia
; względem bazy struktury. W komentarzu rzeczywista wartość etykiet.

STRUCTURE Plansza,0
UBYTE PL_Szer ; PL_Szer = 0
UBYTE PL_Wys ; PL_Wys = 0 + 1 = 1
APTR PL_Pola ; PL_Pola = 1 + 1 = 2
LABEL PL_Rozmiar ; PL_Rozmiar = 2 + 4 = 6

; W tym miejscu wprowadzamy wyliczenie - czyli przypisujemy
; podanym etykietom kolejne liczby naturalne.

ENUM
EITEM ST_Brak ; ST_Brak = 0
EITEM ST_Sciana ; ST_Sciana = 1
EITEM ST_Srubka ; ST_Srubka = 2
EITEM ST_Skrzynka ; ST_Skrzynka = 3
EITEM ST_Nietoperz ; ST_Nietoperz = 4

; Tutaj definiujemy flagi określające własności typów pól.

BITDEF WL,Odwiedzalne,0 ; WLF_Odwiedzalne = 1 (%1)
BITDEF WL,Zbieralne,1 ; WLF_Zbieralne = 2 (%10)
BITDEF WL,Teleport,2 ; WLF_Teleport = 4 (%100)
BITDEF WL,Zniszczalne,3 ; WLF_Zniszczalne = 8 (%1000)
BITDEF WL,Detonowalne,4 ; WLF_Detonowalne = 16 (%10000)
BITDEF WL,Wrog,5 ; WLF_Wrog = 32 (%100000)
BITDEF WL,Przesuwalne,6 ; WLF_Przesuwalne = 64 (%1000000)

; Koniec pliku Plansza.i
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Na szczęście jest rozwiązanie takiej
sytuacj i . System Amigi znowu poka-
zuje pazurki , bo spolszczenie pro-
gramu można wykonać nawet
wtedy, gdy nie przewidział tego je-
go autor. Może wydawać się to
dziwne, ale w  praktyce głównym
wymogiem jest to, aby program
działał w  sposób systemowy, czyli
nie omijał składników i   funkcj i
związanych z  Workbenchem oraz

podstawowymi bibliotekami. Więk-
szość oprogramowania użytkowego
tak działa i   nawet jeśli zawiera
część autorskich rozwiązań, można
za jego pomocą osiągnąć więcej , niż
wydaje się z  pozoru.

Jak więc można sobie poradzić, gdy
koniecznie chcemy mieć program
po polsku, a   wszystkie znaki na nie-
bie i   ziemi wskazują, że się nie da?

W  tym momencie do akcj i musi
wkroczyć specjalny program, który
wygeneruje pliki potrzebne do wy-
konania lokalizacj i . Mówiłem o  nich
w  poprzednich częściach naszego
cyklu. Tym programem jest "CatEdit",
który znajdziemy na Aminecie
w  katalogu "dev/misc". Konkretnie
należy pobrać plik o  nazwie:

CatEdit1_2b.lha

Pozwala on "przechwycić" komuni-
katy, które normalnie znalazłyby się
w  źródłowych plikach językowych.
Zanim zaczniemy z  niego korzystać
powiedzmy więcej na temat działa-
nia tego mechanizmu.

Standardowo każdy program korzy-
stający z  lokalizacj i posiada wbu-
dowane komunikaty w  określonym
języku, najczęściej jest to angielski .
Podczas wywoływania różnych opcj i
poszczególne teksty są umieszczane
w  pamięci lub zastępowane poprzez
odpowiedniki zapisane w  plikach
językowych. "CatEdit" może je prze-
chwycić i   dodać do listy tworząc
podstawy pliku językowego, które
później można zapisać jako ".cd"
i   ".ct", co jak wiemy jest konieczne do
utworzenia gotowego pliku ".cata-
log".

Szkółka

NIE TYLKO DLA ORŁÓW
Część 4.

ADAM ZALEPAW  życiu każdego Amigowca zdarzają się chwile, które
mogą przyprawić o  ból głowy. Jeśli zależy nam na posłu-
giwaniu się językiem polskim w  całym systemie i   ulubio-
nych programach, może być to szczególnie bolesne.
Część programów nie umożliwia bowiem tworzenia lo-
kalizacji, a  ich autorzy nie dołączyli żadnej dokumentacji
odpowiadającej na zasadnicze pytanie: dlaczego?
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Program CatEdit po wczytaniu pliku językowego.



Funkcja działa w  ten sposób, że jeśli
program podczas pracy odczytuje
plik językowy, "CatEdit" wyświetli
określony komunikat z  pytaniem,
czy jest on przedmiotem Twojego
zainteresowania. W  przypadku, gdy
potwierdzisz, że chcesz przechwycić
komunikaty, program zapamięta
wybór i   od tego czasu będzie filtro-
wał dane biorąc pod uwagę tylko
ten ".catalog", który wskazałeś - o  tej
samej nazwie.

Na początku wydaje się to skompli-
kowane, dlatego proponuję prześle-
dzić działanie na znanym przy-
kładzie. Po uruchomieniu programu
wybieramy opcję "Przechwyć kata-
log. . ." z  menu górnego "Dodatki". Na
tle głównego okna pojawi się
mniejsze, w  którym znajdzie się na-
pis:

czekam na otwarcie katalogu

Od tego momentu odczytanie do-
wolnego pliku językowego spowo-
duje komunikat z  pytaniem:

Przechwycić język otwarty przez?

Obok wyświetlona zostanie nazwa
pliku oraz język użyty przez pro-
gram. Treść komunikatu jest dość
niefortunna, ale dostarcza wszyst-

kich niezbędnych informacj i . Pod-
czas dalszej pracy na Workbenchu
trzeba brać pod uwagę różnice wy-
nikające z  uruchomionej opcj i prze-
chwytywania danych.

Pierwszą konsekwencją jest fakt, że
musimy uważać z  jakim plikiem
".catalog" będziemy mieli do czy-
nienia. Spróbujmy na przykład od-
czytać zawartość dysku na Work-
benchu. Na ekranie pojawi się okno
sugerujące, że odczytywany będzie
plik językowy "workbench", co jest
prawdą, ale na nim akurat nam nie
zależy, bo przecież cały system
działa już po polsku. Trzeba więc
starannie czytać komunikaty, bo - jak
wspomniałem wcześniej - po wy-
braniu określonego pliku językowe-
go do przechwycenia, program inne
będzie pomijał.

Teraz uruchomimy program "MUI ",
czyli konfigurację popularnego pa-
kietu jaki znajduje się również na
Aminecie (plik "mui38usr.lha"). "Ca-
tEdit" pokaże podobne okno, ale
tym razem stwierdzi , że otwieranym
plikiem lokalizacj i jest "MUI ". Na
tym etapie uruchamianie programu
jest wstrzymane, bo system oczeku-
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Szkółka

Pytanie o to, czy chcemy przechwycić "katalogu, czyli plik językowy
z rozszerzeniem ".catalog".

Tak wygląda oczekiwanie na przechwycenie danych.



je odpowiedzi użytkownika.
Wybieramy więc przycisk "Tak",
czekamy na uruchomienie
"MUI " i   wracamy do okna "Ca-
tEdit". Będzie w  nim widoczna
liczba przechwyconych komu-
nikatów.

Trzeba tylko pamiętać, że nie są
automatycznie wczytywane
wszystkie informacje genero-
wane przez uruchamiany pro-
gram, a   jedynie te, których
użyliśmy. Innymi słowy po uru-
chomieniu konfiguracj i "MUI "
na razie zapisane są komuni-
katy z  okna głównego, a   pozo-
stałe są pominięte. Gdy chcemy
do nich dotrzeć trzeba po pro-
stu przejść do innych części
w  programie, aby "CatEdit"
mógł je odczytać. Jest to dość
żmudne, ale w  wielu przypad-
kach nie ma innego rozwiąza-
nia, aby wykonać spolszczenie.
Pewnym pocieszeniem jest
fakt, iż nawet jeżeli nie uda nam się
od razu wczytać wszystkich komu-
nikatów i   tak zostaną one prawidło-
wo przyporządkowane do orygi-
nalnych ciągów tekstowych. Później
bez problemu będzie można uzu-
pełnić resztę.

W  praktyce najpierw będziemy mieli
tylko część programu przetłuma-
czoną na język polski , a   wykonanie
reszty będzie wymagało większej
ilości czasu i   samozaparcia.

Oczywiście, aby edytować teksty
w  "CatEdit" najpierw musimy wybrać
opcję "Zatrzymaj". Teksty jakie poja-
wiły się w  oknie to właśnie niejako
"przechwycone" komunikaty z  uru-
chomionego programu. Aby je zmie-
nić należy po prostu najechać
wskaźnikiem na jedną z  pozycj i .
W  polu tekstowym na dole okna
pojawi się kursor i   tam właśnie na-
leży wpisać polską wersję tekstu
z  listy. Musimy też podać, że wpisu-
jemy polską wersję lokalizacj i , a   nie
na przykład niemiecką czy francu-
ską. W  tym celu wybieramy opcję
"Zmień język. . ." dostępną w  menu
górnym "Zmiany".

Teraz można także zapisać opis lub
przekład pliku językowego (czyli
".cd" lub ".ct") za pomocą opcj i "Za-
pisz", a   potem jednej z  dwóch pozy-
cj i :

- Opis katalogu
- Przekład katalogu

Wszystko z  menu górnego "Dodatki".
Teoretycznie możliwe jest zapisanie
od razu gotowego pliku ".catalog"
(funkcja "Zapisz" lub "Zapisz jako. . ."
z  menu "Projekt"), ale nie polecam
tego, bo w  razie poprawek będziemy
mieli ograniczone pole do popisu.
Ponadto trudniej będzie później
uzupełnić nasze spolszczenie
o  ewentualne nowe informacje, któ-
re mogą się pojawić, bo rzadko uda
się odczytać wszystkie możliwe tek-
sty za pierwszym razem. Z  doświad-
czenia wiem, że w  większości
wypadków będziemy musieli wielo-
krotnie poprawiać plik.

Gdy stworzymy cały plik językowy,
będzie działał automatycznie tak
samo jak dla wszystkich innych pro-
gramów. Pamiętajmy, że sposób ge-
nerowania nie jest ważny, lecz liczy

się efekt końcowy. Taki ".catalog" nie
różni się od pozostałych i   po prostu
działa, o  i le oczywiście jego zawar-
tość jest prawidłowa i   odpowiada
interesującemu nas programowi.

W  ten sposób nie zmienimy każde-
go egzotycznego programu w  peł-
noprawną polską wersję. "CatEdit""
ma ograniczenia, które wynikają
z  budowy systemu operacyjnego.
Jeśli bowiem autor programu napi-
sał go tak, że nie korzysta z  funkcj i
systemowych, niewiele zrobimy. Od
razu dodam, że nie jesteśmy wtedy
na całkowicie straconej pozycj i , ale
musimy podejść do sprawy z  zupeł-
nie innego punktu widzenia.

Trzeba dokonać edycj i samej za-
wartości pliku, ale umiejętnie, aby
nie utracić jego spójności . W  cza-
sach, gdy poznawałem swoją
pierwszą Amigę 500, nie było to dla
mnie zupełnie jasne i   popełniałem
wiele błędów. Chcę o  nich opowie-
dzieć, tym bardziej , że wynikają
z  praktyki początkującego Amigow-
ca. I   to będzie tematem następnego
odcinka, do którego lektury zachę-
cam.
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Po powyższym komunikacie CatEdit rozpocznie analizę odczytanych
informacji.
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Reklama

NOWA KSIĄŻKA NA TEMAT SYSTEMÓW
AMIGA OS 3.5 I 3.9

w sprzedaży już wkrótce!



Mówię o  rysowaniu elementów gra-
ficznych, z  którymi spotykamy się
wszędzie, czyli krzywymi. Za ich po-
mocą można w  prosty sposób uzy-
skać ciekawe rezultaty, które
następnie będziemy mogli wykorzy-
stać do wielu różnych celów. Na po-
czątek kilka słów teori i z  czym
właściwie mamy do czynienia. Krzy-
wa to właściwie dowolna linia, rów-
nież prosta, choć jest to oczywiście
przypadek szczególny. Aby uzyskać
odpowiednie odwzorowanie na
ekranie, musimy użyć wzorów mate-
matycznych, ale to chyba nikogo nie
dziwi .

W  tym momencie proponuję na
chwilę się zatrzymać. Oczywiście
wszyscy wiedzą, że w  AMOSie moż-
na rysować dowolne kształty, a   na-
wet istnieje biblioteka do tworzenia
obiektów trójwymiarowych. Jednak
podstawą jest zaznajomienie się
z  obsługą ekranów i   ich charaktery-
stycznych cech. Inaczej rezultaty
naszej pracy nie będą ani tak precy-
zyjne jak chcemy, ani nie będziemy
w  stanie później napisać bardziej
skomplikowanego programu. Pa-
miętać też trzeba, że AMOS wystę-
puje w  różnych wersjach i   nie

wszystkie funkcje są ze sobą całko-
wicie zgodne. Podstawową różnicę
wizualną przedstawiam na ilustra-
cjach.

AMOS ma to do siebie, że wynik
działania każdego programu umie-
szcza na tak zwanym "domyślnym"
ekranie (ang. default screen), który
może być także używany do kreśle-

nia kształtów. Standardowo ma on
rozdzielczość 320 x 200 pikseli
i   udostępnia 16 kolorów, co na
"dzień dobry" zaspokoi raczej tylko
posiadaczy A500/600.

Na szczęście to wszystko można
zmienić w  bardzo prosty sposób.
Wystarczy skorzystać z  polecenia
SCREEN OPEN razem z  kilkoma do-

AMOS
Wstęp do programowania grafiki

BARTOSZ KACPRZYKTemat programowania grafiki kojarzy się dzisiaj zwykle
z  dużymi silnikami realizującymi skomplikowane funkcje.
Niezależnie od stopnia złożoności, zajmują się one wy-
konywaniem różnych matematycznych obliczeń i   prze-
kształceń, a  następnie ich wyświetlaniem w  czasie
rzeczywistym. Nie będę Was namawiał, abyście progra-
mowali grafikę trójwymiarową na przysłowiowej Amidze
500, chcę raczej powrócić do tego, co pisano o tym w  la-
tach '80-tych.
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AMOS 1.3 działa na zwykłej Amidze 500, a jego edytor posiada
rozbudowane możliwości.



datkowymi argumentami określają-
cymi ekran.

Pierwszym jest numer ekranu, ale
nie może być to dowolna liczba, tyl-
ko z  zakresu od 1 do 7. Do każdej
z  nich przyporządkowane będą od-
powiednie parametry, według na-
szego uznania. Określić trzeba
rozdzielczość, ilość kolorów oraz tak
zwaną szerokość pikseli , czyli odpo-
wiednik trybu LOWRES (320 punk-
tów poziomo) i   H IRES (640
poziomo).

Jak to wygląda w  praktyce? Na przy-
kład tak:

Screen Open 1,640,200,8,Hires

J ak łatwo można się domyślić dzięki
takiej lini i wywołamy ekran podob-
ny do 8-kolorowego Workbencha. To
oczywiście nie wszystkie możliwo-
ści , podstawowe parametry ekranu
jakie przyjmuje AMOS umieściłem
w  tabeli .

Gdyby to był koniec funkcj i , można
byłoby powiedzieć, że nasz język
programowania jest ubogi . Tak nie

jest, bo AMOS pozwala kontrolować
także specyficzne tryby graficzne
Amigi oraz dodatkowe funkcje.
W  szczególności można wymienić:

- tryb EHB (Extra Half Bright)
- tryb HAM (Hold And Modify)

oraz

- tryb Dual Playfield
- przesuwanie ekranu
- zmiana tak zwanego Offsetu.

Dwie pierwsze funkcje nie wymaga-
ją niczego innego jak tylko umiejęt-
nego posługiwania się wspo-

mnianym poleceniem SCREEN
OPEN. Wystarczy podać ilość ko-
lorów 64 lub 4096, pamiętając,
że obsługa zajmie kilka razy
więcej pamięci . W  zależności od
rodzaju ekranu stracimy od 8 do
64 kilobajtów, dodajmy - dotyczy
to samego otwarcia ekranu,
a   nie wyświetlania na nim gra-
fiki .

To drugie zajmie kolejną część
RAMu. W  dobie gigabajtów i   gi-
gaherców przytoczone wartości

mogą wydać się to śmiesznie małe,
ale pamiętajmy, że mówimy o  pisa-
niu programu na Amidze wyposa-
żonej w  1 megabajt lub nawet 512
kilobajtów pamięci . Nasz program
nie musi mieć dużych wymagań
i   proponuję tak go projektować, aby
wykorzystywał tylko tyle zasobów,
ile jest to konieczne.

Sytuacja wygląda w  bardziej skom-
plikowany sposób, jeżeli chcemy
użyć trybu Dual Playfield, czyli
kombinacj i dwóch ekranów wy-
świetlanych w  tym samym czasie.
Każdy z  nich będzie musiał być
przesunięty tak, aby na monitorze
widać było interesujący nas frag-
ment. Technika ta jest często wyko-
rzystywana w  grach, ale używając
jej w  AMOSie nie powinniśmy spo-
dziewać się dużej szybkości działa-
nia. Niestety algorytmy nie są tak
zoptymalizowane, aby mogły się
równać grom napisanym w  asem-
blerze. Tym tematem zajmę się
praktycznie w  następnej części ar-
tykułu.

Powiedziałem już natomiast o  moż-
liwości przesuwania ekranu i   jest to
czynność dużo łatwiejsza. Trzeba
tylko użyć polecenia SCREEN DI -
SPLAY podając numer ekranu,
współrzędne oraz rozdzielczość.

Pierwszy parametr jest identyczny
jak poprzednio. Następne to współ-
rzędne - pozioma i   pionowa, które
odnoszą się do fizycznej pozycj i
ekranu telewizyjnego generowane-
go z  Amigi , a   nie obszaru zajmowa-
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Ilość kolorów Rozdzielczość
2 320 x 200
4 320 x 200
8 320 x 200
16 320 x 200
2 640 x 200
4 640 x 200
8 640 x 200
16 640 x 200

AMOS 2.0 to odświeżona wersja z wieloma ulepszeniami.



nego przez samego AMOSa. Innymi
słowy nasz język programowania
nie modyfikuje działania chipsetu,
a   jedynie daje możliwość obsługi
różnych funkcj i . Współrzędna pozio-
ma może przyjmować wartości od 0
do 448 punktów, natomiast piono-
wa - od 0 do 312.

Trzeba jednak pamiętać, że na wy-
świetlaczu widoczny będzie ekran
w  pozycjach od 112 do 432 pozio-
mo oraz od 30 do 300 pionowo. Ma
to bezpośredni związek z  obszarem
widoczności ekranu telewizyjnego.
Pamiętajmy, że AMOS operuje na
ekranach PAL i   jeśli nie używamy
zewnętrznych bibliotek, trzeba się
tego trzymać.

Ostatnie dwie wartości to rozmiar
ekranu w  pikselach, który może być
taki sam jak w  definicj i ekranu (po-
lecenie SCREEN OPEN) lub inny.
W  drugim przypadku wyświetlony
zostanie tylko jego fragment w  za-
okrągleniu do najbliższych 16
punktów.

Korzystając z  poleceń nie zawsze
trzeba podawać wszystkie wartości .
W  takim wypadku po prostu wpisu-
jemy same przecinki , na przykład:

Screen Display 1,20,35,,

Program skopiuje wtedy wartości
podane w  lini i SCREEN OPEN, tak
więc jeżeli nie chcemy nic zmieniać,
można uprościć sobie sprawę i   przy
okazj i spowodować, że cały program
będzie bardziej elastyczny na po-
czynania użytkownika.

Trochę innym pojęciem jest Offset
ekranu, bo pozwala pokazać okre-
ślony fragment obrazu, niekoniecz-
nie od jego lewego górnego rogu.
Jeżeli będziemy mieli ekran dużo
większy niż rozdzielczość monitora
będzie można skorzystać z  polece-
nia SCREEN OFFSET.

Należy tu podać tylko współrzędne -
analogicznie do poprzednich lini i .
W  tym przypadku należy pamiętać,
że obszar Offsetu jest traktowany

jako "brak" współrzędnych, dlatego
AMOS przyjmie współrzędne zero-
we (0, 0) tam, gdzie kończy się usta-
lony Offset, a   zaczyna wyświetlany
ekran. Początkowo może być to
dziwne, bo nagle program będzie
zupełnie inaczej interpretował roz-
miary grafiki .

Omawiane funkcje mają szczególne
zastosowanie wtedy, gdy otworzymy
większą ilość ekranów. Przydatna
może być opcja chowania i   pokazy-
wania określonego ekranu. Trzeba
tylko wpisać:

Screen Hide

lub

Screen Show

a   obok podać numer ekranu. Za-
miast tego możliwe jest również
wysunięcie na wierzch lub przesu-
nięcie na spód. Obsługa jest iden-
tyczna, ale trzeba użyć poleceń
SCREEN TO FRONT i   SCREEN TO
BACK. Różnica polega na tym, że
chowając ekran zwalniamy też część
pamięci na jego obsługę. Przesuwa-
jąc go tylko na spód, nic się nie
zmieni poza "widokiem".

To w  zasadzie wszystkie najbardziej
istotne funkcje AMOSa związane
z  obsługą ekranów. Niestety nie jest
to działanie systemowe, a   więc
w  ten sposób nie da się ominąć
ograniczeń związanych ze sztywną
częstotliwością obrazu. Mamy za to
łatwą obsługę i   małą ilość pamięci
potrzebną na utworzenie ekranów.
Chcę to potraktować jako wstęp do
programowania grafiki w  stylu ta-
kim, jak kiedyś omawiały to czaso-
pisma komputerowe.

Pozostał nam bardziej szczegółowy
opis trybu Dual Playfield oraz kon-
figuracja palety kolorów. Są to kwe-
stie bardziej techniczne, które
rozszerzą możliwości "rysowania" za
pomocą programowania. Powodują
one pewne zamieszanie, bo wyma-
gają stosowania szybszych algoryt-
mów, które w  AMOSie nie zawsze są
proste do użycia. Na koniec zbudu-
jemy program nie tylko generujący
grafikę, ale także tworzący animację.
Chcę wrócić do czasów komputerów
8-bitowych, gdy tworzyło się własne
zestawy znaków - w  formie frag-
mentów grafiki . Oczywiście nie bę-
dzie to bezpośredni powrót do
przeszłości . A  teraz już żegnam się
do następnego razu!
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Przykład bardziej skomplikowanej grafiki stworzonej w AMOSie.



Polecenia rozpoczynające się od
„Match” tworzą tzw. kryteria, którym
plik musi odpowiadać, aby został
rozpoznany jako należący do dane-
go typu plików. Działanie tych pole-
ceń polega na sprawdzeniu danych
znajdujących się wewnątrz pliku,
a   zatem jego zawartości .

Match

Jest to podstawowe polecenie słu-
żące do sprawdzenia zawartości
pliku. Jako argument należy wpisać
ciąg liczb, które odpowiadać będą
bajtom, od których rozpoczyna się
plik. Powinien być to ciąg w  postaci :

$010304f00066

Każde dwa znaki oznaczają jeden
bajt. Maksymalna zawartość bajtu
to liczba 255, co odpowiada warto-
ści $FF w  szesnastkowym systemie
liczenia. Dla przedstawienia bajtu
potrzeba zatem dwóch znaków. Za-
wartość poszczególnych bajtów
możesz także podawać w  systemie
dwójkowym.

Wówczas poprzedź je znakiem pro-
centu „%” (zamiast dolara - „$”), czy-
li : 

%10100001111010101

Ponadto istnieje możliwość poda-
wania danych w  formie zwykłego
tekstu. Wówczas nie poprzedzasz
ich żadnym znakiem, chyba że
chcesz wprowadzić znak, który jest
niedostępny z  klawiatury. W  takim
przypadku podajesz jego kod ASCI I ,
czyli liczbowy kod odpowiadający
konkretnego znakowi. Poprzedź go
tzw. odwróconym ukośnikiem zwa-
nym też „backslashem” („\”) , na
przykład:

\127

W  powyższy sposób wprowadzisz
kod odpowiadający klawiszowi DEL,
który znajduje się obok HELP.

Match (NoCase)

To polecenie sprawdza, czy w  pliku
znajduje się podany ciąg znaków.

Duże i   małe litery nie są rozróżnia-
ne.

Match Name

Ten sposób rozpoznawania plików
został już opisany wcześniej , polega
na rozpoznawaniu nazw plików.

Match FORM

Aby w  pełni zrozumieć działanie
następnego polecenia powinieneś
dowiedzieć się więcej o  formacie
IFF. Jest to specjalny, opracowany
dla Amigi , sposób zapisu plików.
Polega w  przybliżeniu na tym, że
dane nie są zapisane jeden bajt za
drugim, tylko w  postaci seri i bajtów,
które są ze sobą powiązane w  okre-
ślony sposób.

Serie rozpoczynają się zawsze od
czteroznakowego identyfikatora,
który ułatwia programom posługi-
wanie się plikiem. Cały plik także
zaczyna się od identyfikatora oraz
(nie zawsze) od liczby długości pliku
zapisanej w  postaci czterobajtowej .

DIRECTORY OPUS
Automatyczne rozpoznawanie danych

ADAM ZALEPAW tym odcinku powiemy sobie o kryteriach, za pomocą
których można analizować zawartość plików. Wszystko
po to, aby Opus jako pulpit roboczy mógł precyzyjnie
określić format pliku i uruchomił właściwą przeglądarkę
lub wykonał inną potrzebną nam operację. Do dyspozycji
mamy bardzo szeroki wachlarz funkcji, choć trzeba
przyznać, że ich obsługa nie jest najłatwiejsza i wymaga
poświęcenia większej ilości czasu. Jeżeli przeraził Was
ogrom pracy, jeszcze raz podkreślam, że trzeba to zrobić
tylko raz - na początku i najlepiej zacząć od plików, z
których korzystamy najczęściej. Reszta to już sama
przyjemność.
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Bardzo często cały plik rozpoczyna
się od identyfikatora „FORM”. Każdy
z  identyfikatorów służy do oznacza-
nia powiązanych ze sobą seri i baj-
tów zwanych „chunkami” i   może być
określonego typu. Określa to twórca
pliku za pomocą czterobajtowego
dodatkowego identyfikatora. Ten
właśnie identyfikator porównuje
z  podanymi czterema znakami pole-
cenie „Match FORM”.

Przyjmijmy zatem, że chcesz utwo-
rzyć typ dla grafiki typu IFF. Każdy
z  takich plików rozpoczyna się od
chunka „FORM”, który w  tym wypad-
ku ma typ „ILBM” (ang „InterLeaved
BitMap”). Aby takie pliki były rozpo-
znawane, należy wybrać właśnie
„Match FORM” i   jako argument po-
dać „ILBM”. Jest to dość skompliko-
wany sposób, lecz bardzo skuteczny
ze względu na dokładne „wgryzanie
się” programu w  zawartość pliku.

Match Bits, Match Comment,
Match Date, Match Size

Polecenia te przeznaczone są odpo-
wiednio: do sprawdzania atrybutów
pliku (zwanych też „bitami protek-
cj i”), tekstu komentarza dołączone-
go do pliku, daty ostatniej zmiany
oraz rozmiaru pliku. Nazwy atrybu-
tów, które podajemy jako argument
polecenia „Match Bits” możesz po-
przedzić znakiem plusa „+”, wtedy
Opus będzie reagował na włączony
atrybut. Jeśli natomiast skorzystasz
z  drugiej możliwości , czyli znaku
minus „-” - program zareaguje na
atrybut wyłączony. W  przypadku
używania polecenia „Match Com-
ment”, możesz używać wzorców
AmigaDOS, które omawialiśmy
wcześniej .

Poleceniu „Match Date” należy nato-
miast podać do porównania datę
w  następujący sposób:

01Sty99

aby rozpoznawana ma być data 1
stycznia 1999 lub

<01Sty99

gdy rozpoznawane mają być daty
wcześniejsze od 1 stycznia 1999.
Podobnie możesz postępować
w  przypadku używania polecenia
o  nazwie „Match Size”. I   tak:

<5120

spowoduje rozpoznawanie wyłącz-
nie plików o  rozmiarach mniejszych
od 5120 bajtów, czyli 5 KB.

Match DT Group,
Match DT ID

Polecenia „Match DT Group” oraz
„Match DT ID” pozwalają połączyć
możliwości standardowego systemu
datatypów Amigi z  możliwościami
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Polecenia rozpoznające pliki archiwum. Lista jest bardziej skomplikowana, aby obsługiwać różne
formaty danych za pomocą jednej pozycji w Opusie.
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systemu typów plików Opusa. Każdy
z  typów danych rozpoznawanych
przez system operacyjny ma przy-
porządkowany własny identyfikator.
Dzięki temu system może rozpo-
znać rodzaj pliku - automatycznie
sprawdza jakiemu typowi odpowia-
da plik i   porównuje go z  podanym
przez nas identyfikatorem.

Opus rozpoznaje zarówno grupy, jak
i   identyfikatory danych określone za
pomocą datatypów. W  takim wy-
padku sam umieszcza odpowiednie
polecenia na interesującej nas li-
ście. Możesz zatem łatwo tworzyć
bardzo dobre opisy typów plików
oparte na możliwościach samych
datatypów. Przypomnimy także, że
informacje o  grupie oraz identyfika-
torze danych rozpoznanych przez
datatypy podaje systemowy pro-
gram „Multiview”. Aby odczytać te
informacje powinieneś załadować
do niego plik, a   następnie wywołać
opcję „Informacje” (ang. „Informa-
tion”) z  menu „Projekt” (ang, „Pro-
ject”). Spójrz potem na sam dół
okna, a   znajdziesz tam dwa wyrazy.
Pierwszy z  nich to identyfikator
(ewentualny argument polecenia
„Match DT ID”), drugi zaś to grupa
(do wykorzystania jako argument
polecenia „Match DT Group”).

Directory

To polecenie porównuje nazwy ka-
talogów zamiast nazw plików, poza
tym ma działanie analogiczne.

Sound Module

Opus określa domyślnie, czy dany
plik jest modułem muzycznym, czyli
plikiem zawierającym utwór do od-
tworzenia. Moduły są specyficznym
rodzajem plików, w  których muzyka
jest zapisana w  formie uproszczo-
nego zapisu nutowego oraz po-
szczególnych instrumentów wyko-
rzystanych w  utworze. Odróżnia je
to od plików dźwiękowych w  for-
matach takich jak np. WAVE czy

MP3, gdzie muzyka zapisana jest
w  takiej formie, jak ją słyszymy – se-
kunda po sekundzie. Brzmienie mo-
dułów muzycznych jest niejako
tworzone przez komputer na bieżą-
co podczas odtwarzania. Dlatego
mogą mieć różną jakość w  zależno-
ści od programu, w  którym zostały
zapisane oraz od szybkości kompu-
tera, który je odtwarza. I stnieje wie-
le rodzajów takich plików, na
Amidze najpopularniejsze są modu-
ły programu Soundtracker, Protrac-
ker, OctaMED, a   także Fastracker
i   Screamtracker znane z  kompute-
rów PC. Mają one rozszerzenia takie
jak: „ .mod”, „ .med”, „ .xm”, „ .s3m”. Ze
względu na podobne nazwy progra-
mów, dla uproszczenia są one nazy-
wane po prostu „trackerami”. Opus
potrafi także odtwarzać moduły
niektórych trackerów.

Disk

Polecenie „Disk” pozwala porówny-
wać dyski zamiast plików i   katalo-
gów. Najciekawszą możliwością

w  nim tkwiącą jest możliwość roz-
poznawania systemów plikowych,
w  jakich zapisano dane na dysku.
Na przykład:

- Disk - porównuje dowolne dyski ,

- Disk DOS1 - rozpoznaje dyski sta-
ndardu FFS (Fast File System),

- Disk DOS? - rozpoznaje dowolne
dyski AmigaDOS,

- Disk MSD0 - rozpoznaje dyski wte-
dy, gdy są w  formacie MS-DOS (czyli
FAT).

Opis typu pliku bazujący na polece-
niu „Disk” może się przydać do
stworzenia np. standardowej ikony
dla dysków określonego rodzaju.
Bardziej szczegółowo omówimy to
w  rozdziale „Praca z  ikonami”. Zwróć
uwagę na to, że standardowo ikona
zdefiniowana w  opisie typu pliku
będzie użyta tylko wtedy, gdy
w  głównym katalogu danego dysku
nie będzie pliku o  nazwie:

Lista poleceń wraz z krótkimi opisami.
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Disk.info

Zawiera on bowiem oddzielną iko-
nę, która wyświetlana jest jako iko-
na dysku. Możesz jednak to zmienić
przez dodanie do polecenia „Disk”
argumentu „Override”. Wtedy nawet,
gdy na dysku będzie znajdował się
plik „Disk.info”, nie będzie on brany
pod uwagę. Pozwala to ujednolicić
wyświetlanie dysków na pulpicie
Opusa, a   także szybko zorientować
się, z  jakiego rodzaju dyskiem mamy
do czynienia.

Poniżej omówimy polecenia, za po-
mogą których Opus rozpoczyna lub

kontynuuje sprawdzanie zawartości
pliku, ale nie od początku pliku, tyl-
ko od określonego innego miejsca.

Search For

Na początek polecenie, które ma
znaczenie pomocnicze. Nie służy do
właściwego porównywania danych
znajdujących się w  pliku. Jego dzia-
łanie polega na znalezieniu miejsca

w  pliku, w  którym znajdują się dane
podane jako argument. Powinien
być on podany w  postaci liczb szes-
nastkowych, dwójkowych lub zwy-
kłych znaków, które można wpisać
ramce obok.

Search Range

Polecenie „Search Range” działa tak
samo jak „Search For”, nie operuje
jednak na całej zawartości pliku,
tylko na określonej części . Po na-
zwie polecenia należy wpisać mak-
symalną ilość bajtów, które mogą
być sprawdzane. Odniesie to taki
skutek, jakby plik miał zawsze dłu-

gość równą podanej liczbie bajtów,
bez względu na jego faktyczną dłu-
gość.

Jako drugi argument trzeba podać
poszukiwany ciąg liczb lub znaków.
Na przykład:

Search Range 514 Adam

Find Chunk

J ako argument tego polecenia po-
winieneś wpisać nazwę chunka pli-
ku typu IFF, która ma być od-
najdywana przez Opusa. Program
znajdzie początek chunka i   będzie
oczekiwał dalszych poleceń.

Move

Polecenie „Move” pozwala „przesu-
nąć się” o  określoną liczbę bajtów
w  pliku. Powoduje przesunięcie re-
latywne, co oznacza, że bajty liczone
będą od aktualnej „pozycj i” w  pliku.
Obrazowo mówiąc, gdy przed pole-

ceniem „Move” użyjesz „Search For”,
wykonanie w  następnej kolejności
polecenia:

Move 20

spowoduje przesunięcie o  20 baj-
tów, ale nie od początku pliku, tylko
od miejsca, na które wskazało „Se-
arch For”. Jeżeli chcesz, aby Opus
„liczył” bajty zawsze od początku
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pliku, skorzystaj z  innego polecenia
- „Move To”.

Move To

Powoduje ono przesunięcie o  okre-
śloną ilość bajtów licząc zawsze od
początku pliku. Na przykład:

Move To 0

powróci do początku pliku, nato-
miast użycie:

Move To 100

spowoduje, że kolejne polecenie
rozpocznie działanie od 101-go
bajtu w  pliku.

Inne polecenia

I stnieją dwa dodatkowe polecenia,
które służą do określenia związku
między poleceniami porównującymi
dane z  wzorcami. Może się bowiem
zdarzyć, że będziesz chciał, aby
Opus rozpoznawał jako pliki okre-
ślonego typu wyłącznie takie, które
spełniają więcej niż jedno kryterium
porównania typu „Match. . .”. Wów-
czas ważne będzie sprawdzenie, czy
wszystkie podane przez Ciebie kry-
teria mają być spełnione ŁĄCZNIE,
czy wystarczy, aby tylko JEDNO
z  nich było prawdziwe. W  pierw-
szym wypadku należy posłużyć się
poleceniem „And”, w  drugim - „Or”.
Pamiętaj , że każde polecenie musi
znaleźć się w  oddzielnej pozycj i na
liście.

Porównaj poniższe przykłady:

Match Name #?.IFF
And
Match FORM ILBM

oraz

Match Name #?.IFF
Or
Match FORM ILBM

Działanie pierwszego polega na
tym, że jako pliki należące do okre-
ślonego typu, będą rozpoznawane

tylko i   wyłącznie te, których nazwa
kończy się na „ .I FF” i   J EDNOCZEŚNIE
zawierają chunk „FORM” typu
„ILBM”. W  drugim przykładzie, wy-
starczy że nazwa pliku będzie koń-
czyła się na „ .I FF”, aby plik już został
zakwalifikowany do określonego
przez Ciebie typu, bez względu na
jego zawartość. Kolejnym wystar-
czającym JEDYNYM warunkiem do
przyporządkowania pliku do okre-
ślo- nego typu będzie to, że plik za-
wiera chunk „FORM” typu „ILBM” bez
względu na swoją nazwę.

Priorytet opisów typów plików

Dotąd nie zajmowaliśmy się jeszcze
małą ramką opisaną jako „Pri”, którą
możesz znaleźć w  oknie, w  którym
ustawia się szczegóły opisu typu
plików. Ramka ta jest bardzo ważna.
Zawiera liczbę wskazującą na prio-
rytet opisu. Decyduje on o  tym, któ-
ry opis z  kolei zostanie wyko-
rzystany przez Opusa, jeśli plik bę-
dzie odpowiadał kilku jednocześnie.
Sytuacja taka występuje rzadko,
dlatego na ogół nie musisz tym
przejmować.

W  niektórych wypadkach jednak
wiedza o  priorytetach może być
przydatna. Zobacz także część ni-
niejszego rozdziału pod tytułem
„Praktyczne wskazówki”.

Praktyczne wskazówki

Pamiętaj o  tym, że prawidłowe
i   niezawodne działanie opisów ty-
pów plików jest możliwe tylko
wówczas, gdy opisy są kompletne
i   jednoznaczne. Musisz uważnie je
tworzyć i   nie pomijać liter, cyfr oraz
odstępów przy wpisywaniu w  odpo-
wiednie miejsca. Staraj się tworzyć
takie opisy, które będą możliwie
uniwersalne, to znaczy będą reago-
wały na jak największą liczbę pli-
ków. Jest to pomysł, który łatwo
wytłumaczyć na przykładzie opisów
plików zawierających dane graficz-
ne. Wiadomo, że istnieje bardzo
wiele rodzajów takich plików. Wy-
dawałoby się, że najłatwiej jest
utworzyć oddzielne opisy dla każ-

dego formatu z  osobna (np. osobny
opis dla plików JPEG, osobny dla GIF
itd.). Opisana metoda ma jednak
poważną wadę. Musiałbyś włożyć
w  to dużo pracy, ponadto łatwo
o  pomyłkę. Dobrze by było ułatwić
sobie pracę i   faktycznie jest to
możliwe. Dlaczego nie skorzystać
z  systemowych datatypów? Najczę-
ściej są i   tak zainstalowane w  Two-
im komputerze, a   nawet jeśli nie -
łatwiej je zainstalować niż tworzyć
opisy typu plików. Aby wyświetlić
nowy rodzaj pliku wystarczy, że za-
instalujesz odpowiedni datatyp,
a   w  samym Opusie nie będziesz
musiał dokonywać żadnych zmian.
Jest to bardzo wygodne rozwiąza-
nie. Aby utworzyć jeden opis typu
dla wszystkich grafik od razu,
w  oknie, w  którym ustawia się
szczegóły opisu, trzeba wybrać na-
stępujące polecenia:

Match DT Group pict
Or
Match DT Group syst
And
Match
$ffd8fffe002746696c6520777269
7474

Taki opis znakomicie sprawdza się
ze wszystkimi grafikami, o  których
dotąd mówiliśmy. Pamiętaj jednak,
że Opus domyślnie również jest
w  stanie rozpoznawać pliki typu IFF.
W  związku z  tym nasz opis musi
mieć wyższy priorytet niż we-
wnętrzny opis należący do progra-
mu. Można to osiągnąć ustawiając
priorytet na wartość wyższą, np. 10.

Mam nadzieję, że kolejna porcja in-
formacj i o  możliwościach Opusa
zainspiruje Was do eksperymentów
w  tworzeniu indywidualnego śro-
dowiska pracy. Pamiętajmy tylko, że
do przeglądania poszczególnych
formatów trzeba użyć odpowiednich
programów, dostosowanych do na-
szej konfiguracj i Amigi . Ponadto je-
śli korzystamy z  systemów
MorphOS, AmigaOS 4 lub gotowych
dystrybucj i Workbencha 3.1, niektó-
re szczegółowe funkcje mogą dzia-
łać nieprawidłowo.



Reklama
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Sprawdźmy więc jakie ciekawe
funkcje można znaleźć w  edytorze
plików dźwiękowych datowanym na
1990 rok. Z  dzisiejszego punktu wi-
dzenia jest on mało rozbudowany,
ale pamiętajmy, że powstał z  prze-
znaczeniem dla mało rozbudowa-
nych konfiguracj i , choćby jak A500
z  1 czy 2 megabajtami pamięci .

NIE TYLKO SAMPLE

Program pozwala wczytywać pliki
dźwiękowe w  formacie IFF, ale nie
jestem pewien czy jest to jego naj-
ważniejsza opcja. Nie wszyscy pew-
nie pamiętają jaką karierę robiło
kiedyś oprogramowanie typu "Rip-
per" i   taką wbudowaną funkcję ma
też Audiomaster. Wystarczy przejść
do menu górnego "Project", a   potem
opcj i "Load. . ." i   kolejnej grupy opisa-
nej jako "RAM Scan". Mamy tu trzy
pozycje o  nazwach:

RAM Scan $000000
RAM Scan $200000
RAM Scan $C00000

Każda pozwala wczytać inny obszar
pamięci komputera. Już samo to, że
przyjmowane są inne dane niż roz-
poznawany format dźwiękowy jest
ogromną zaletą programu. Dodat-
kową ciekawostką jest natomiast
fakt, że analogicznie możemy zała-
dować dowolny plik binarny, na
przykład programu.

Czy ma to sens? To zależy od na-
szych potrzeb. Teoretycznie taki
sposób pracy nie przedstawia wiel-
kiej wartości . Z  drugiej strony jeśli
posiadamy pliki zawierające dane
muzyczne, a   zostały lekko uszkodzo-
ne - na przykład archiwum - w  ten
sposób odczytamy i   odzyskamy
przynajmniej część informacj i .

Funkcja ta może się przydać do od-
czytywania instrumentów zapisa-
nych w  pliku z  modułem Pro-
trackera. W  edytorze każda próbka
dźwiękowa będzie umieszczona po
kolei i   wystarczy ją tylko wyciąć, aby
mieć gotowy "sampel" do użycia
w  dowolnym innych programie. Nie

raz może być to szybsze niż zapisy-
wanie każdego instrumentu osobno
w  trackerze, tym bardziej , że niektó-
re moduły wymagają konkretnych
wersj i , które z  kolei potrafią spra-
wiać problemy na bardziej rozbu-
dowanych Amigach. Z  Audiomaste-
rem raczej nie ma takich proble-
mów.

Ze wspomnianych możliwości ko-
rzystałem także przy kopiowaniu
danych z  pecetowych płyt CD, kon-
kretnie popularnych encyklopedi i .
Nie raz przekonałem się, że dane
zapisywane były w  bardzo różny
sposób i   niekoniecznie były to czy-
sto "Windowsowe" formaty. Oczywi-
ście wiele razy okaże się, że nawet
po zapisaniu gotowego fragmentu,
będzie trzeba wykonać konwersję,
ale będzie to łatwiejsze i   szybsze.

Opcję te polecam szczególnie użyt-
kownikom wolniejszych kompute-
rów, z  tym zastrzeżeniem, że będzie-
cie potrzebowali sporą ilość pamię-
ci .

AUDIOMASTER
Praktyczne sztuczki

MARCIN LIBICKIOpowiem Wam pewną historię. W  latach '90-tych mia-
łem kolegę, który uwielbiał DJ Bobo i   Scootera. Co do te-
go pierwszego podzielałem jego pozytywną opinię, nato-
miast krzyczącego pana w  białych włosach nigdy nie po-
lubiłem. Mój kolega miał, podobnie jak ja, Amigę 1200
z  Blizzardem 030/50 MHz. Pewnego razu zaciekawiło
mnie co on robi, a  było to tworzenie remiksów ulubio-
nych piosenek Scootera. Gdy zobaczyłem jak to robi,
zdziwiłem się na dobre, bo okazało się, że wykorzystuje
w  tym celu starego Audiomastera IV. Oczywiście wtedy
nie był jeszcze tak stary jak dziś, ale i   tak wydało mi się
to dziwne. To był punkt zwrotny w  moich zainteresowa-
niach, bo zacząłem bardziej sprawdzać możliwości mu-
zyczne mojej Amigi.
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PAMIĘĆ ROBOCZA

Wśród moich znajomych mało kto
rozumiał wszystkie funkcje progra-
mu, ale był to okres intensywnej
nauki języka obcego i   można było
im to wybaczyć. Mnie zawsze podo-
bały się określenia typu:

Edit Window
Copy Buffer

które przewijają się w  wielu miej-
scach menu górnego. Dla mnie jest
to namiastka edycj i wielościeżko-
wej, bo dane możemy wczytywać
nie tylko do okna edycj i , lecz także
specjalnego bufora - tymczasowej
pamięci . Możemy z  niej korzystać
podobnie - nie tylko tak jak z  Clip-
boardu (schowka), lecz także zamie-
niając treść z  tym, co aktualnie
widzimy w  głównym oknie Audio-
mastera. Polecam prześledzić dzia-
łanie opcj i ze słowem "Swap", na
przykład w  menu górnym "Edit2".
Sam korzystając z  nowych progra-
mów typu DAW, wiele razy traktuję

jedną ze ścieżek roboczo wczytując
do niej plik i   korzystając z  niego
w  razie potrzeby. Zwykle taka ścież-
ka jest wyłączona i   podobnie za-
chowuje się Audiomaster. Oczy-

wiście nie chcę przez to powiedzieć,
że możemy go porównać do opro-
gramowania z  2016 roku, ale gdy
mamy Amigę z  niezbyt dużą ilością
pamięci , nie będziemy chcieli albo
mogli uruchamiać jednocześnie
dwóch programów, bo będzie nam
zależało na umieszczeniu w  pamięci
jak największej próbki dźwiękowej.
I   tej potrzebie odpowiada nasz
edytor.

RYSOWANIE

Czy zauważyliście niepozorną opcję
"Edit Freehand" w  menu o  nazwie
"Edit1"? Gdy ją wybierzemy możliwe
staje się rysowanie wykresu w  edy-
torze, a   pozycja w  menu zmienia się
w  "Edit Normally". Po jej wybraniu
drugi raz wracamy do punktu wyj-
ścia. Dzisiaj niektóre programy rów-
nież mają wbudowaną taką opcję
i   można ją traktować dwojako. Po
pierwsze pozwala to ustawić okre-
ślone miejsce próbki dźwiękowej na
wartość zerową, dzięki czemu unik-
niemy nieprzyjemnie brzmiących
przesterowań. Drugą opcją jest "po-
prawianie" zapisu audio, na przykład
wtedy, gdy mamy kiepskiej jakości
sampler, a   nasza Amiga nie zapisała
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Audiomaster IV w trybie stereo. Zwróćmy uwagę na małą objętość
próbki dźwięku.

Programy bardziej rozbudowane od Audiomastera wykazują się
lepszą precyzją, ale mają większe wymagania sprzętowe.



wszystkiego w  odpowiedniej formie.
Możemy wtedy ładnie przyciąć
dźwięk i   usunąć "kliknięcia". Trzeci
sposób użycia to rysowanie wykre-
su w  pustym miejscu, aby osiągnąć
nietypowe efekty, które w  innych
programach można wykorzystać nie
tylko do odtwarzania, ale także fil-
trowania innego nagrania. W  ten
sposób można mieć plik jakiego nie
zapiszemy samplując nagranie, a   je-
go wielkość nie będzie wcale duża.

SEKWENCJE

Ostatnią rzeczą, o  której chcę po-
wiedzieć jest możliwość tworzenia
tak zwanych sekwencj i , czyli frag-
mentów pliku oznaczonych zakre-
sem, który zostanie zapamiętany
i   będzie można do niego wrócić lub
powtarzać go w  razie potrzeby.
W  ten sposób właśnie mój znajomy
wykonywał swoje remiksy piosenek.
Działanie jest bardzo proste. Zakres
sekwencj i należy ustawić za pomo-
cą żółto-czerwonych lini i "zakładek",
które normalnie widać po lewej
i   prawej stronie ekranu. Fragment
ujęty w  takie klamry będzie odtwa-
rzany, a   reszta pomijana do czasu
odczytania kolejnej sekwencj i . Aby

ją dodać trzeba wybrać przycisk
"ADD" po lewej stronie, a   poruszanie
się pomiędzy różnymi fragmentami
wykonujemy za pomocą pól "UP"
i   "DN". W  razie potrzeby można
oczywiście skasować sekwencję za
pomocą funkcj i "DEL".

Aby wszystko działało dobrze przy
odtwarzaniu musimy skorzystać
z  przycisku "PLAY" i   "SEQUENCE",
inaczej poszczególne fragmenty nie
będą następowały po sobie, a   więc
nie połączą się w  jedną całość. Cała
rzecz wymaga sporo pracy, ale jed-
nocześnie program nie narzuca nam
większych ograniczeń edycj i . Se-
kwencje nie muszą być ze sobą po-
wiązane i   mogą wskazywać na
dowolną część "sampla" - krótką lub
długą oraz znajdującą się w  różnym
położeniu pamięci .

Nie ma problemu, gdy chcemy po-
wtórzyć ten sam fragment, bo przy
dodawaniu nowych sekwencj i auto-
matycznie kopiowana jest ta, którą
aktualnie edytujemy, a   nowa wsta-
wiana jest zaraz po niej . Musimy
tylko przyzwyczaić się do odtwarza-
nia, bo program nie wyświetla każ-
dej sekwencj i biorąc pod uwagę

całą próbkę dźwiękową, tylko przy-
bliża każdy fragment i   rozciąga go
na cały obszar okna edycj i . Mówiąc
inaczej : wykonywany jest "zoom",
a   dopiero później dźwięk jest od-
twarzany. Dlatego bardzo łatwo
można stracić orientację szczegól-
nie, gdy przeskakujemy szybko
w  różne miejsca pliku. Z  doświad-
czenia mogę powiedzieć, że wy-
gląda to dziwnie, ale po nabraniu
wprawy interfejs zaczyna wydawać
się bardziej ergonomiczny niż z po-
zoru.

To tylko część funkcj i dostępnych
w  Audiomasterze. Nigdzie nie są
ukryte, ale jednak z  moich obserwa-
cj i są używane rzadko. Może dlate-
go, że posiadając Amigę z  małą
ilością pamięci nie pobawimy się
zbyt długo, bo nasza próbka dźwię-
kowa będzie po prostu krótka. Trze-
ba się wtedy wykazać pomy-
słowoscią, a   to wymaga poświęce-
nia większej ilości czasu. Zdecydo-
wanie więcej Amigowców zaj-
mowało się kiedyś tworzeniem mo-
dułów z  samplowanymi fragmenta-
mi piosenek, ale dzisiaj okazuje się,
że raczej małe "sample" są bardziej
uniwersalne.

Jako chyba jedna z  nielicznych osób
w  Polsce mam oryginalną wersję
programu (jeśli się mylę wypro-
wadźcie mnie z  błędu), która dołą-
czonych ma sporo dodatków. Czy
znacie na przykład "CD Player Si-
mulator" z  drugiej dyskietki instala-
cyjnej? Autorzy pakietu mieli
ciekawe pomysły, na które warto
zwrócić uwagę. Na trzeciej dyskiet-
ce mamy próbki dźwiękowe, które
można użyć w  samym edytorze Au-
diomastera lub trackerze. Jeśli pa-
miętacie również dyskietki "ST-00"
i   podobne przeznaczone dla użyt-
kowników SoundTrackera, razem
można z  tego materiału zrobić na-
prawdę dobry użytek. Przyda się też
opcja zapisywania modułów w  for-
mie próbek audio. W  najbliższym
czasie będę chciał sprawdzić uży-
teczność dodatkowych plików i   nie
omieszkam podzielić się z  Wami
wrażeniami.
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Wyświetlanie komunikatów

Aby wyświetlić najprostszy komuni-
kat, należy zastosować polecenie
o  nazwie MESSAGE. Wraz z  nim
użytkownik otrzymuje możliwość
zdecydowania czy chce kontynu-
ować działanie skryptu. Na przykład:

message "\nProgram jest w  wersji
2.1")

Możesz także ustalić zmienną:

(set WERSJA "2.1")

a   następnie wyświetlić jej zawar-
tość:

(message "\nProgram jest w  wersji"
WERSJA)

lub po prostu:

(message WERSJA)

O  obsłudze zmiennych przeczytasz
więcej w  punkcie „Definiowanie
zmiennych”. Zwróć uwagę, że tak
utworzony komunikat zostanie po-
minięty w  trybie przeznaczonym dla
użytkownika „początkującego (ang.
Novice User).

Podobną funkcję ma polecenie
WORKING, lecz powoduje ono wy-
świetlenie komunikatu w  trakcie
wykonywania operacj i . Należy je
używać w  analogiczny sposób. Jest
bardzo przydatne, gdy czynność wy-
maga więcej czasu, lecz nie wskazu-
je postępów pracy. Dzięki niej
możesz poinformować użytkownika,
że skrypt nadal działa i   należy po-
czekać na zakończenie aktualnej
operacj i .

Niektóre „instalatory” wyświetlają
w  ten sposób informacje o  progra-
mie lub jego autorze, aby urozma-
icić czas potrzebny na zain-
stalowanie wszystkich niezbędnych
składników.

Całkiem odrębną funkcją jest okre-
ślanie tzw. komunikatu powitalnego,
czyli komunikatu pojawiającego się
standardowo jako pierwszy podczas
wykonywania skryptu. Do tego celu
służy polecenie WELCOME, które
używamy podając dalszą treść
w  cudzysłowie. Może to wyglądać
na przykład tak:

(welcome "Witaj w  programie insta-
lacyjnym")

Stosować można formę wielowier-
szową, analogicznie do zwykłych
informacj i . Możliwe jest też łączenie
kilku oddzielnych tekstów. Pozwala
to zapisywać długie komunikaty
w  bardziej czytelny sposób.

Dodatkową opcją jest możliwość
określenia tekstu, jaki pojawi się na
początku komunikatu dostępnego
po wybraniu przycisku „Pomóż. . .”
(ang. „Help. . .”) w  oknie „Installera”.
Aby tak się stało należy podać go
jako dodatkowy argument ujęty
w  nowy nawias:

(welcome "Witaj w  programie in-
stalacyjnym" ("Witaj w  pomocy"))

Nie jest to zbyt oczywista funkcja,
ale dzięki niej wszystkie informacje
generowane przez program mogą
posiadać podobny styl.

Wyświetlanie listy opcji

Jeżeli chcesz utworzyć listę, z  któ-
rych użytkownik będzie mógł wy-
brać określoną jedną opcję, należy
zastosować polecenie ASKCHOICE.
Musi być zapisane wraz z  określoną
strukturą, która definiuje podsta-
wowe parametry. Zobacz przykład:

Szkółka

INSTALUJEMY
Podstawowe polecenia

ADAM ZALEPAZa pomocą kilkudziesięciu poleceń możesz wywoływać
różne funkcje przewidziane przez autora „Installera”. Ich
rezultat będzie wpływał na informacje widoczne w  oknie
programu instalacyjnego lub tylko zmieni działanie
skryptu. Polecenia można oczywiście swobodnie ze sobą
łączyć, a  także korzystać z  wcześniej wymienionych ele-
mentów, jak zmienne, pętle i   instrukcje warunkowe. Po-
zwala to tworzyć programy wykonujące bardziej skom-
plikowane operacje.
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(askchoice
(prompt "Wybierz język")
(help @askoptions-help)
(choices "english" "deutsch" "polski")
(default 3)
)

Po słowie „prompt” należy wprowa-
dzić pytanie, które chcesz zadać
użytkownikowi, natomiast po „cho-
ices” wpisz listę opcj i . Każdą z  nich
ujmij w  cudzysłów i   rozdziel zna-
kiem SPACJ I . Argument „default” nie
jest wymagany, lecz jeśli zostanie
użyty określa domyślnie wybraną
pozycję. W  naszym przykładzie ma-
my jeszcze linię zawierającą słowo
„help” oraz zmienną rozpoczynającą
się od znaku tzw. „małpy”, czyli „@”.
Dzięki niej program zawierał będzie
podręczną pomoc, której treść zo-
stanie wstawiona z  puli z  góry okre-
ślonych zmiennych.

W  rezultacie działania polecenia
ASKCHOICE uzyskasz wartość licz-
bową liczoną od zera, określającą
jaka opcja została wybrana. Nie ma
ograniczeń w  długości listy, lecz
trzeba wziąć pod uwagę typową
rozdzielczość ekranu, aby cały ko-
munikat był widoczny. W  praktyce
najlepiej stosować maksymalnie
kilkanaście opcj i , a   jeśli chcesz ich
użyć więcej – rozdziel nazwy na kil-
ka osobnych list. Jeżeli aktywny jest
tryb użytkownika „początkującego”,
program przyjmuje domyślnie jako
wynik wartość 0.

Bliźniaczą funkcją jest ASKOP-
TIONS. Za jej pomocą użytkownik
może jednak wybrać nie jedną,
a   wiele pozycj i jednocześnie. Wyni-
kiem działania będzie liczba, która
w  zapisie dwójkowym będzie posia-
dała bity ustawione według wska-
zanych pozycj i na liście. W  trybie
użytkownika „początkującego” funk-
cja ta przyjmuje wszystkie dostępne
opcje za aktywne. Pozostałe uwagi
są analogiczne do ASKCHOICE.

Wybór jednej z  dwóch opcji

Bardzo podobnie możesz wstawić
możliwość wyboru jednej z  opcj i za

pomocą wskazania przycisku wi-
docznego w  dolnej części okna pro-
gramu instalacyjnego. Jednocześnie
możemy wyświetlić dwa przyciski .
Robimy to za pomocą polecenia
o  nazwie ASKBOOL w  poniższy spo-
sób:

(askbool
(prompt "Czy chcesz skopiować
plik?")
(help "Opis sprawdź w  instrukcji.")
(choices "Tak, skopiuj" "Nie, rezy-
gnuję")
(default 0)
)

Większość argumentów ma takie
samo znaczenie jak w  poprzednim
punkcie. Teraz jednak, zamiast listy,
napisy będą wyświetlane na przyci-
skach. Gdy użytkownik wskaże opcję
widoczną po lewej stronie, wyni-
kiem działania będzie wartość 1.

W  sytuacj i , gdy wybrany zostanie
drugi przycisk – wartość 0. Słowo
„default” określa, który wybór stanie
się domyślnym. Gdy aktywny jest
tryb dla użytkownika „początkujące-
go”, pytanie jest pomijane w  całości ,
a   w  rezultacie otrzymujemy wartość
0.

Prośba o  czynność użytkownika

„Installer” posiada kilka oddzielnych
poleceń, za pomocą których może-
my poprosić użytkownika o  wpisa-
nie określonej wartości albo
wybranie miejsca na dysku odpo-
wiedniego do skopiowania plików.
W  tym celu należy zastosować ko-
lejne polecenia rozpoczynające się
od słowa „ASK”.

Większość z  nich obsługujemy
w  bardzo podobny sposób, dlatego
omówimy je w  jednym punkcie.

Pierwszą możliwością jest prośba
o  wybranie katalogu, którą widzimy
w  prawie każdym programie insta-
lacyjnym. Aby ją wywołać używamy
polecenia ASKDIR, na przykład:

(askdir
(prompt "Wybierz katalog docelo-
wy")
(help @ask-help)
(default "SYS:C/")
)

Funkcja ta pozwala użytkownikowi
utworzyć nowy katalog lub wskazać
już istniejący. W  lini i zawierającej
argument „default” wskazujemy do-
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myślną ścieżkę dostępu. Wynikiem
działania jest ciąg tekstowy zawie-
rający ścieżkę wybraną przez użyt-
kownika. Dokładnie tak samo
możesz wywołać prośbę o  wybór
pliku zapisanego na dysku. Należy
tylko skorzystać z  polecenia ASKFI -
LE. W  pozycj i „default” cały czas po-
dajemy jedynie ścieżkę dostępu,
a   nie nazwę pliku. Poza tym zapis
całego fragmentu pozostaje nie-
zmieniony. W  rezultacie otrzymasz
nazwę pliku uzupełnioną o  ścieżkę
– co ważne - w  jednym ciągu tek-
stowym.

Trochę inaczej uruchamiamy prośbę
o  włożenie nośnika do dowolnej
stacj i dysków. Tym razem określamy
nazwę, na jaką będzie czekał „In-
staller”:

(askdisk
(prompt "Włóż drugą dyskietkę in-
stalacyjną")
(help @ask-help)
(dest "Fonts_PL")
(newname "DYSK2")
)

W  naszym przykładzie program
oczekuje na dyskietkę o  nazwie po-
danej w  lini i ze słowem „dest”, czyli
u   nas - „Fonts_PL”. Zwróć uwagę, że
symbolu nie należy kończyć zna-
kiem dwukropka, tak jak zwykle. Ar-
gument „newname” nie jest obo-
wiązkowy, lecz umożliwia ustalenie
nowej nazwy nośnika. Będzie moż-
na posługiwać się nią zamiast ory-
ginalnej , ale tylko w  ramach skryptu
instalacyjnego.

W  powyższym przykładzie dyskietka
„Fonts_PL” będzie traktowana tak,
jakby posiadała nazwę „DYSK2”.
W  tym przypadku również nie poda-
jemy dwukropka na końcu. Opcja ta
może mieć szerokie zastosowanie,
na przykład gdy instalowany pro-
gram zajmuje wiele dyskietek o  róż-
nych nazwach. Wtedy dużo łatwiej
używać jednolitych symboli .

W  skrypcie możemy również za-
wrzeć prośbę o  wprowadzenie licz-
by lub tekstu. Służą do tego
polecenia ASKNUMBER oraz ASK-

STRING. Oba należy wywoływać
w  ten sam sposób, według następu-
jącej formuły:

(askstring
(prompt "Podaj nazwę sterownika")
(help @ask-help)
(default "scsi.device")
)

lub

(asknumber
(prompt "Podaj numer urządzenia")
(help @ask-help)
(range 0 3)
(default 0)
)

W  pierwszym przypadku nie ma
żadnych nowych opcj i , wszystkie
zachowują funkcje analogiczne do
poprzednich. Linia z  argumentem
„range” definiuje natomiast prze-
dział, w  którym musi zawierać się
wartość podana przez użytkownika.
Rezultatem działania tych funkcj i
będzie liczba lub ciąg tekstowy. Gdy
uruchomiony będzie tryb przezna-
czony dla użytkownika „początkują-
cego” - wynikiem będzie 0 lub pusty
ciąg.

Informacja o  postępie operacji

Gdy chcesz, aby Twój program insta-
lacyjny wyświetlał procentowy po-
stęp wykonywanych operacj i ,
skorzystaj z  polecenia o  nazwie
COMPLETE. Wystarczy podać je wraz
z  wartością:

(complete 60)

która w  oknie wyrażona będzie
w  procentach. Można tu podać do-
wolną wartość, dzięki temu masz
pełną kontrolę nad tym, które etapy
będą brane pod uwagę i   w  jaki spo-
sób określisz wzrost lub zmniejsze-
nie wartości , gdy użytkownik
wybierze określone opcje.

Operacje dyskowe

Z  pewnością nie raz będziesz po-
trzebował wykonać operacje na pli-
kach umieszczonych na dysku. Na

początek warto sprawdzić czy inte-
resująca nas pozycja istnieje.
W  przeciwnym razie możemy do-
prowadzić do wywołania błędu. Na-
leży więc użyć polecenia EXISTS
w  poniższy sposób:

(exists "C:LhA")

Gdy plik zostanie odnaleziony w  re-
zultacie otrzymasz wartość 1,
w  przeciwnym wypadku – 0. Na-
stępnie możesz zmienić jego nazwę
lub skasować. Jest to jednak nieco
bardziej skomplikowane. Trzymając
się naszego przykładu, aby zmienić
nazwę pliku „LhA” umieszczonego
w  systemowym katalogu „C” należy
wprowadzić polecenie RENAME
według formuły:

(rename "C:LhA" "C:LhA_1.38")

lub w  wersj i bardziej rozbudowanej:

(rename "C:LhA" "C:LhA_1.38"
(confirm)
(prompt "Czy chcesz zmienić nazwę
pliku?")
(help @ask-help)
(safe)
)

Pamiętaj , że jest to inna funkcja niż
„rename” w  systemowym katalogu
„C”, choć działa podobnie. Jeśli po-
dasz tę samą ścieżkę dostępu wy-
wołasz jedynie opcję zmiany nazwy.
Gdy zmienisz ścieżkę, plik zostanie
dodatkowo przeniesiony do innego
katalogu. Argumenty w  kolejnych
liniach nie są obowiązkowe, lecz
umożliwiają wyświetlenie prośby
o  potwierdzenie wykonania operacj i
przez użytkownika.

Jeśli chcesz je zastosować, należy
wprowadzić wszystkie, gdyż działają
tylko razem. Dzięki słowu „safe” zi-
gnorowane zostaną ewentualne
błędy, które mogą wystąpić podczas
operacj i .

W  analogiczny sposób możesz ska-
sować z  dysku niepotrzebny już plik.
Musisz w  tym przypadku zastoso-
wać polecenie DELETE:
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(delete "C:LhA"
(confirm)
(prompt "Czy na pewno chcesz ska-
sować plik?")
(help @ask-help)
(infos)
)

Działanie wszystkich argumentów
jest takie same jak poprzednio.
Można je stosować, lecz nie jest to
wymagane. Słowo „infos” powoduje,
że brane są pod uwagę także ikony
plików lub katalogów, czyli pozycje
z  rozszerzeniem „ .info”.

Zwróć uwagę, że funkcja pytania
użytkownika o  zgodę jest uwzględ-
niania tylko wtedy, tylko program
instalacyjny działa w  trybie dla
użytkownika „zaawansowanego”.

Przydatną opcją jest również two-
rzenie nowego katalogu, co uzyska-
my korzystając z  polecenia
MAKEDIR. Na przykład:

(makedir "SYS:Tools/Dodatki"
(confirm)
(prompt "Czy na pewno chcesz ska-
sować plik?")
(help @ask-help)
(infos)
)

Tutaj także nie musisz korzystać
z  dodatkowych argumentów. Jeśli
nie chcesz pytać użytkownika
o  zgodę, wystarczy wprowadzić sa-
mą linię:

(makedir "SYS:Tools/Dodatki")

Reszta uwag pozostaje bez zmian.
Podczas kopiowania danych może
okazać się, że będziesz potrzebował
sprawdzić czy plik zmieści się w  ka-
talogu docelowym. W  tym celu użyj
dwóch kolejnych poleceń: GETSIZE
oraz  GETDISKSPACE w  następujący
sposób:

(getsize "Program")

oraz

(getdiskspace "SYS:")

W  odpowiedzi uzyskasz dwie warto-
ści oznaczające wielkość pliku „Pro-
gram” oraz ilość wolnego miejsca
na dysku systemowym. Obie będą
wyrażone w  bajtach. Przed nazwą
pliku możesz podać ścieżkę dostę-
pu, jeśli tego nie zrobisz będzie on
poszukiwany w  tym samym katalo-
gu, w  którym umieściłeś skrypt in-
stalacyjny.

W  podobny sposób możliwe jest
sprawdzenie wersj i pliku. Musisz
jednak skorzystać z  polecenia GE-
TVERSION podając obok w  analo-
giczny sposób informacje
o  położeniu pliku:

(getversion "C:LhA"
(resident)
)

Pamiętaj , że nie każda pozycja bę-
dzie zawierała informację o  wersj i .
W  rezultacie tej funkcj i otrzymasz
nietypową wartość, bo pomnożoną
przez liczbę 65536. Dzieje się tak
z  uwagi na fakt, iż „Installer” potrafi
operować wyłącznie na liczbach
całkowitych.

Kolejną możliwością jest kopiowa-
nie plików do określonego katalogu
na dysku. W  tym przypadku należy
użyć polecenia COPYFILES:

(copyfiles
(source "RAM:pliki/")
(dest "LIBS:")
(all)
)

Argument „source” określa miejsce,
z  którego pliki będą kopiowane, na-
tomiast „dest” katalog docelowy.

Słowo „all” spowoduje,
że pod uwagę brane
będą wszystkie pliki
z  katalogu źródłowego.
Możemy to zmienić za
pomocą kolejnych
dwóch argumentów:

pattern

Za jego pomocą poda-
jemy filtr AmigaDOS,
który będzie używany
przy wybieraniu plików,
na przykład „#?.library".

choices

Tu możemy wprowa-
dzić listę konkretnych
plików do skopiowa-
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nia; pamiętaj , że muszą znajdować
się w  katalogu źródłowym, w  prze-
ciwnym razie zostanie wywołany
błąd.

Oto jak będzie wyglądała nasza
funkcja po uwzględnieniu powyż-
szych opcj i :

(copyfiles
(source "RAM:pliki/")
(dest "LIBS:")
(pattern "#?.library")
)

lub

(copyfiles
(source "RAM:pliki/")
(dest "DEVS:")
(choices "atapi.devi-
ce" "cd.device")
)

Argumenty „all”, „pat-
tern” i   „choices” nie
mogą być używane
razem, gdyż wyklu-
czają wzajemnie
swoje działanie. Dla-
tego należy je stoso-
wać osobno. Do
dyspozycj i mamy
jeszcze kilka dodat-
kowych słów:

confirm, prompt
i   help

Używane razem wy-
wołują opcję pytania
użytkownika o  zgodę
na wykonanie ope-
racj i (analogicznie do
poprzednich poleceń)

infos

Powoduje uwzgędnianie plików
ikon, tak jak omówiliśmy to wcze-
śniej

noposition

Podczas kopiowania ikon nie będą
przekazywane informacje o  pozycj i
ikony w  oknie Workbencha

nogauge

Dzięki niemu podczas kopiowania
nie będzie wyświetlany pasek po-
stępu; funkcja ta jest przydatna, gdy
w  oknie „Installera” chcesz w  tym
samym czasie wyświetlić własny
komunikat.

Nasza funkcja może więc zostać
rozbudowana, na przykład tak:

(copyfiles
(source "Worek:pliki2/")

(dest "SYS:Tools/")
(choices "VPrefs" "FullPalette")
(confirm)
(prompt "Czy chcesz skopiować pli-
ki?")
(help @ask-help)
(infos)
(noposition)
)

Podobnie możemy kopiować syste-
mowe biblioteki , jednak „Installer”
umożliwia automatyczne spraw-
dzenie wersj i plików tak, aby w  ka-
talogu docelowym znajdowały się
zawsze najnowsze wersje. Operację
taką uruchomimy za pomocą pole-
cenia COPYLIB:

(copylib
(source "Worek:pliki2/")
(dest "LIBS:")
(choices "reqtools.library")
(confirm)

(prompt "Czy chcesz skopiować bi-
blioteki?")
(help @ask-help)
)

Składnia jest taka sama jak w  przy-
padku COPYFILES, lecz tym razem
kopiować możemy wyłącznie poje-
dyncze pliki . Jeśli ma być ich więcej

Fragment skryptu instalacyjnego.



należy zastosować wiele wpisów
lub użyć pętli . Jeśli w  katalogu do-
celowym program znajdzie nowszą
wersję biblioteki , operacja zostanie
przerwana.

Argument „confirm” wraz z  kolejny-
mi spowoduje – tak jak wcześniej –
wyświetlenie prośby o  potwierdze-
nie operacj i , lecz jednocześnie wy-
pisze także wersje bibliotek.
Funkcja ta działa wyłącznie w  try-
bie przeznaczonym dla użytkownika
„zaawansowanego”.

Uruchamianie innych programów

Za pomocą skryptu „Installera” moż-
na wywołać dowolne polecenie
pracujące w  oknie AmigaDOS. Trze-
ba tylko użyć polecenia RUN:

(run "C:MakeFontList" (safe))

Powyższa linia spowoduje urucho-
mienie programu „MakeFontList”
zapisanego w  systemowym katalo-
gu „C”. Słowo „safe” jest jednym
z  opcjonalnych argumentów i   spo-

woduje zignorowanie błędów, które
mogą wystąpić podczas pracy.

Możliwe jest także zastosowanie
bardziej skomplikowanej formuły:

(run "C:MakeFontList" (safe)
(confirm)
(prompt "Czy na pewno?")
(help @ask-help)
)

Słowo „confirm” działa wyłącznie
w  trybie przeznaczonym dla użyt-
kownika „zaawansowanego” (ang.
Expert User) i   można je pominąć.
Dzięki niemu użytkownik zostanie
poproszony o  potwierdzenie wyko-
nania operacj i . Wraz z  nim należy
wprowadzić dwa kolejne argumenty,
czyli :

- prompt
- help

Pierwszy określa komunikat jaki zo-
stanie wyświetlony, drugi - „włącza”
przycisk z  podręczną pomocą.

Uruchamianie skryptów
AmigaDOS i  ARexxa

W  taki sam sposób możesz urucho-
mić skrypt AmigaDOS i   ARexxa.
Trzeba tylko użyć polecenia EXE-
CUTE albo REXX:

(execute "Worek:skrypt3"
(confirm)
(prompt "Czy na pewno?")
(help @ask-help)
)

lub krócej:

(rexx "Worek:uruchom.rexx")

Tak jak poprzednio, podane argu-
menty są opcjonalne i   nie trzeba
koniecznie z  nich korzystać. Drugi
przykład wywołuje skrypt Arexxa
bez pytania użytkownika o  potwier-
dzenie. Zwróć uwagę, że polecenia
stosujemy prawie zawsze w  ten sam
sposób, trzeba natomiast pamiętać
o  odpowiedniej składni i   argumen-
tach. Niebawem przejdziemy do
praktycznych testów nabytej wiedzy.

Szkółka
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Tak zwany"Zapis instalacji" zawiera wszystkie wykonane czynności i może służyć do cofnięcia zmian.
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Zakup Vampire I I nie jest łatwy. Nie-
stety decyzja o  ręcznym lutowaniu
karty wpływa na jej , nazwijmy to,
elitarność. Czas od momentu zgło-
szenia chęci zakupu u  Kipper2K pod
adresem email:

kipper2k@shaw.ca

do dostawy karty do domu potrafi
trwać wieki . Trzeba uzbroić się
w  cierpliwość oraz liczyć się z  ocze-
kiwaniem od 4 do 6 miesięcy. Dłu-
go? Niniejszy tekst odpowie wam
na pytanie czy naprawdę warto cze-
kać?

Vampire I I to bardzo ładna i   zgrab-
na karta. Wykonana jest bardzo
schludnie, a   wraz z  samą płytką do-
stajemy dwa małe plastikowe
bloczki , które służą poprawnemu
i   pewnemu zamocowaniu karty na
procesorze Motorola 68000 w  Ami-
dze 600.

Cały proces jest dość prosty, choć
wiąże się z  całkowitym rozłożeniem
komputera na części pierwsze. Po
otworzeniu Amigi , musimy pozbyć
się stacj i dyskietek, osłon blasza-
nych, sanek dysku twardego. Kolejny
krok, jest trochę trudniejszy, gdyż
wyciągnięcie płyty komputera z  dol-
nej obudowy wymaga troszkę kom-
binacj i . Taki urok Amigi 600.
Powodowane jest to bocznym usy-
tuowaniem portów myszki i   dżojsti-
ka. Dlatego też należy delikatnie

rozchylić prawą stronę dolnej obu-
dowy, tak by móc wysunąć wspo-
mniane porty z  otworów
w  obudowie. Gdy płyta wraz z  bla-
szaną osłoną jest już na zewnątrz,
trzeba pozbyć się tylnych śrubek
z  tylnych portów komputera.

Celem jest kompletnie uwolnienie
płyty głównej , do której za pomocą
dostarczonych śrubek (tych mniej-
szych) przymocowujemy wspo-
mniane dwa bloczki . Wykorzystuje-
my do tego już istniejące otwory
pod mocowanie dysku twardego.

Dobrym pomysłem jest wstępne
zamocowanie podpór w  otworach,
tak by móc swobodnie przesuwać
plastikowe bloczki , co umożliwi
optymalne zamocowanie karty tur-
bo.

Do zestawu należy też ściereczka
z  alkoholem, którą należy przeczy-
ścić złącza procesora 68000 przed
montażem Vampire I I . Kartę należy
docisnąć, tak by uzyskać pewne
mocowanie na oryginalnym ukła-
dzie. Następnie wszystko przykrę-
camy pozostałymi (większymi)

VAMPIRE II
Cała prawda

KRZYSZTOF "RADZIK"
RADZIKOWSKI

Vampire II to karta turbo oparta na technologii FPGA
dla Amigi 600. W  sumie to coś więcej niż tylko szybszy
procesor. Dzięki temu rozszerzeniu najmniejsza Amiga
dostaje nowe możliwości. Przyjrzyjmy się temu, co obec-
nie oferuje ten kawałek sprzętu.

Płyta główna Amigi 600 z zaznaczonymi miejscami montażowymi.
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śrubkami do plastikowych podpórek
uprzednio zamontowanych na pły-
cie komputera. Po dopasowaniu
komponentów do siebie, wszystko
skręcamy z  odpowiednią siłą, by
uzyskać stabilną konstrukcję.

Teraz pozostaje przeprowadzić pro-
ces odwrotny do montażu i   ponow-
nie poskładać całą Amigę.

Całkiem niedawno, w  magazynie
Retrokomp opisywałem jak można
rozbudować sześćsetkę. Z  racj i , iż
udało mi się nabyć egzemplarz nie-
tykany różnymi przeróbkami, posta-
nowiłem nie zmieniać niczego
w  oryginalnej konstrukcj i płyty czy
też obudowy. Jako wielki fan USB
w  Amidze, z  bólem serca musiałem
zrezygnować z  tego rozwiązania.

Tak samo postanowiłem zakupić
płaski kabel HDMI by wyprowadzić
go poprzez otwór (trapdoor) służący
montowaniu kart rozszerzeń na złą-
czu krawędziowym Amigi . Zdecydo-
wanie jak już muszę coś ciąć, wolę
zniszczyć kawałek plastikowej klap-
ki , którą notabene nabyłem dodat-
kowo do tego celu.

Czy faktycznie posiadając Vampire I I
można pozbyć się wszelakich do-
datków jak porty USB, CD-ROM czy
scan doubler? Oczywiście i   tak i   nie,
ale zdecydowanie słowo tak jest jak
najbardziej realne. Dlaczego? Otóż
Vampire I I to szybki procesor 68040,
na razie bez opcj i FPU, lecz temat
jest w  ciągłym rozwoju. Obecnie
mamy już Silver Core 6, a   zespół

pracuje dość dynamicznie (jak na
razie aktualizację pojawiają się co
około dwa miesiące).

Co więcej , twórcy informują o  swo-
ich postępach grono zainteresowa-
nych za pomocą forum i   kanału IRC.
Nie da się tego porównać do wio-
dących systemów nowej generacj i ,
gdzie od ponad pół roku, lub wręcz
roku nie wiadomo co się dzieje (je-
śli w  ogóle coś się dzieje). Dzięki
temu użytkownik Vampire I I spo-
kojnie może liczyć na nowe funkcję
swojego nabytku. Tak jak wspo-
mniano, zaimplementowany proce-
sor (gdyż jest to technologia FPGA)
to szybkie 040, które spokojnie po-
winno przeganiać wszystkie 060
w  amigowym wydaniu. Jest to moż-
liwe dzięki bardzo szybkiej pamięci
Fast, szkoda tylko, iż jest to wartość
128 MB, a   nie choćby dwa razy
większa.

To nie wszystko! Już teraz działa
wyjście HDMI , gdzie spokojnie uzy-
skujemy rozdzielczości FullHD. Do-
datkowo, od nie dawna aktywowana
jest obsługa kart microSD, a   więc
dostajemy dodatkowy, tani dysk
twardy! Team Apollo nie planuje na
tym zakończyć. Już zapowiedział

Karta Vampire po zamontowaniu.

Wnętrze komputera przygotowanego do pracy.
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implementację obsługi AGA, wraz
z  opcją passthrough, tak więc nie
dość, iż można będzie uruchomić
oprogramowanie z  Amigi 1200
(4000), to będzie je można wyświe-
tlić przy pomocy tylko HDMI ! Na
sam koniec pozostaje jeszcze opcja
16-bitowej karty muzycznej . Wow?
Oczywiście, bo wszystko to jest
sprzedawane za cenę około 150 Eu-
ro! Już nawet teraz, gdzie mamy
"tylko" szybkie 68k i   nowoczesną
kartę grafiki jest wystarczającym
usprawiedliwieniem by odchudzić
swój portfel o  tę drobną kwotę.
Drobną, gdyż jeśli porównamy ceny
klasycznego amigowego sprzętu re-
tro, czy to nowego, czy używanego,
Vampire I I nie ma konkurencj i .

Pozachwycaliśmy się czystymi da-
nymi technicznymi karty. Czas
przejść do ciekawszej rzeczy, a   więc
jak to wszystko działa? Pierwsze,
czym zostałem absolutnie zasko-
czony, Amiga uruchomiła się od
pierwszego włączenia. Od razu do
Workbench 3.1 (uprzednio wgrałem
go na kartę CF). Z  moich doświad-
czeni z  rozbudowanymi konfigura-
cjami wynika, iż tak łatwo zawsze

nie jest. Jaki może być tego powód?
Na pewnie jest to "procesor 68040",
który nie wymaga dodatkowych za-
biegów. Na pewno jest to też brak
dodatków w  postaci kart USB, dys-
ków twardych itd. Właśnie, co ja
mam właściwie w  tej Amidze?
Wspomniałem, iż nie planuję wtyka-
nia do nie zbędnych rzeczy. Tak
więc, konfiguracja oparta jest, poza
oczywiście samą Amigą 600, na
Vampire I I z  kartą microSD 64 GB,

przejściówką IDE2CF z  kartą CF 32
GB oraz kartami PCMICA: czytnik CF
z  kartą CF 2 GB (sformatowaną
w  trybie plików FAT) oraz WiFi , by
móc swobodnie korzystać z  sieci . To
wszystko! Więcej nie potrzeba.
Czytnik CF na slocie PCMICA zała-
twia temat wymiany danych, tym
bardziej , iż ostatnio amigową sieć
obiegły wieści , że RapidRoad może
powodować problem napięciowe.
Scandoubler nie jest potrzebny,
gdyż tryby chipsetu amigowego ob-
sługuję poprzez zwykły kabel Euro-
złącze. Uważam, że inwestycja w  In-
division ECS jest zbędna, temat
HDMI + passthrough wkrótce roz-
wiąże i   ten problem. Obecnie w  600
mam emulator stacj i dysków Gotek
(który w  Amidze 2000 z  060 nie ra-
czył działać). Przymierzam się też do
instalacj i 1 MB Chip (604n), choć
nie jest to wymagane do pełni
szczęścia.

Wniosek jest jeden, to prawdopo-
dobnie najtańsza, tak dobrze rozbu-
dowana Amiga na jaką przeciętny
fan może sobie pozwolić. Całość in-
westycj i (łącznie z  kupnem kompu-
tera) można zamknąć na pewno
poniżej granicy 1500  zł. I   dlatego
właśnie Vampire I I może być przy-
szłością klasycznej Amigi . Oczywi-
ście do pełni szczęścia potrzeba
chętnych programistów, którzy wy-

Ta sama Amiga 600 z kartą Vampire po złożeniu.

Karta Blizzard 2040 w oryginalnym pudełku.

Karta jest mała, ale mieści w sobie dużą ilość elementów.
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Mała część testów praktycz-
nych wykonanych przez au-
tora artykułu. Więcej znaj-
dziecie jak zwykle na płycie
okładkowej.

Amigowe klasyki zyskują
nowe życie dzięki
zdecydowanie większej
szybkości działania całego
zestawu.

Warto zwrócić szczególną
uwagę na porównanie
szybkości obsługi dysku
twardego oraz karty pamięci.



korzystają potencjał sprzętu,
zarówno pod względem gier
jak i   programów. Czas pokaże,
czy najliczniejsza grupa ami-
gowców faktycznie pokaże na
co ja stać.

Przejdźmy wreszcie do Amiga-
OS, software i   całości wrażeń
z  użytkowania sprzętu. Amiga-
OS 3.1 nie jest moim docelo-
wym systemem, był tylko
pierwszym testowym krokiem.
Po nim sprawdziłem funkcję
HDMI , gdzie potrzeba zainsta-
lować Picasso'96 (koniecznie
z  opcją uaegfx) oraz sterownik
SAGA. Wszystko działa od po
pierwszym restarcie.

Tak samo proces aktualizacj i
firmware karty to przysłowio-
wa pestka. Wystarczy pobrać
najnowszy Core, wpisać jego
nazwę w  Shell, a   automatycz-
nie zostanie rozpoznane aktualne
oprogramowanie. Jeżeli plik aktuali-
zacyjny jest nowszy, użytkownik zo-
stanie zapytany czy chce dokonać
upgrade.

Proces trwa krótką chwilę, po której
trzeba zresetować Amigę i   cieszyć
się nowymi możliwościami zestawu.
Kolejny krok to instalacja systemu
AmigaOS 3.9, która przebiega bez

problemów. Można tego dokonać
z  dyskietki bootwalnej lub na ist-
niejący już AmigaOS 3.1. Jedyny
niuans jest taki , iż trzeba skopiować
płytę instalacyjną na dysk twardy

i   przypisać komendą
assign AmigaOS3.9:
do ścieżki w  której
znajduje się kopia
płyty CD. Instalacja
Boing Bag 1 oraz 2
również nie nastrę-
cza problemów.
Uwaga jest taka, że
nie należy korzystać
z  ROM Update z  Bo-
ing Bag 2 gdyż karta
Vampire nie współ-
pracuje z  nim (efek-
tem jest Guru
Meditation lub 0
Fast Ram). Próbo-
wałem też selek-
tywnego włączania
modułów poprzez
komendę SetPatch,
ostatecznie pozo-
stałem przy rozwią-
zaniu opartym na
ROM Update z  Bo-
ing Bag 1.
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Instalacja sterownika karty graficznej.

Podczas aktualizacji firmware.



Po instalacj i Picasso'96 oraz ste-
rowników SAGA wszy- stko działa
stabilnie, a   ja ciesze się rozdzielczo-
ścią jak 1366 x 768 x 16 bit. Cały
system chodzi sprawnie i   szybko.
Nie ma tu skali porównania do mo-
jej Amigi 2000 z  kartą Picasso I I+.
Katalogi , ikony wczytują się bardzo
sprawnie, nie ma nawet potrzeby
korzystania z  szybkiej , lecz nieofi-
cjalnej icon.library. Karta CF jako
dysk twardy zdecydowanie umila
pracę, nie dość, że jest cicho to jest
jeszcze szybko. Warunkiem jest ko-
rzystanie z  czegoś innego niż FFS,
polecany jest PFS. Przeprowadziłem
też próby z  SFS, lecz ten powoduje
problemy, gdyż przy starcie Amigi
uraczeni zostaniemy Guru Medita-
tion. Być może ten problem jest już
rozwiązany w  Silver Core 6. Obecnie
jednak nie planuję przejścia z  PFS

na SFS. Prędkość obsługi CF SysInfo
określa na około 3 MB/s.  J ak na
zwykły amigowy IDE jest to na-
prawdę świetny wynik.

Karta PCMICA CF działa równie do-
skonale, gwarantując wygodną
i   szybką wymianę danych. Karta
PCMICA WiFi (przeflashowana na
obsługę WPA2) zapewnia bezpro-
blemową obsługę internetu przez
systemowy Genesis. Dodatkowo
wspomniany wcześniej Gotek, który
absolutnie nie chciał współpraco-
wać z  procesorem 68060, tu zacho-
wuje się poprawnie. Dzięki temu
z  A600 można powiedzieć wyelimi-
nowałem wszelakie mechaniczne
urządzenia. Należy też wspomnieć
o  karcie microSD, której obsługa,
poza stworzeniem Mountlisty nie
sprawia problemów. Można korzy-

stać z  różnych filesystemów od FFS,
przez SFS (który tu jest obsługiwa-
ny) do FAT. Umożliwia to tanią roz-
budowę Amigi o  spory "twardy
dysk".

Nad kartą Vampire I I urosło już
sporo legend. Miała być ona zarów-
no mordercą PowerPC i   si łą miaż-
dżącą 68060. Niektórzy wręcz
rozmarzyli się o  amigowym Firefox
i   fi lmach FullHD. Co tu dużo mówić,
nie tędy droga.

Po pierwsze, nawet AmigaNG nie
ma developerów, którzy mają ocho-
tę napisać lub przeportować nowo-
czesną przeglądarkę, a   co dopiero
środowisko zafascynowane Amigą
500? Po drugie wsad FPGA, mimo,
że wspaniały, aktualizowany, nigdy
nie zapewni mocy na tak zaawan-
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Wyniki pomiarów szybkości działania w programie SysSpeed.



AMIGAZYN 8/2016

Sprzęt

sowane programy czy filmy HD.
Vampire I I trzeba porównywać ze
względu na cenę i   szybkość do tego
co oferuje konkurencja na klasycz-
nym amigowym rynku. Prawda jest
to, iż obecnie nie ma godnego prze-
ciwnika dla układów FPGA, zarówno
pod względem ceny jak i   szybkości .

Rozwiejmy kilka wątpliwości wyko-
nując parę testów. Szczególnie in-
nych, niż te wykonane w  SysInfo.
Wiadomo, jest to program kultowy,
ale jego wiarygodność pozostawia
wiele do życzenia. Punktem odnie-
sienia będzie moja Amiga 2000,
z  Blizzardem 2060/60 MHz, 128
Fast, dyskami Fast-SCSI I I (a   do-
kładnie dyski IDE podłączone do
SCSI poprzez przejściówkę), portami
USB (Deneb), karta graficzną Picas-
so I I+ 2 MB oraz kartą muzyczną
(bez DSP) Repulse.

Chyba nawet nie muszę wspominać
ile taki zestaw kosztuje w  porówna-
niu do A600 z  Vampire I I ? Oba kom-
putery pracują pod AmigaOS 3.9,
z  tym, że A2000 jest wyposażona
w  Boing Bag 4 (nieoficjalny), MUI 4,
do testów uruchomiony był Cyber-
Patcher wraz z  szybkimi biblioteka-
mi matematycznymi (HSMathLibs),
datatypami WarpDT oraz SCSI usta-
wionym w  tryb maksymalnej wydaj-
ności , gdzie dyski pracują pod SFS.

Vampire I I w  A600 posiada Amiga-
OS 3.9 z  Boing Bag 2 (oficjalny),
MUI 3.8, WarpDT, dyskiem w  postaci
karty CF, w  trybie PFS. Nadmienię, iż
z  racj i braku obsługi FPU, cały kom-
puter jest zoptymalizowany pod
procesor 020. Oba komputery pra-
cują pod systemem graficznym Pi-
casso'96 2.0.

Testy zostały przeprowadzone
w  SysSpeed (tylko w  trybie Low,
czyli bez zewnętrznych programów
oraz w  rozdzielczościach 640 x 480
x 8/16/24 bit) oraz dodatkowo
w  P96Speed (tryb 640 x 480 x 8
bit). Aby opisać ich poszczególne
wyniki , zapewne zabrakłoby nam
stron. Dlatego też, artykuł okraszony

jest dużą ilością zrzutów ekrano-
wych. Na płycie dołączone są
wszystkie wyniki uzyskane w  obu
programach, tak więc bez problemu,
możecie sobie porównać poszcze-
gólne konfiguracje do sprzętu po-
siadanego przez Was.

Podsumowując, tak jak przypuszczać
można było Vampire I I jest szybszą
kartą, zarówno w  obsłudze pamięci
(w  niektórych operacjach aż o  4 ra-
zy) jaki i   grafiki (niektóre operacje
aż o  19 razy). Oczywiście na polu
szybkości dysków, Amiga 2000 jest
bezkonkurencyjna (prawie 9 MB/s
do 3 MB/s). FPGA nadrabia proceso-
rem, ale tylko w  temacie MIPS (96,
a   80), gdyż gdyż z  braku obsługi
FPU uniemożliwiał pomiar MFLOPS.

Testy szybkości renderingu wykona-
ne zostały za pomocą LightWave 3.5
(nowsze wersje wymagają FPU)
oraz sceny testowej od Piotra 'Jubi '
Zgodzińskiego, która używana jest
w  wątku na temat wydajności pro-
cesorów na forum PPA. Tak więc

wszystkie parametry renderingu są
narzucone z  góry (752x576, Antia-
liasing Medium, cienie itd.).

Kolejny program to Cinema4D 4.2
wraz z  przykładową sceną - Colour-
Text, gdzie rozdzielczość została
ustawiona na 640x480, oraz Antia-
liasing na tryb Always, 4x4 (oczywi-
ście z  cieniami).

Testy z  normalnego użytkowania,
wykonane są empirycznie, czyli me-
todą obserwacj i i   stopera. Do fil-
mów użyto przykładowego pliku AVI
(QT) 320x240, 15 klatek, urucho-
mionego w  systemowym Action,
w  skali szarości , w  oknie na Work-
bench.

Kolejny film, to mpeg 1 o  rozdziel-
czości 480x360, 25 klatek, urucho-
miony na pełnym ekranie
w  programie Riva.

Do testów mp3, użyto pliku w  jako-
ści 320 kbps w  programie systemo-
wym AMPlifier. Ustawienia to pełna

Porównanie wydajności pracy.
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jakość MP3, stereo, wraz z  użyciem
AHI . Oczywiście dla Amigi 2000 jest
to pełne Repulse 16 bit stereo, dla
Amigi 600 - Paula 14 bit stereo.

Jako test szybkości wyświetlania
grafiki użyto JPG, o rozmiarze
2800x2100, w systemowym Multi-
View (oraz WarpJPEG datatype, od-
powiednio dla procesora 060 i 020).
Przedostatni test, to rozpakowanie
archiwum LHA, pobranego z Aminet
(TunnelsAndTrolls.lha), o wielkości
11.7 MB do RAM Disk, za pomocą
systemowego UnArc. Ostatni test to
całkowite załadowanie stron PPA.pl
w NetSurf 3.5 autorstwa naszego
rodaka - Artura Jarosika.

Na początek zaczni jmy właśnie od
typowych zastosowań komputera,
czyli wyniki testów "empirycznych".

Amiga 2000:

- Action - maksymalne obciążenie
CPU 80%,
- Riva - maksymalne obciążenie CPU
95%,
- AMPLifier - maksymalne obciąże-
nie CPU 80%,
- MultiView - czas potrzebny do wy-
świetlenia obrazka 31.3s,
- UnArc - czas potrzebny do wypa-
kowania archiwum 37.6s,
- NetSurf - czas potrzebny do wy-
świetlenia strony PPA - 41.4s,

Amiga 600:

- Action - maksymalne obciążenie
CPU 47%,
- Riva - maksymalne obciążenie CPU
74%,
- AMPLifier - maksymalne obciąże-
nie CPU 54%,
- MultiView - czas potrzebny do wy-
świetlenia obrazka 31.5s,
- UnArc - czas potrzebny do wypa-
kowania archiwum 26.4s,
- NetSurf - czas potrzebny do wy-
świetlenia strony PPA - 118.8s,

Gwoli wyjaśnienia, maksymalne ob-
ciążenie procesora, to jest wartość
jaka wystąpiła maksymalnie, przez
krótką chwilę. Normalnie podczas

odtwarzania lub słuchania utworu
obciążenie CPU w obu przypadkach
oscylowało w granicy 60-70% war-
tości maksymalnej . Jak widać, war-
tości osiągnięte przez Vampire I I są
na ogół lepsze niż te prezentowane
przez Blizzard 2060. Podobna war-
tość, to czas wyświetlenia obrazka
JPG. Natomiast NetSurf zdecydowa-
nie działa lepiej na A2000 niż A600.
Te dwa ostatnie testy mogą wynikać
z braku koprocesora w Vampire I I .

Przejdźmy zatem do renderingów,
które bardzo intensywnie wykorzy-
stują układ FPU. Oczywiście dla
Amigi 2000 wykorzystane zostały
programy skompilowane pod ko-
procesor, dla Amigi 600 programy w
wersj i tylko dla procesora. Oto efek-
ty:

Amiga 2000:

- Cinema 4D - czas potrzebny do
wygenerowania obrazka 29 minut
30 sekund,
- LightWave - czas potrzebny do wy-
generowania obrazka 1 godzina
40 minut i 3 sekundy.

Amiga 600:

- Cinema 4D - czas potrzebny do
wygenerowania obrazka 48 mi-
nut i 12 sekund,
- LightWave - czas potrzebny do

wygenerowania obrazka 8 godzina
4 minut i 53 sekundy.

O ile w poprzednich testach karta
oparta u układ FPGA okazała się
szybsza lub równa Amidze 2000 z
procesorem 060/60 MHz, o tyle w
testach, które intensywnie wyko-
rzystują FPU, stara dobra Motorola
w programie LightWave zmiażdżyła
nową konstrukcje. Zanim jednak za-
czniemy narzekać na Vampire I I , pa-

miętajmy, że obsługa koprocesora
pojawi się już niebawem. Wyniki
więc będą się mogły przybrać zu-
pełnie inną postać. Jednak na ten
czas, gdy interesują was programy
wykorzystujące FPU, produkt Apollo
Team nie będzie idealnym rozwią-
zaniem. Natomiast w normalnym
zastosowaniu, tak dopalona Amiga
600 sprawdza się świetnie. Jest ta-
nia, jest szybka i jest często aktuali-
zowana o nowe funkcje. Pozostaje
tylko pytanie, czy nasi amidevelo-
perzy raczą wykorzystać ten poten-
cjał?

Test w programie SysInfo.

Przydatne linki:

- kipper2k@shaw.ca
- www.kipper2k.com/accel600.html
- www.apollo-core.com
- www.apollo-accelerators.com
- #apollo-team (IRC)



Powiedzmy więcej na temat zesta-
wu plików, z  którego korzystałem.
Ściągnąłem najnowszą wersję Ica-
rosa oznaczoną numerem 2.1.1
i   rozpakowałem archiwum "Emu.zip"
z  katalogu Extras. Wszystko robiłem
ręcznie, aby wyeliminować ewentu-
alne problemy z  instalatorami, któ-
rych zresztą te programy nie
wymagają.

AMSTRAD CPC

Na pierwszy ogień poszedł emula-
tor "Arnold", którego sprawdziłem
chyba najmniej , ze względu na brak
doświadczenia w  używaniu praw-
dziwego Amstrada. Program uru-
chamia się bez problemu, ale
emulacja jest bardzo wolna. Porów-
nując nawet do innych Amigowych
systemów, pod PowerPC, na moim
wielokrotnie szybszym pececie nie-
stety nie dało się zadowalająco uru-
chamiać gier. Co prawda nie mam
najszybszego sprzętu, ale mimo
wszystko procesor jest ponad 6 razy
szybszy od najszybszego G4, dlate-
go spodziewałem się zdecydowanie
lepszego wyniku. Z  tego względu
pominę milczeniem resztę funkcjo-
nalności .

SAM COUPE

Kolejny program "Sim Coupe" zapre-
zentował się zdecydowanie lepiej .
Mogę go śmiało porównać z  wersją
dla Linuksa i   oczywiście jest to port
tego samego programu. Jednak

szybkość pracy, a   także możliwości
konfiguracj i za pomocą wygodnego
interfejsu jest bez porównania. Nie-
stety nie do końca dobrze działa
tryb pełno-ekranowy, bo obraz nie
wypełnia całego monitora lub jest
źle skalowany. Mimo wszystko jest

AROS BEZ CENZURY
Część 1.

MARCIN LIBICKIProblemy na rynku amigowych systemów PowerPC po-
wodują, że wiele osób coraz śmielej spogląda w  stronę
produktów działających na platformie x86. Wśród syste-
mów jakie można uruchomić na pececie mamy Arosa,
który rozwija się prężnie, ale mimo to nie może zyskać
szerszego uznania. Postanowiłem sprawdzić jak prezen-
tują się na nim możliwości emulacji w  porównaniu do Li-
nuksa, którego używam na co dzień. Testy mogłem
wykonać na tym samym sprzęcie, bo mój PC obsługuje
Arosa bez większego problemu.

Amiga NG
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to niezbyt wielkie niedopatrzenie,
a   efekt na pewno będzie różny na
poszczególnych sterownikach karty
graficznej . W  moim komputerze
mam zintegrowaną kartę Intel HD
Graphics, a   więc teoretycznie Aros
obsługuje ją bez kłopotów, co naj-
wyżej mogą wystąpić problemy
z  niektórymi rozdzielczościami i   to
właśnie widać w  przypadku tego
emulatora.

ATARI 8-BIT

Tu znowu muszę powiedzieć dużo
dobrego. Program działa bardzo do-
brze, zarówno okno, jak i   tryb pełno-
ekranowy skaluje się sprawnie. Od-
świeżanie grafiki nie sprawia
problemów, a   uruchomienie kilku
przykładowych gier i   programów
potwierdziło wysoką jakość emula-
tora. Program "Atari++" jaki użyłem
znam z  innych platform i   jest to je-
den z  przykładów na bardzo dobry
port.

Praktycznie, pomijając amigowy in-
terfejs użytkownika, nie zauważył-
bym różnicy w  stosunku do wersj i
linuksowej. To kolejny duży plus na
korzyść Arosa.

MS-DOS

Następnym programem jaki zwrócił
moją uwagę był "DosBox", który po-
siada chyba najładniejszą ikonę. Nie
ma to wpływu na działanie, ale
również po uruchomieniu emulato-
ra nie mogę mu zbyt wiele zarzucić.
Przełączanie na pełny ekran i   z  po-
wrotem działa bardzo dobrze. Zwra-
cam na to uwagę, bo dla mnie

udawanie innego komputera
w  oknie mija się z  celem. Emulację
traktuję jako substytut prawdziwe-
go sprzętu i   jeżeli program nie jest
w  stanie wypełnić ekranu tak, abym
miał wrażenie korzystania z  realne-
go komputera, budzi to u   mnie
mieszane uczucia. "DosBox" działa
bardzo szybko, co pewnie jest spo-
wodowane brakiem konieczności
emulacj i procesora.

Niezależnie od przyczyn udało mi
się uruchomić choćby Descenta,
którego pierwszy raz widziałem lata
temu na Pentium 90 i   do tej pory
pozostał mi duży sentyment. Nie do
końca jestem tylko przekonany do
opcj i uruchamianych z  poziomu lini i
poleceń, ale to dotyczy wszystkich
wersj i "DosBoxa" jakie znam, więc
trudno stawiać specjalne zarzuty
Arosowi. Szkoda, że program nie jest
dostosowany bardziej do realiów
amigowego NG, tak jak na przykład
Vice.

COMMODORE 8-BIT

I   tu mogę pokazać wzór do naśla-
dowania, choć nie bez wad. "Vice",
czyli zestaw emulatorów wszystkich
popularnych 8-bitowych kompute-
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Wirtualne Atari z listą plików konfiguracyjnych.



rów Commodore, działa świetnie,
posiada w  pełni systemowy inter-
fejs i   rewelacyjnie integruje się
z  resztą elementów, na przykład
z  przezroczystym menu górnym.
Program zawiera wszystkie opcje
jakie można znaleźć na Linuksie,
a   tam gdzie trzeba funkcje są ele-
gancko dostosowane do Arosa.

Po tych pozytywach czas na dwie
największe wady. Tryb pełnego
ekranu nie jest do końca dopraco-
wany, bo - o  i le obraz skaluje sie
prawidłowo - to niestety znów nie
wypełnia całego obszaru monitora
i   nie chodzi tutaj o  ramki po bokach
ze względu na panoramiczny for-
mat. Niestety "Vice" jest w  tej wersj i
bardzo powolny, bo na moim sprzę-
cie umożliwił uzyskanie szybkości
w  granicach 50-60% wydajności re-
alnego C64. Dodam, że nie urucha-
miałem bardzo wymagających gier
czy dem, a   jedynie kilka klasyków
jak "Auf Wiedersehen Monty" czy
"Commando".

Co ciekawe, po przełączeniu na peł-
ny ekran szybkość wzrasta, ale nie

na tyle, aby można było traktować
program jako zamiennik Commodo-
re 64 czy Plus/4.

ZX SPECTRUM

Jednym z  programów, który powo-
dował u   mnie frustracje był "Fuse"
w  wersj i dla Linuksa. Nigdy nie mo-
głem zrozumieć, jak autorzy mogli
skonstruować tak niewygodne ma-
powanie joysticka. Jest to dla mnie
bardzo nieintuicyjne i   właściwie
tylko ogromne przywiązanie do kul-
towego ZX'a   powodowało, że nie
wyłączyłem tego emulatora. Z  tym
większą ciekawością uruchomiłem
jego wersję dla Arosa.

Muszę przyznać, że moje obawy nie
zniknęły, ale nie było gorzej niż na
Linuksie. "Fuse" posiada menu
w  formie pseudo-OSD wyświetlane
w  centralnej części ekranu, które
wywołujemy za pomocą klawisza
F1. Nie inaczej było tym razem,
a   dobrze znane opcje spowodowały,
że po kilku chwilach cieszyłem się
moim ulubionym "Trap Door". Małe
rozczarowanie przeżyłem urucha-

miając tryb pełno-
ekranowy, bo występują
problemy z  odświeża-
niem grafiki . Można to
jednak wybaczyć,
szczególne biorąc pod
uwagę fakt, że na Li-
nuksie w  niektórych
wersjach w  ogóle nie
ma takiej możliwości ,
a   w  innych - obraz jest
źle wyskalowany. "Fuse"
cierpi na pewne pro-
blemy nie tylko na
Arosie, ale są to szcze-
góły, które nie mogą
wpływać zasadniczo na
opinię jak najbardziej
pozytywną.

ATARI ST

Ostatnim emulatorem
jaki chciałem sprawdzić
był "Hatari", którego

porównywałem kiedyś na
MorphOSie w  stosunku do
prawdziwego Atari 1040ST

stojącego na moim biurku. Wtedy
zauważyłem, że poza drobnymi pro-
blemami w  generowaniu grafiki -
tak zwanymi "artefaktami" - działa to
bardzo dobrze. Do tamtej wersj i nie
był jednak dołączony żaden ROM,
a   tutaj mamy "emuTOS", który od ra-
zu wita nas ekranem informacyj-
nym, a   przy okazj i możemy
przyspieszyć bootowanie. I   właśnie
udawanie ST jest najszybsze na
etapie rozruchu systemu. Trzeba
przyznać, że zadziałało to z  szybko-
ścią lux-torpedy, ale potem było już
zdecydowanie gorzej . Niestety ku-
leje to, co jest jedną z  najbardziej
istotnych kwesti i , a   mianowicie od-
świeżanie grafiki . Emulacja działa
teoretycznie szybko, ale nawet pod-
czas przesuwania wskaźnika myszki
widoczne jest wolne tempo od-
świeżania, co bardzo utrudnia ko-
rzystanie z  programów. Przy grach
jest różnie, bo tam, gdzie nie nie ma
płynnego scrollingu - na przykład
w  grze "Pipe Mania" - jest całkiem
znośnie. Jednak już po uruchomie-
niu dowolnej platformówki możemy
zapomnieć o  wygodnym graniu.
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Kompletnie nie wiem dlaczego ten
port jest tak niedopracowany, tym
bardziej , że zarówno w  wersj i Mor-
phOSowej, jak i   Linuksowej spraw-
dza się bardzo dobrze. Proponuję
autorom przyjrzeć się swojej pro-
dukcj i , bo działanie weryfikowali
chyba tylko w  testach teoretycz-
nych.

Czas na podsumowanie. Na pewno
nie sprawdziłem wszystkich możli-
wości emulacj i na Arosie. Nie uru-
chomiłem nawet wszystkich
programów dołączonych do płyty
instalacyjnej . Chciałem trzymać sie
platform jakie znam i   emulowałem
na innych systemach. Dlatego daro-
wałem sobie pobieranie dodatko-
wych plików, których zresztą można
znaleźć zaskakująco dużo na stro-
nie:

archives.aros-exec.org

W  dziale "Emulation" znajduje się
tam ponad 50 pozycj i , a   więc jest
z  czego wybierać. Czy zauważyliście,
że pominąłem emulację Amigi? To
działanie celowe, bo obecnie jest to
mechanizm niejako wbudowany
w  Arosa i   wymaga szerszego omó-
wienia. Z  tego względu chcę mu po-
święcić oddzielny artykuł
w  niedalekiej przyszłości .

Podczas uruchamiania dużej ilości
wymienionych emulatorów nie po-
dobało mi się, że wyświetlają one
okno Shell, czyli tak zwane "komu-
nikacyjne" obok interfejsu samego
udawanego komputera. Rozumiem,
że w  wielu przypadkach dzięki temu
widać więcej informacj i o  błędach
czy ustawionych parametrach, ale
mimo wszystko wolałbym bardziej
eleganckie rozwiązanie. Przypusz-
czam, że nie było na to czasu, ocho-
ty lub możliwości przy wykony-
waniu portów, a   więc proponował-
bym autorom dodanie własnej ob-
sługi błędów czy "launchera" na
wzór linuksowego FS-UAE.

Bardzo podoba mi się natomiast, że
do większości programów dołączo-
no pliki ROM, dzięki czemu nie trze-
ba pobierać osobno z  sieci na
przykład kernala Commodore 64, co
ma miejsce choćby na popularnym
Ubuntu. Pliki na płycie z  Arosem po-
układane są bardzo przejrzyście,
a   ich rozpakowanie - częściowe lub
w  całości nie sprawia żadnych kło-
potów. Archiwum ZIP jest obsługi-
wane bezpośrednio w  Directory
Opusie 5 , który jest z  kolei zintegro-
wany z  systemem i   działa domyśl-
nie jako jego pulpit. Po dwukliku
w  listerze pojawia się zawartość ar-
chiwum, którą można przeglądać jak
katalog.

Żadnemu programowi nie można
odmówić sporej kompatybilności ,
mam jedynie wątpliwości co do
szybkości działania. Wiadomo, że
jest to bolączką także na innych
systemach NG, gdzie często niedo-
maga procesor PowerPC. Tu jednak
mamy szybkiego Intela i   nie powin-
no być takich kłopotów, tym bar-
dziej , że na tym samym komputerze
emulatory pod Linuksem śmigają.
W  większości wypadków są to te
same aplikacje, choć oczywiście
trzeba wziąć pod uwagę, że wyko-
nany port może się technicznie róż-
nić lub czasem po prostu musi
działać inaczej .

Odpowiedzią na bolączki braku od-
powiedniej szybkości jest więc
kupno bardziej wydajnego kompu-
tera, a   więc coś, co jest normą
w  świecie PC, a   dla nas jest sprawą
dyskusyjną. Niezależnie od naszych
obiekcj i , możliwość zaopatrzenia się
w  lepszą maszynę powoduje, że
kwestię powolności można uznać za
pomijalną. W  takiej sytuacj i emula-
cję na Arosie mogę polecić, bo wa-
chlarz oprogramowania mamy
szeroki i   przynajmniej te popularne
spełniają swoje zadanie bardzo do-
brze. Szkoda tylko, że wraz z  rozwo-
jem Arosa coraz bardziej oddalamy
się od idei przyświecających orygi-
nalnej Amidze.
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Program pozwala nie tylko używać
zasobów peceta w  sposób przezro-
czysty, ale także skonfigurować ob-
sługę kart Zorro i   PCI . Na początek
proponuję zająć się kartą sieciową.

Niezaprzeczalną zaletą karty na PCI
jest to, iż sterownik ja obsługujący
znajduje się już w  systemie. Tak
więc może być to bardzo wygodne
rozwiązanie, umożliwiające ścią-
gnięcie niezbędnych plików wprost
do środowiska emulowanego Ami-
gaOS.

Po uruchomieniu emulacj i (oczywi-
ście bez pliku ISO oraz obrazu dys-
kietki startowej systemu), po chwili
pojawi się ekran Workbench wraz
z  dostępem do szybkich opcj i konfi-
guracyjnych.

Zaczni jmy od konfiguracj i sieci , wy-
bieramy drugą ikonę od dołu:

Set up your Network connection

Ukaże się okno kreatora sieci , gdzie
wybieramy trzecią opcję:

Local Area Network (DSL/LAN/Ro-
uter/Switch/Hub)

oraz zatwierdzamy poprzez przycisk
Next.

W  kolejnym komunikacie, polecam
wybrać:

Automatic configuration

Po kliknięciu Next, kolejne okno in-
formuje o  nazwie karty:

RTL8029 PCI

oraz numerze urządzenia 0. Trady-
cyjnie zatwierdzamy opcją Next.

Następny komunikat kreatora, to
przydzielenie adresu IP, bramki itd.
Tu można zostawić ustawienia stan-
dardowe, czyli konfigurację dyna-
miczną oraz maskę sieci :

255.255.255.0

lub inną, zgodną z  naszym route-
rem.

Ostatnie okno to zatwierdzenie na-
zwy karty sieciowej:

RTL8029

oraz ewentualnie wydrukowanie
raportu oraz zapis tegoż w  wybra-
nym miejscu.

Klikamy przycisk Finish, pojawi się
okno Shell, z  konfiguracją interfejsu
sieciowego. Komunikat Dialer poin-
formuje nas o  połączeniu, które nie
wymaga wybierania tonowego, za-
twierdzamy to poprzez wybranie
Okey.

Kolejne okno:

Post installer

umożliwia zaawansowaną konfigu-
rację sieci , na ten czas jest to zbęd-
ne, a   więc wybiera się opcję:

No thanks

Od tego momentu system 4.1 jest
już połączony z  internetem. Jest to
oczywiście bardzo wygodne ze
względu na dostęp do aktualizacj i ,
wygodnego pobierania programów,
czy ogólnego surfowania po sieci ze
strony AmigaOS. Poszczególne eta-
py konfiguracj i możecie znaleźć na
ilustracjach zamieszczonych na na-
stępnej stronie.

Emulacja AmigaOS 4.1
Konfiguracja karty sieciowej oraz Internetu

KRZYSZTOF "RADZIK"
RADZIKOWSKI

Emulacja odgrywa coraz większą rolę w  świecie Amigi.
Wiadomo, że zawsze mieliśmy duże grono entuzjastów
udawania jednego sprzętu na drugim, ale powoli może
okazać się to koniecznością. AmigaOS 4 działa na Po-
werPC, a  sprzętu jest mało i   wprowadzany jest do sprze-
daży bardzo powoli. Dlatego moim zdaniem emulacja to
dobre rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zaznajo-
mić się z  systemem. Na razie szybkość nie jest zadowala-
jąca, ale tak samo było kiedyś z  WinUAE 68k. Dzisiaj jest
to najszybsza Amiga.
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Na początku warto zastanowić się,
z  jakiego oprogramowania będzie-
my korzystać. Osobiście najczęściej
uruchamiam swoje stare zbiory za-
pisane głównie w  formacie DMS,
a   nie w  najpopularniejszym dzisiaj
ADF. W  zasadzie oba rodzaje obra-
zów obsługuje się tak samo, ale
proponuję najpierw skonfigurować
ten, który chcemy używać najczę-
ściej . U   mnie będzie to oczywiście
DMS.

Wybieramy opcję "Ambienta. . ." z  me-
nu górnego "Ustawienia" na pulpi-
cie. Dalej wskazujemy pozycję
"MIME" na liście po lewej stronie
okna. Zobaczymy grupy formatów
plików i   szukanie ręczne byłoby
pracochłonne. Dlatego wyszukamy
odpowiednią pozycję za pomocą
pola "Szukaj" w  prawym dolnym ro-
gu. Najeżdżamy wskaźnikiem na
kwadratowe pole znajdujące się
obok i   naciskamy lewy klawisz
myszki .

Gdy pole zostanie zakreślone, jed-
nocześnie na samym dole okna po-
jawi się nowe pole tekstowe
oznaczone tak samo, czyli znowu
"Szukaj". Wpisujemy tu:

DMS

i   nie robimy nic więcej . Bezpośred-
nio po wprowadzeniu znaków,
w  górnej części okna zostanie poka-
zana oraz podświetlona pozycja od-
powiadająca temu, co przed chwilą
wpisaliśmy. U   mnie będzie to na-
zwa:

x-dms - Disk Masher Compressed Fi-
le

Upewniamy się, że pozycja jest za-
znaczona i   wskazujemy przycisk
"Edytuj" poniżej . Teraz zobaczymy
nowe okno "Ambient - Edytor MIME",
gdzie w  polu "Opis" znajdzie się ten
sam tekst, co na liście. Dolna część
okna to grupa "Akcje", gdzie można
ustawiać zachowanie Ambienta po
wskazaniu określonego rodzaju pli-
ku. Można to trochę porównać do
słynnego Directory Opusa 5 , choć
cały mechanizm jest mniej rozbu-
dowany.

Widać, że autorzy MorphOSa wzoro-
wali się na najlepszych amigowych
programach, dlatego dla mnie oso-
biście taki układ jest bardzo wygod-
ny.  Praktycznie od razu widać co
należy dalej zrobić.

Wybieramy przycisk "Dodaj . . ." wi-
doczny po prawej stronie. Na ekra-
nie pojawi się kolejne okno, tym
razem opisane jako "Ambient - Edy-
tor akcj i". W  polu "Nazwa" należy
wpisać nazwę operacj i jaka zostanie
uruchomiona dla pliku w  formacie
"DMS". Może być to na przykład
"Uruchom jako Amiga 500". Bardzo
lubię polskie opisy i   w  taki sposób
ustawiłem sobie większość funkcj i
na pulpicie. Rzecz jasna sama na-
zwa nie ma wpływu na działanie,
ale lepiej dobrze oznaczyć akcję, bo
przy większej ilości formatów mo-
żemy szybko zapomnieć jaki był
nasz pomysł i   konfiguracja stanie
się nieczytelna.

Kolejnym krokiem jest dodanie no-
wej pozycj i do listy, co robimy zno-
wu przy użyciu przycisku "Dodaj" -
po prawej stronie. Zobaczymy nową
pozycję, która będzie wyglądała tak:

AmigaDOS - Określ tutaj komendę.

Zwróćmy uwagę, że jednocześnie na
dole listy, na przycisku cyklicznym
po lewej, pojawi się takie samo
oznaczenie, a   w  polu tekstowym
obok - identyczny opis. Od razu ma-
my też do dyspozycj i kursor, co su-

UDANE UDAWANIE
Integracja E-UAE z blatem Ambienta

ADAM ZALEPASystem MorphOS posiada wbudowaną obsługę amigo-
wego oprogramowania, zgodnego z  AmigaOS 3. Sprawa
wygląda inaczej jeśli chcemy korzystać z  obrazów dys-
kietek. Wiadomo, że można zainstalować emulator E-
UAE, ale korzystanie z  niego za pomocą okna "Shell" nie
jest zbyt wygodne. Program "rhLaunch" ułatwia konfigu-
rację, ale obsługa nadal nie jest prosta, łatwa i   przyjem-
na. Na szczęście wszystko można ustawić dużo lepiej niż
na czystym systemie i   nie jest to bardzo skomplikowane.
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geruje, że możemy tu ustalić jaka
operacja zostanie wywołana dla
określonego formatu pliku. Niżej
znajduje się szereg opcj i dodatko-
wych pozwalających dostosować
interfejs do praktycznie każdego
polecenia czy programu. Całość
jeszcze bardziej przypomina Opusa,
tak więc obsługa nie powinna spra-
wiać problemów starym wyjada-
czom. Osoby mniej zaznajomione
z  oprogramowaniem użytkowym
dla Amigi mogą być za to zdezo-
rientowane mnogością funkcj i . Na
przycisku cyklicznym po lewej stro-
nie musimy określić rodzaj progra-
mu jaki będziemy uruchamiać. Są tu
dostępne następujące pozycje:

Wewnętrzny
AmigaDOS
Workbench
Skrypt
ARexx

Naszą intencją będzie wywołanie
emulatora "E-UAE" razem z  dodat-
kowymi argumentami tak, aby pro-
gram zadziałał z  wczytaną odpo-
wiednią konfiguracją. Dlatego nale-
ży ustawić funkcję "AmigaDOS", czyli
tak jak jest domyślnie. Następnie
najeżdżamy wskaźnikiem na kwa-
dratowy przycisku widoczny z  kolei
po prawej stronie okna - na samym
"końcu" pola tekstowego" i   naciska-
my lewy klawisz myszki . W  zwykłym
oknie wyboru wskazujemy plik pro-
gramu, czyli "e-uae", "e-uae.sdl" lub
inny w  zależności od tego, pod jaką
nazwą zapisaliśmy go na dysku. Da-
lej wybieramy przycisk "Ok" na sa-
mym dole.

W  tym momencie w  oknie "Edytor
akcj i" pole tekstowe zostanie auto-
matycznie uzupełnione nie tylko
o  nazwę naszego pliku, lecz także
pełną ścieżkę dostępu, na przykład:

System:Applications/E-UAE_1.0.0-
JIT/e-uae

Gdybyśmy zostawili wpis w  takiej
postaci , emulator uruchamiałby się
bez żadnych parametrów, a   więc nie
przydałby się na zbyt wiele. Dlatego
linię widoczną w  polu tekstowym
musimy rozszerzyć. W  tym celu na-
leży najechać wskaźnikiem na pole
i   nacisnąć lewy klawisz myszki tak,
aby pojawił się w  środku kursor.
Przesuwamy go na koniec i   wpisu-
jemy argument "-f" oraz nazwę pliku
konfiguracj i E-UAE.

Przyjmując te same ścieżki dostępu
co poprzednio, całość powinna wy-
glądać tak:

System:Applications/E-UAE_1.0.0-
JIT/e-uae -f System:Applications/E-
UAE_1.0.0-JIT/Conf/A500-hi-
res.conf
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Oczywiście pliki mogą być umie-
szczone w  dowolnych katalogach,
ale standardowo po instalacj i konfi-
guracje zapisane są w  katalogu
"Conf". Dodajmy, że sam plik o  na-
zwie "A500-hires.conf" również jest
tworzony podczas instalacj i emula-
tora, ale powinniśmy ustawić jego
konfigurację przy pomocy "Rh-
Launch". Wystarczy to zrobić raz. Ja
przyjąłem, że mamy już utworzony
plik, jeśli nie - należy przetestować
jego parametry, a   dopiero później
powrócić do okna "Edytor akcj i".
W  ten sposób będziemy mieli pew-
ność, że plik jest prawidłowy i   przy
ewentualnym nieprawidłowym
działaniu będziemy mieli pewność,
że trzeba poprawić ustawienia Am-
bienta, a   nie emulatora.

Mamy więc już wprowadzoną konfi-
gurację "E-UAE". Pozostało "powie-
dzieć" systemowi, że chcemy, aby
automatycznie wczytał plik z  obra-
zem dyskietki jaki wskażemy
w  oknie katalogu, czyli listerze. Aby

to osiągnąć musimy na końcu lini i
dopisać następny argument "-0",
dzięki któremu emulator przypo-
rządkuje plik do wirtualnej stacj i
dyskietek "DF0:". Ambient ma wła-
sne znaki sterujące pozwalające
przekazywać tego typu informacje.
Można się z  nimi zapoznać bardzo
łatwo - wystarczy najechać wskaźni-
kiem na to samo pole tekstowe
i   poczekać chwilę na tak zwany "dy-
mek" pomocy. Zobaczymy w  nim po-
niższe informacje:

Komenda do wykonania.

Użyj:
%sp dla pełnej ścieżki.
%sf dla części pliku.
%S dla źródła ścieżki.
%Si dla źródła identyfikatora.
%D dla ścieżki docelowej.
%Di dla ścieżki docelowej identyfi-
katora.

Symbole rozpoczynające się zna-
kiem "%" to właśnie znaki sterujące.

Nas interesuje wprowadzenie na-
zwy pliku wraz ze ścieżką dostępu,
więc musimy użyć opcj i "%sp". Cała
linia w  polu tekstowym będzie więc
wyglądała teraz tak:

System:Applications/E-UAE_1.0.0-
JIT/e-uae -f System:Applications/E-
UAE_1.0.0-JIT/Conf/A500-hi-
res.conf -0  %sp

Oznacza ona, że uruchomiony zo-
stanie program "e-uae" z  plikiem
konfiguracyjnym "A500-hires.conf"
oraz obrazem dyskietki wskazanym
w  oknie katalogu jako emulowana
stacja "DF0:". To już prawie wszystko.
Na koniec trzeba jeszcze zdecydo-
wać, w  jaki sposób będziemy wy-
woływać naszą akcję. Służy do tego
przycisk cykliczny oznaczony jako
"Typ zdarzenia", który przyjmuje po-
zycje:

Dwuklik
Menu
Przeciągnij i   upuść
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Myślę, że nie wy-
maga to większego
komentarza. Usta-
wienie pierwszej
opcj i spowoduje, że
emulator będzie
uruchamiany po
wykonaniu po-
dwójnego kliknię-
cia na nazwie
obrazu dyskietki .
Dzięki drugiej , na-
zwa jaką wpisali-
śmy w  górnej części
okna zostanie wy-
świetlona w  formie
dodatkowej opcj i ,
na końcu menu
kontekstowego do-
stępnego po naci-
śnięciu prawego
przycisku myszki .

Oczywiście będzie
to dotyczyło tylko
ustawionego przez
nas formatu pliku,
czyli w  tym przy-
padku plików
"DMS". Proponuję
również uaktywnić
pole:

Zmień katalog roboczy na źródłowy

co spowoduje, że program przyjmie
katalog tymczasowy zgodny z  poło-
żeniem obrazu dyskietki . To ma zna-
czenie w  sytuacj i , gdy podczas pracy
chcemy odczytywać inne dane z  te-
go samego katalogu, na przykład je-
śli będziemy chcieli zmienić
wirtualną dyskietkę na inną, bez
wyłączania emulatora. Na sam ko-
niec w  obu oknach należy wskazać
przycisk "Ok", a   w  głównych "Usta-
wieniach Ambienta" funkcję "Użyj"
lub "Zapisz" w  zależności od tego,
czy konfigurację chcemy zapisać na
stałe czy tylko wypróbować do cza-
su zresetowania komputera.

To najprostszy sposób zintegrowa-
nia emulacj i z  Ambientem. Po pra-
widłowym utworzeniu akcj i uży-
tkownik nie zauważy różnicy pomię-
dzy przeglądaniem grafiki , odtwa-

rzaniem muzyki , a   uruchamianiem
starych gier dla Amigi . Cała reszta
jest już tylko kwestią właściwego
skonfigurowania "E-UAE" i   można
cieszyć się lepszym komfortem pra-
cy. Zwróćmy uwagę jeszcze na dwie
rzeczy. W  oknie "Editor MIME" pozy-
cja wskazana do uruchamiania za
pomocą podwójnego kliknięcia bę-
dzie wytłuszczona. To ułatwia orien-
tację podczas bardziej skompli-
kowanych wpisów, których może być
przecież więcej dla jednego formatu
pliku.

Po drugie, jeżeli planujemy praco-
wać na wielu różnych obrazach dys-
kietek, emulację proponuję usta-
wiać przede wszystkim tak, aby uru-
chamiana była za pomocą jednej
z  opcj i menu kontekstowego. Dzięki
temu nie wywołamy programu
przez przypadek, a   gdy utworzonych
akcj i będzie więcej , dla każdego for-
matu pliku zobaczymy wygodne

funkcje i   nie będziemy musieli za-
stanawiać się "co się stanie, gdy tu
kliknę". Pamiętajmy, że pamięć jest
zawodna. Ten sposób osobiście sto-
suję od lat i   jest bardzo wygodny.

Gotową konfigurację możemy sko-
piować również dla innych forma-
tów, w  tym oczywiście popularnego
"ADF". Nie uwzględnia ona jednak
dodatkowych parametrów samych
obrazów dyskietek. Wiadomo, że
pliki mogą być właściwe dla ukła-
dów ECS lub AGA, różnych wersj i
Kickstartu, a   także modeli Amigi . Na
razie będziemy musieli stworzyć
kilka opcj i w  menu i   uruchamiać je
w  zależności od potrzeb. Do sprawy
można też podejść inaczej i   sprawić,
aby Ambient najpierw dokonał ana-
lizy pliku wskazanego w  listerze,
a   potem samodzielnie wybrał i   uru-
chomił odpowiednią konfigurację
emulatora. Jak to zrobić pokażę na-
stępnym razem.

Konfiguracja programu "rhLaunch" dla trybu wirtualnej Amigi 500.



Nie jestem znawcą piłkarskim, więc
nie będę się wypowiadał szczegóło-
wo na temat techniki , strategi i czy
zasad prowadzenia drużyny. Chcę
opowiedzieć bardziej o  swoich wra-
żeniach "po użyciu" komputera
w  roli urządzenia sportowego.

MANCHESTER UNITED

Pierwszą grą, którą zapamiętałem
była Manchester United z  1991 ro-
ku. Grałem w  nią nie tylko na Ami-
dze, ale także Atari ST u  kolegi
i   oprócz nieco mniejszej ilości kolo-
rów oraz gorszego dźwięku nie za-
uważyłem specjalnych różnic.
Przypomnijmy, że gier z  tej seri i
ukazało się kilka i   każda jest trochę
inna wizualnie. O  i le dobrze pamię-
tam moja wersja posiadała dopisek
"Europe" i   widok prezentowany był
z  pozycj i telewizyjnej , a   więc piłka
poruszała się "od lewej do prawej"
bramki na ekranie.

Manchester ma prostą grafikę i   sa-
ma rozgrywka również nie należy
do skomplikowanych. Animacja jest

mało płynna jak na grę amigową,
ale pamiętajmy, że nie jest to pro-
dukt typu "exclusive". Styl graficzny
zawsze mi się podobał, widziałbym
jednak większą ilość kolorów, aby
ekran był nieco bardziej zróżnico-
wany. W  niektórych wersjach stoso-
wane były dziwne przepisy jak na
przykład przy rozgrywce turniejowej
sędzia nie dyktował rzutów karnych.

Warto dodać, że gra pozwala na za-
bawę w  4 graczy, do czego oczywi-
ście potrzebujemy specjalnego ada-
ptera portu joysticków.

GOAL

Kolejnym tytułem w  jaki grałem
najwięcej jest "Goal!", który ukazał
się 2 lata później . Dynamika roz-

PIERWSZA LIGA
Gry piłkarskie na Euro

BARTOSZ KACPRZYKKażdy choć trochę grał w  piłkę nożną. Zanim kompute-
ry owładnęły naszymi myślami na pewno próbowaliście
swoich sił w  tym najpopularniejszym sporcie w  naszym
kraju. Nie każdy może być drugim Pele czy Maradoną, ale
marzenia z  dzieciństwa możemy choć trochę urzeczy-
wistnić przy pomocy naszej Amigi. Ja również grałem
w  gry piłkarskie, przy czym raczej pomijałem managery -
zawsze wolałem czystą rozgrywkę, gdzie kieruję po-
szczególnymi piłkarzami, a  nie tylko ich nadzoruję.
W  czerwcu rozpoczynają się rozgrywki Euro 2016, dlate-
go odkurzyłem swoją miłość do piłki i   przypomniałem
sobie najlepsze moim zdaniem gry sportowe.

Rozrywka
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grywki jest zupełnie inna, bo piłka
przelatuje z  jednego końca boiska
na drugi z  szybkością nadświetlną.
Może trochę przesadzam, ale za-
wsze podobało mi się to, że nasz
przeciwnik musi wykazać się bardzo
dobrym refleksem. Gdy gramy nie
z  komputerem, lecz z  kolegą - świet-
na zabawa murowana.

Goal jednak różni się zdecydowanie
od Manchestera, bo widok jest
w  pozycj i wertykalnej , a   więc bram-
kę mamy albo "na górze" albo "na
dole". W  niczym to nie przeszkadza,
a   nawet pomaga, co może być dzi-
siaj lepiej zrozumiałe jeżeli dodamy,
że obraz nie ma przecież proporcj i
panoramicznych. Ten sam sposób
prezentacj i boiska został zresztą
wykorzystany w  Sensible Soccer,
o  którym powiem za chwilę.

Bardzo przypadło mi do gustu me-
nu gry, które jest proste i   przejrzy-
ste. Pozwala bardzo szybko
rozpocząć mecz, a   o  to przecież
chodzi . Wskaźnik myszki z  animo-
waną toczącą się piłką dopełnia
reszty klimatu. W  samej grze mamy
powtórki z  bramek, a   także w  lewym
górnym rogu mapę boiska z  zazna-
czonymi piłkarzami - naszymi oraz
z  drużyny przeciwnej .

Wszystko jest tutaj bardzo czytelne,
trochę nie wyobrażam sobie sobie
tylko grania na telewizorze czy mo-

nitorze LCD, bo podstawą jest szybki
i   płynny scrolling ekranu bez efektu
smużenia.

Goal wbrew pozorom nie jest grą
łatwą. Aby zwyciężyć musimy na-
prawdę dużo trenować, szczególnie
jeśli weźmiemy pod uwagę szyb-
kość akcj i na ekranie. Bardzo dobrą
opcją jest także funkcja tworzenia
własnych graczy, a   nawet całych
drużyn. Nie musimy się powstrzy-
mywać przed założeniem własnego
wirtualnego klubu piłkarskiego. Dla
mnie jest to gra zasługująca na
miano jednej z  trzech najlepszych
dla Amigi .

SENSIBLE SOCCER

Dotarliśmy do punktu dla mnie
bardzo niezręcznego. Sensible jest
tytułem, który nigdy nie przykuł
mnie do ekranu zbyt długo. Może
dlatego, że widok jest podobny jak
w  moim ulubiony Goal i   czułem
podświadomie oddech konkurencj i
na plecach? Oczywiście żartuję, ale
faktem jest, iż mimo podobieństw,
w  porównaniu do innych tytułów,
w  Sensible Soccer grałem mało. Mi-
mo to grę poznałem dość dobrze
i   postaram się o  niej powiedzieć coś
więcej . Może być to podeście z  nieco
innego punktu widzenia, bo zazwy-
czaj widziałem recenzje pisane
przez fanów Sensibla.

Zaczni jmy od grafiki . Widok mamy
teoretycznie podobny jak w  po-
przedniej grze, ale jednak piłkarze
są dużo mniejsi , za to widzimy dużo
większy obszar boiska. Można to
nazwać widokiem z  lotu ptaka, co
sprawia, że mamy szansę trochę
inaczej kalkulować rozgrywkę. Tem-
po jest jeszcze szybsze i   w  pewnym
okresie dla mnie stanowiło to pro-
blem. Może nie mam tak wyrobio-
nego refleksu, ale Sensible powo-
dował we mnie frustrację zamiast
uczucia zadowolenia z  gry.

Następną ważną sprawą jest sty- li-
styka. Bardzo ładne piksele, jak dzi-
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siaj byśmy to określili , ale w  mo-
mencie premiery gry w  1992 roku
była to po prostu grafika najwyższej
próby. Nie można oczywiście powie-
dzieć, że gracze mają widoczne żyły
na nogach czy lekki zarost i   tym
bardziej autorom należy się uzna-
nie. Grafika przypomina inne pro-
dukty Sensible i   przy porównaniu
z  choćby Cannon Fodder można tro-
chę lepiej zrozumieć, skąd popular-
ność takiego sposobu rysowania.
Humor, szybki mecz i   dobra grywal-
ność zrobiły swoje. Mnie najbardziej
podobała się piosenka tytułowa, bo
tak jak w  przypadku innych tytułów
Sensible, tutaj także mamy muzykę
uzupełnioną o  damski wokal.

Najbardziej kontrowersyjną dla
mnie kwestią jest właśnie wymie-
niona już grywalność. Napisałem, że
jest "dobra", bo uważa tak większość
Amigowców. Czytałem wiele opisów,
w  których autorzy rozwodzili się na
temat łatwego poruszania się po-
między opcjami, indywidualnego
charakteru graczy oraz różnych in-
nych aspektach mających sprawiać,
że Sensible Soccer jest jedyna
w  swoim rodzaju. Faktem jest, że
piłkarze różnią się między sobą, bo
przykładowo jeden jest szybki
i   mocno strzela, a   drugi dużo wol-

niejszy, ale za to dużo trudniej ode-
brać mu piłkę. We mnie nie
powodowało to nigdy uczucia wiel-
kiego realizmu meczu, ale na pew-
no gra jest dzięki temu bardziej
atrakcyjna.

Należy podkreślić, że autorzy
wszystko uzyskali na ekranie niskiej
rozdzielczości i   piłce o  wielkości
kilku pikseli , a   więc tym bardziej
należy im się uznanie. Poddając się
woli większości powiem, że jest to
trzecia najbardziej udana gra pił-
karska dla Amigi - dla niektórych
będzie pewnie dzierżyła palmę
pierwszeństwa. Sensible Soccer
miała swoje kontynuację, ukazała
się dla różnych platform, często or-
ganizowane są turnieje i   wciąż po-
zostają aktywne strony internetowe
na jej temat, opisujące różne wyda-
nia, nie tylko dla Amigi .

Całkiem niedawno pokazano zapo-
wiedź następcy gry o  nazwie "Soc-
ciable Soccer", co po 20 latach od
poprzedniej jest niesamowitym
osiągnięciem i   dowodem na kulto-
wość seri i . Również na Aminecie
znajdziemy wiele dodatków do gry,
a   ich daty zaczynają się w  połowie
lat '90-tych i   kończą około 2010 ro-
ku. Mamy ligę polską, edytor plików

zawierających dane, nowe pliki opi-
sujące taktykę - podobno działa to
zdecydowanie lepiej niż w  oryginale
i   wiele innych ciekawych rzeczy. Tak
więc, mimo że nigdy nie byłem spe-
cjalnym fanem Sensibla, muszę
przyznać najwięcej czasu anteno-
wego tej właśnie grze.

Czy dla Amigi powstały tylko dwu-
wymiarowe gry piłkarskie? Wyda-
wałoby się, że tak, bo przecież
w  momencie powstania boomu na
gry trójwymiarowe Amigowcy za-
częli mieć wielki kompleks na tym
tle. Dla Przyjaciółki powstały jednak
gry mniej znane, które miały przy-
bliżać nasz komputer do nowej ge-
neracj i maszyn.

3D WORLD SOCCER

Pierwszą grą, o  której chcę napisać
w  tym kontekście jest tytuł wydany
jeszcze w  1992 roku. Mało kto o  nim
słyszał, a   jeszcze mniej osób grało
w  "3D World Soccer". To bardzo cie-
kawe, bo gra jest wykonana bardzo
solidnie i   posiada świetną grafikę
menu, co mnie osobiście od razu
zachęciło do wypróbowania reszty.

To, co można powiedzieć na począ-
tek to fakt, że widok meczu jest
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pseudo-trójwymiarowy. Boisko ryso-
wane jest techniką wektorową, ale
tło i   sami piłkarze już nie. Powoduje
to dość nietypowy widok, bo zbliże-
nia i   oddalenia graczy można po-
równać do tego, co widzimy w  wielu
wyścigach ze słynnym Lotusem na
czele. Gra działa wciąż na Amidze
500, dlatego przypuszczam,że był to
jedyny sposób pokazania jakiego-
kolwiek efektu 3D, ale rezultat jest
bardzo dyskusyjny.

Po pierwsze widok nie zmienia się
we wszystkich kierunkach, a   więc
znowu mamy bramki "na górze" i   "na
dole", choć teraz jest to płaszczyzna
zawierająca perspektywę. Gdy ko-
piemy piłkę do bramki znajdującej
się po naszej stronie, do pewnego
momentu nie widać ani bramkarza,
ani samej bramki. W  związku z  tym
trudno zorientować się jak strzelić,
a   co gorsza - jak bronić. Piłkarze nie
zawsze poruszają się równo z  bo-
iskiem, co zapewne znowu podykto-
wane jest ograniczeniami sprzę-
towymi.

Wszystko to wpływa bardzo nega-
tywnie na grywalność i   sprawia, że
dużo lepiej można bawić się na ty-
powych dla Amigi tytułach dwuwy-
miarowych. Pewnie dlatego "3D

World Soccer" nigdy nie uzyskała
większej popularności , a   większość
osób w  ogóle jej nie zna. Mimo
wszystko grę polecam wypróbować,
choćby w  ramach ciekawostki .

EAT THE WHISTLE

Ostatni tytuł jaki wymienię to gra,
która ukazała się w  1998 roku, a   kil-
ka lat później uzyskała wersję na

procesory PowerPC oraz systemy
AmigaOS 4 i   MorphOS. Czy jest to
pełne 3D i   stąd wysokie wymaga-
nia? Nic bardziej błędnego. Znowu
mamy do czynienia z  przedstawi-
cielem dwóch wymiarów.

W  przeciwieństwie do opini i wielu
osób, że patrząc na grę można za-
chować się jak w  tytule i   zjeść
gwizdek, uważam, że jest to całkiem
udana gra. Wizualny kreskówkowy
styl z  dużą piłką wielkości połowy
piłkarza może wywoływać uśmiech,
ale wszystko jest bardzo dobrze
narysowane i   nie ma wrażenia nie-
doróbek czy pisania gry "na szybko".
Szkoda tylko, że na ekranie nie ma
zbyt wielu szczegółów boiska i   wy-
gląda ono trochę pusto. Mamy za to
bardzo czytelną rozgrywkę ze śred-
nią dynamiką i   zdecydowanie nie
robiłbym z  tego zarzutu.

Warto wspomnieć, że ze względu na
oddzielne wersje dla nowszych sys-
temów oraz procesorów PowerPC,
"Eat the Whistle" jest jedną z  nie-
licznych gier piłkarskich, które bez
problemu działają na ekranach kar-
ty graficznej oraz potrafią korzystać
z  kart dźwiękowych za pomocą AHI .
Ma to swoje dobre i   złe strony. Być
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może stąd wynikają złe opinie
o  grze. Karta graficzna na Amidze
oznacza bardzo często obecność
slotów Zorro I I , które w  połącze-
niu z  dynamiczną animacją w
wyższej rozdziel- czości dają ra-
czej kiepskie rezultaty. Niestety,
często okazuje się, że ekran karty
graficznej jest przesuwany dużo
wolniej niż na ECS czy AGA. Ma na
to wpływ oczywiście wolna
transmisja danych, których musi
być dużo więcej niż w  przypadku
oryginalnego chipsetu. Jeżeli ma-
my szybką kartę, na przykład
podłączoną do portu w  kartach
BlizzardPPC lub do Mediatora PCI ,
sytuacja będzie diametralnie inna.
Jest to przykład na to, jak ewolu-
cja oprogramowania i   sprzętu
Przyjaciółki nie zawsze potrafiła
być ze sobą zgodna.

Autorzy do archiwum instala-
cyjnego dołączyli pełną doku-
mentację, a   nawet kod źródłowy,
dzięki czemu można podejrzeć
grę od kuchni lub nanieść swoje
poprawki. O  i le oczywiście potra-
fimy programować i   chcemy
przedrzeć się przez kod. "Eat the
Whistle" korzysta w  pełni z  syste-
mu operacyjnego, posiada stan-
dardowe pliki lokalizacyjne
".catalog", jak również dane zapi-
sane są w  typowych formatach, na
przykład WAVE w  przypadku
dźwięku.

Gier piłkarskich dla Amigi po-
wstało oczywiście o  wiele więcej .
Z  tego co sprawdziłem wydano
ok. 150 tytułów związanych z  naj-
popularniejszym u  nas sportem,
a   więc jest w  czym wybierać. Nie
każdemu muszą przypaść do gu-
stu wymienione przeze mnie gry,
ale na pewno warto sprawdzić czy
podzielamy zdanie innych. U   mnie
okazało się, że najciekawsze tytu-
ły były tymi najmniej wspomina-
nymi w  recenzjach. Wirtualna
rozgrzewka na pewno bardzo do-
brze zrobi nam przed Euro 2016,
a   potem pozostanie już tylko
trzymanie kciuków za naszych
Orłów.
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Moja 600-tka nie należy do sprzętu
zachowanego w  idealnym stanie.
Wcześniej przeszła słynną wymianę
kondensatorów, a   także wybielenie
obudowy. Możecie się z  tego zży-
mać, ale niezależnie od wszystkich
przeciwwskazań, zdecydowanie wo-
lę oglądać biały kolor obudowy niż
„piękną” żółć. Nawet jeśli odbiera to
nieco klimatu retro najmniejszemu
modelowi Amigi .

Ze względu na stan wyjściowy mo-
głem spodziewać się ewentualnej
awari i . Nie sądziłem jednak, że za-
wiedzie klawiatura, bo taśma wyda-
wała mi się w  bardzo dobrym
stanie. Przynajmniej „na oko” nie
widać w  niej było uszkodzeń, trwa-
łych zagięć czy ubytków. Dlatego na
początku sprawdziłem, czy taśma
nie wysunęła się przypadkiem
z  gniazda, a   gdy okazało się, że nie –
próbowałem wyczyścić styki za po-
mocą alkoholu, a   konkretnie izo-
propanolu. Nie wiem czy był to
najlepszy pomysł, ale nic innego nie
miałem pod ręką. Po delikatnym
wykonaniu całej operacj i niestety
nic się nie zmieniło. Nic nie popsu-
łem, ale jednocześnie dalej nie
działała część klawiszy. Przyczyny
trzeba było szukać dalej .

Rozkręciłem klawiaturę w  nadziei
pomieszanej z  obawą, że znajdę
mechaniczne uszkodzenie foli i we-
wnątrz. Na przeszkodzie stało kilka-
naście śrubek, na szczęście odkręca
się je łatwo i   szybko, trzeba tylko
uważać, aby później złożyć wszystko
równo i   starannie. Jak możecie się
już domyślić, z  folią było wszystko
w  porządku, a   na połączeniach po-
między feralnymi klawiszami nie

odnalazłem nic wskazującego na
problem. Przez chwilę pomyślałem,
że być może „padł” kontroler kla-
wiatury, ale nie chciało mi się w  to
wierzyć. Moja Amiga stała zawsze
w  pokoju na biurku obok innych
komputerów i   raczej nic nie powin-
no się stać.

Te rozmyślania doprowadziły mnie
do poszukiwań w  Internecie, które

KLAWIATURA A600
Domowa regeneracja

MARCIN LIBICKIPewnego razu klawiatura w  mojej Amidze 600 odmó-
wiła posłuszeństwa. Konkretnie przestało działać kilka
klawiszy, a  wśród nich Spacja i   Enter. Nie myśląc wiele,
przyjąłem roboczo, że uszkodzona jest taśma klawiatury,
co nie okazało się prawdą do końca. Już myślałem, że
będę zmuszony zastąpić klawisze pecetowym odpowied-
nikiem, ale nie poddałem się i   powiem Wam, że było
warto. Rezultatem moich prac był nie tylko przegląd ca-
łej klawiatury, ale także części płyty głównej.

Uszkodzona taśma klawiatury przed renegeracją.
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mimo wszystko wskazywały na ta-
śmę klawiatury. Początkowo nie
chciałem jej ruszać, bo czynność
rozdzielania warstw w  celu wydo-
bycia styków, ich oczyszczanie i   do-
pasowywanie do gniazda na płycie
głównej była w  mojej głowie zbyt
skomplikowana. Podejrzewam, że
wielu z  Was myśli podobnie i . . . na-
wet nie wiecie jak się mylicie!

Teoretycznie nie miałem nic do
stracenia, bo 600-tka bez klawiatury
nie daje się używać na co dzień. Nie
chciałem jej wyrzucać, a   więc po-
stanowiłem mimo wszystko spróbo-
wać zregenerować taśmę klawia-
tury. Oczywiście wiąże się to z  jej
skróceniem, ale na szczęście
w  A600 jest ona bardzo długa,
w  przeciwieństwie do A1200, gdzie
Commodore cięło koszty. Odciąłem
końcówkę ok. 2   cm tak, aby zyskać
nowe styki . Na zdjęciach przedsta-
wiam starą taśmę z  nieco sfatygo-
wanymi niektórymi ścieżkami, ale
jest to efekt moich testów na oko-
liczność trwałości materiału. Dalej
zacząłem powoli zdzierać wierzch-
nią warstwę przy użyciu małego no-
żyka, z  jakiego korzystam w  kuchni .
Narzędzie nie było wyrafinowane
i   niestety taki sam był efekt jego

użycia. W  zasadzie tylko więcej po-
psułem, bo nie udało mi się odsło-
nić ścieżek bez ich przerwania.
Dlatego taśmę musiałem odciąć
jeszcze raz, na podobnej długości .

Znowu przewertowałem informacje
w  sieci i   znalazłem komentarz,
w  którym ktoś polecał zaopatrzyć
się w  nożyk do cięcia tapet. Pod rę-
ką miałem coś podobnego i   akurat
w  kształcie, gdzie końcówka skiero-
wana jest na wprost, a   nie w  bok.
Spróbowałem bardzo ostrożnie dra-
pać koniec taśmy i   eureka! Udało
się zobaczyć „gołe” ścieżki na odle-
głości kilku milimetrów. To na razie
żaden wyczyn, ale pierwszy krok zo-
stał wykonany.

Podbudowany swoim odkryciem,
drapałem taśmę dalej , aby mieć
w  końcu odkryte ścieżki na większej
powierzchni . Jasny kolor powoli
przebi jał się przez zielony, co widać
na zdjęciach. Doszedłem do mo-
mentu, gdzie taśma zaczęła przypo-
minać oryginalny układ, oczywiście
dużo mniej elegancki , ale dla mnie
najważniejsze było, aby przywrócić
funkcjonalność klawiaturze. Oczy-
ściłem styki i   podłączyłem klawia-
turę do Amigi 600.

Sukces nie przyszedł
od razu. Początkowo
aktywnych było tylko
kilkanaście klawiszy,
ale wiedziałem już, że
idę w  dobrym kierun-
ku. Musiałem wielo-
krotnie usuwać małe
części wierzchniej
warstwy, wiele razy
wkładać i   wyjmować
taśmę, aż w  końcu
sprawiłem, że moja
600-tka zgłosiła pra-
wie wszystkie klawi-
sza jako aktywne. To
był moment, w  którym
przerwałem pracę, aby
nie popełnić głupiego
błędu na sam koniec.

Po jakimś czasie wró-
ciłem do tematu, bo
do pracy i   zabawy
z  Amigą potrzebowa-

łem jednak wszystkich sprawnych
klawiszy. Przyznam, że zadanie to
o  mało nie przyprawiło mnie o  roz-
strój nerwowy. Moje styki wydawały
się wyczyszczone tak dobrze, jak
tylko to możliwe, a   jednak nie
wszystkie klawisze działały. Za każ-
dym razem odnajdywałem resztki
wierzchniego materiału, ale nic to
nie zmieniało. Zacząłem myśleć
o  kupnie drugiej klawiatury lub in-
terfejsu PC, a   nawet o  przełożeniu
A600 w  pecetową obudowę. Na
szczęście żadnego z  tych pomysłów
nie zrealizowałem.

Zdałem sobie sprawę, że moje kło-
poty muszą w  tym momencie wyni-
kać nie ze złego oczyszczenia
styków, a   raczej ich – być może – za
słabego przylegania do gniazda na
płycie głównej . Mówiąc prościej –
po prostu taśma zrobiła się „za
cienka”. W  końcu postanowiłem
spróbować ostatniej deski ratunku
i   kupiłem lakier przewodzący prąd
za ok. 20  zł z  wysyłką. Znalazłem też
mały pędzelek, aby nie narobić ba-
łaganu w  mojej klawiaturze. Trwało
to znowu dość długo, wiele razy
przerywałem pracę, ale w  końcu
posmarowałem wszystkie ścieżki

Pierwsze próby naprawy nie były zbyt udane.
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tak, aby odsłonięte końce były zde-
cydowanie grubsze i , patrząc pod
lupą, teoretycznie wszystko miało
być już dobrze.

Nie byłem pewien czy to faktycznie
zadziała, bo moje umiejętności
wciąż nie są zbyt wyrafinowane.
Jednak taśma wsunęła się w  gniaz-
do dużo pewniej i   to sprawiło, że
odzyskałem nadzieję. Włączyłem
600-tkę i . . . odetchnąłem – działa!
Nie macie pojęcia jak bardzo mnie
to ucieszyło. Wreszcie po długim
czasie prób, błędów i   wypaczeń
udało mi się naprawić moją ulubio-
ną Amigę. Bałem się, że ścieżki mo-
gą nie kontaktować prawidłowo, gdy
komputer będzie pracował kilka
godzin i   całość się rozgrzeje moc-
niej , ale nic takiego nie nastąpiło.

Czas na wnioski . Jeżeli chcecie zre-
generować taśmę klawiatury od
Amigi 600 lub 1200 – są wykonane
tak samo – zapomnijcie o  zwykłych
nożach. Ja niestety popełniłem ten
błąd i   moja taśma jest dużo krótsza
niż powinna. Nadal pozwala nor-
malnie używać komputera, ale jed-
nak lepiej zostawić większą
odległość jako margines błędu. Ta-
śmy nie da się przecież skracać
w  nieskończoność.

Druga sprawa to sama technika od-
zyskiwania „gołych” styków. U   mnie
sprawdziło się drapanie w  jednym
kierunku przy jednoczesnym bardzo
małym nacisku. Można powiedzieć,
że nie pozwalałem się ostrzu za-
głębiać w  materiał, a   tylko przesu-
wać po nim i   operację tę
powtarzałem wielokrotnie. To bar-
dzo ważne, bo jeżeli będziecie
chcieli zrobić to zbyt szybko, zosta-
ną uszkodzone ścieżki i   nie będą
działać.

Nie ufajcie zbyt ocenie stanu połą-
czeń „na oko”, bo jak widać nie
sprawdza się to nawet w  dość pro-
stych przypadkach, a   co dopiero je-
śli napotkacie bardziej skom-
plikowane uszkodzenie. Wiem, że
można po prostu zmierzyć połącze-

Różne etapy prac nad taśmą klawiatury.
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nia miernikiem, ale wymaga to mo-
im zdaniem dużo większej cierpli-
wości niż regeneracja. W  teori i jeśli
nie działać będzie tylko kilka ście-
żek, można je od razu wypełnić la-
kierem przewodzącym, ale to od-
niesie skutek tylko wtedy, gdy lakier
będzie w  stanie wypełnić pęknięcie
górnej warstwy taśmy. W  innych
przypadkach i   tak będzie trzeba od-
zyskiwać wszystkie ścieżki po kolei .
Pamiętajcie też, że lakier nie jest
bardzo twardy, w  związku z  tym po
kilkukrotnym włożeniu i   wyjęciu ta-
śmy może się zetrzeć na tyle, że
problem powróci . Nakładanie kolej-
nej warstwy może być dużo bardziej
problematyczne, dlatego ja posta-
nowiłem włożyć taśmę raz, a   dobrze
i   później już jej nie wyjmować. Gdy
wszystkie czynności wykonamy pra-
widłowo, klawiatura powinna być
sprawna w  100% i   u   mnie spraw-
dziło się to w  takim samym stopniu.

Nie da się ukryć, że to wszystko co
opisałem wymaga dużych pokładów
cierpliwości , nie mówiąc o  wolnym
czasie. Jeżeli nie mamy go zbyt du-
żo, regeneracja może trwać nie kilka
dni , a   tygodni , na co niekoniecznie
będziemy mogli sobie pozwolić.
Pewnie niektórzy w  zamian będą
woleli kupić drugą klawiaturę czy
nawet drugą Amigę z  przeznacze-
niem na części i   odzyskanie po-
trzebnych elementów. Resztę moż-
na sprzedać i   przy sprzyjających
okolicznościach może się okazać, że
nie wydamy na to wiele pieniędzy.

Dla mnie, oprócz samego faktu ko-
nieczności naprawy, ważne było sa-
modzielne wykonanie. Drobne pra-
ce prowadziłem już wielokrotnie
przy różnym sprzęcie i   za każdym
razem powodowało to moje więk-
sze przywiązanie do kawałka bez-
dusznej elektroniki . Przy okazj i będę
miał nauczkę na przyszłość, aby
bardziej dbać o  taśmę klawiatury.
Uszkodzenie może nie być widocz-
ne gołym okiem, ale przy odpo-
wiedniej pomysłowości wszystko
może zakończyć się pozytywnie.
Mnie się udało, takich samych efek-
tów życzę Wam.

W NASTĘPNYM NUMERZE

AMIGAZYNU

między innymi:

Spróbujemy odpowiedzieć

na pytanie, co tworzy

"prawdziwą Amigę"?
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Czy można to osiągnąć

inną drogą niż używanie

sprzętu klasycznego?
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Przypominając sobie stare czasy,
prawie każdy podłączał Amigę po-
przez gniazdo Scart. Mało kto przej-
mował się wtedy budową przewodu
wideo, po prostu je kupowaliśmy
i   zawsze działały. Przynajmniej tak
sam to zapamiętałem. Okazuje się,
że na dzisiejszych wyświetlaczach
LCD sprawa nie jest taka prosta,
a   czasem będziemy mieli problemy
również na starym kineskopie.

Ja swoją przygodę zacząłem od zna-
nego chyba wszystkim telewizora
Sony Trinitron KV-14LT1U, który po-
lecany jest przez wielu Amigowców.
W  tym momencie małe zastrzeże-
nie: nie kupowałem goto-
wego przewodu, ale sta-
rałem się zbudować własny
na podstawie schematu wi-
docznego na ilustracj i . Tak
zlutowany przewód w  teori i
powinien działać. I   działa,
ale nie do końca prawidło-
wo. Na jasnym ekranie po-
wstają smugi , co jest
szczególnie widoczne
w  miejscach o  największej
różnicy kontrastów.

Gdy ekran jest całkiem biały,
w  głośnikach słychać bu-

czenie, pojawiają się także czerwo-
ne poziome pasy. Można się tego
pozbyć przyciemniając nieco tło na
Workbenchu, czego nawet nie za-
uważymy, ale oczywiście nie będzie
to działać na grach i   demach.

Tak przewód zachowuje się na tele-
wizorze kineskopowym. Mogłoby się
wydawać, że takich problemów nie
będzie na LCD i   faktycznie proble-
my są inne. Mianowicie obraz jest
bardzo jasny, wręcz biały i   początko-
wo myślałem, że nic więcej na nim
nie ma. Po chwili , gdy się przyjrza-
łem, zobaczyłem kontury okien na
Workbenchu, ale wszystko jest nie-

czytelne i   nie da się normalnie pra-
cować. Na dodatek źródło sygnału
nie przełączało się automatycznie
na tryb AV, a   więc po włączeniu
Amigi musiałem ręcznie przełączać
funkcję "Source".

Z  związku z  tymi kłopotami posta-
nowiłem mój przewód poddać mo-
dyfikacjom. Na pierwszy ogień
poszło połączenie pomiędzy 16 pi-
nem Scart a   23 pinem złącza RGB
w  Amidze. Druga sprawa to dodat-
kowy kabel pomiędzy 8 pinem Scart
i   22 pinem RGB. Razem powinny dać
automatyczne przełączenie telewi-
zora w  tryb AV oraz RGB, co nie jest

SCART LCD - CRT
Szukamy najlepszej jakości obrazu

BARTOSZ KACPRZYKGdy chcemy podłączyć naszą ulubioną Amigę do
współczesnego telewizora, napotykamy na tak zwany
"problem kabelka". Obraz poprzez wyjście antenowe jest
kiepskiej jakości, a  złącze Composite nie zawsze daje ko-
lory. Bez scan doublera najlepszym wyjściem jest użycie
przewodu RGB-Scart, który u  nas często nazywany jest
Eurozłączem. Jednak tu też pojawiają się schody, na
szczęście są łatwe do pokonania.

Warsztat
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oczywiste, bo wiele wyświetlaczy
standardowo pokazuje Composite,
a   nam chodzi o  coś lepszego.

Szczerze mówiąc po wykonaniu
tych zmian na samym obrazie nie
zauważyłem zmian, ale telewizory
zaczęły faktycznie przełączać się na
AV. Schematy pokazują, że w  obu
przypadkach należy dodać oporniki ,
bo napięcie powinno wynosić ok.
2 ,5V na pinie 16 i   11-12V na pinie 8
(cały czas mowa o  Scart). J a tego nie
zrobiłem, bo nie miałem pod ręką
odpowiednich części i   mimo to
przewód działa bez zarzutu. Możli-
we, ze zależy to od telewizora, ale
sprawdziłem to z  powodzeniem
w  sumie na 4 różnych modelach.

Jak już wspomniałem, problem nie
został wyeliminowany. Co z  tego, że
telewizor pokazuje automatycznie
źródło AV, gdy obraz nie jest prawi-
dłowy? Kolejnym krokiem było po-
większenie połączeń zawierających
masę na złączu w  Amidze. Jest to
ujęte tylko na niektórych przewo-
dach, podobnie jak w  przypadku ad-
apterów RGB-VGA.

Mianowicie piny od 16 do 20 są po-
łączone razem i   przylutowane do

pinu 5 w  złączu Scart. Ja również
mogę polecić to rozwiązanie, bo
u  mnie pozwoliło zakończyć pro-
blem. Obraz na telewizorze LCD ma
teraz normalną jaskrawość, a   na ki-
neskopowym nie występują proble-
my z  buczącymi głośnikami.

Od razu dodam, że mój przewód jest
długi , ma ok. 3 metry i   możliwe, że
stąd pojawiły się takie problemy. Je-
śli ktoś użyje kabla o  mniejszej dłu-
gości proponuję sprawdzić naj-
prostszą wersję, a   dopiero potem
wprowadzać zmiany. Z  doświadcze-
nia i   opini i znajomych można też
powiedzieć, że gotowe przewody
oferowane na różnych aukcjach
w  sieci , nie zawsze dobrze działają
mimo zapewnień sprzedawców.
Dlatego zamiast wydawać 40 czy
50  zł na przewód, lepiej kupić za
połowę tej sumy części i   zlutować
własną wersję. Wymaga to prostych
umiejętności posługiwania się lu-
townicą, więc każdy może to zrobić.

Na koniec ciekawostka, którą za-
uważyłem po dłuższym użytkowa-
niu przewodu na telewizorze LCD.
Mianowicie obraz miał tendencje
do lekkiego falowania i   eliminowa-
ła to tylko funkcja redukcj i szumów

(Noise Reduction), co mi się nie po-
dobało ze względu na zniekształce-
nia na ostrych krawędziach. Aby to
zniknęło wystarczy zrezygnować
z  podłączenia audio. Po prostu pod-
łączamy dźwięk z  Amigi za pomocą
oddzielnego przewodu.

Wadą tego rozwiązania jest tylko
fakt, że nie każdy telewizor umożli-
wia doprowadzenie dźwięku osob-
no i   trzeba raczej użyć zewnę-
trznych głośników.

Jak widać warto trochę bardziej za-
interesować się tematem podłącze-
nia Amigi do telewizora, nawet jeśli
mamy wyświetlacz kineskopowy,
który teoretycznie nie powoduje
problemów. Rozwiązanie, które za-
proponowałem nie jest skompliko-
wane, nie wymaga dużych kosztów,
a   dzięki niemu można cieszyć się
obrazem naprawdę doskonałej ja-
kości . Teraz nawet obraz na LCD
wydaje mi się możliwy do zaakcep-
towania.

UWAGA!
Autor ani Wydawca nie ponoszą od-

powiedzialności za jakikolwiek skutki

wykonywania modyfikacji omawia-

nych w  artykule.
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Ten sam produkt występuje także
w  wersj i 1 .3 i   jak sama nazwa
wskazuje, pozwala zmienić oblicze
amigowego blatu właściwego A500
lub A2000. Trudno go pomylić z  in-
nymi, bo zawartość archiwum insta-
lacyjnego jest zupełnie inna
i   zawiera dużo mniejszą ilość pli-
ków. Na ilustracj i przedstawiam
Workbencha 1.3 oraz rozpakowany
MagicWB jeszcze przed samą insta-
lacją.

Zanim uruchomimy pakiet, po-
wiedzmy więcej na czym polega je-
go działanie. Otóż w  przeciwień-
stwie do najbardziej znanej wersj i
2 .0, tym razem MagicWB zmienia
nie tylko paletę ekranu lecz również
samą ilość kolorów. Zamiast 4 stan-
dardowych barw uzyskujemy 3 bit-
plany, czyli 8 kolorów. Aby się o  tym
przekonać trzeba użyć dołączonego
programu o  nazwie "PCheck", który
najlepiej uruchomić za pomocą
okna AmigaDOS.

Co ciekawe, aby uruchomić Magi-
cWB w  tej wersj i nie potrzebujemy
wcale dysku twardego, bo całość

działa bez zająknięcia na zwykłej
dyskietce systemowej. Przechodzi-
my więc na dysk lub dyskietkę i   wy-
konujemy dwuklik na ikonie "Shell".
Następnie zmieniamy katalog na

ten, do którego rozpakowaliśmy ar-
chiwum, dodając katalog "c", na
przykład:

cd Worek:MagicWB/c/

Warsztat

ULEPSZAMY SYSTEM
Na Amidze 500

ADAM ZALEPARozbudowę systemu zazwyczaj kojarzymy z  Amigą 1200
lub lepszą konfiguracją, a  więc Kickstartem nie niższym
niż 3.0 i sporą ilością pamięci. W  tym odcinku chciałbym
zaprezentować możliwości zmiany wizualnej Workbencha
dużo starszego, bo 1.3 działającego na zwykłej Amidze
500. Wbrew pozorom znajdziemy bardzo dużo progra-
mów do tego celu, na przykład w  bibliotece Freda Fisha.
Mało jest jednak pozycji, które przyjęły się wśród użyt-
kowników 500-tki, ale jest w  tym miejscu jeden punkt
zbieżny z  pozostałymi modelami. Mam na myśli pakiet
"MagicWB", znany przede wszystkim z  wydania 2.0 insta-
lowanego na układach AGA.

AMIGAZYN 8/2016

StandardowyWorkbench 1.3. przed uruchomieniem MagicWB.



AMIGAZYN 8/2016

Warsztat

i   naciskamy ENTER. Należy tu pa-
miętać, aby koniecznie użyć polece-
nia CD, co nie jest takie oczywiste
jeśli zazwyczaj pracujemy na syste-
mach 2.0 lub nowszych. Wtedy mo-
żemy pominąć polecenie i   podać
samą ścieżkę dostępu. Niestety na
Workbenchu 1.3 nie będzie to moż-
liwe i   trzeba wpisać całą linię. Dalej
wystarczy już tylko podać nazwę
pliku programu, czyli :

PCheck

i   znowu nacisnąć ENTER. Oczywi-
ście wielkie i   małe litery nie są roz-
poznawane, ale ułatwiają czytel-
ność. W  rezultacie zobaczymy ko-
munikat mówiąc o  tym, że blat ma 2
bitplany, a   więc oferuje tylko 4 ko-
lory.

Teraz możemy uruchomić główny
plik MagicWB. Proponuję to zrobić
najpierw na próbę w  razie, gdyby
nie wszystko działało poprawnie. Co
prawda nie ma wielkiego ryzyka, ale
przy dzisiejszych bardziej lub mniej
typowych sposobach rozbudowy
Amigi 500, najlepiej nie wykonywać
trwałych zmian bez przeprowadze-
nia testu.

Dlatego nie zmieniając katalogu
wpisujemy:

MagicWB1.3

i   znowu naciskamy ENTER. Ekran
powinien od razu zmienić kolory-

stykę na znaną z  Workbencha 2.0
lub 3.0. Na razie nic więcej się nie
stanie, gdy jednak ponownie wywo-
łamy program "PCheck", uzyskamy
informację o  3 bitplanach, czyli 8
dostępnych kolorach. Ciekawe, że
można to zrobić tak łatwo, prawda?

Teraz warto sprawdzić, czy w  ten
sposób jesteśmy w  stanie obsługi-
wać prawidłowo ikony MagicWB na
systemie 1.3. Tak jest rzeczywiście,
wystarczy skopiować na dyskietkę
jakiekolwiek pliki ".info" przygoto-
wane dla 8-kolorowej palety. Bez
wykonywania żadnych zmian grafi-
ka będzie wyświetlana poprawnie.
Należy jednak pamiętać, że nie
zmieni to automatycznie możliwo-
ści Workbencha, a   więc na razie
uzyskaliśmy tylko inny wygląd.

Gdy już wiemy, że pakiet działa do-
brze wypada zainstalować go na
stałe. I   znowu okazuje się, że zrobi-
my to zarówno na twardym dysku,
jak i   dyskietce, bowiem plik wyko-
nywalny zajmuje tylko niecałe 4 ki-
lobajty (sic! ). Trzeba go tylko
uruchamiać w  odpowiednim mo-
mencie. Najlepiej umieścić wpis
w  sekwencj i startowej pomiędzy

Sprawdzamy ilość kolorów na ekranie.

MagicWB zmienia kolorystykę całego pulpitu.
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poleceniami LOADWB i   ENDCLI .
W  praktyce właściwy fragment pliku
"startup-sequence" powinien wyglą-
dać tak:

LoadWB
MagicWB1.3
EndCLI

Oczywiście w  tym celu należy uru-
chomić edytor tekstu, czyli najpro-
ściej - systemowy "Ed", a   potem
wpisać nową linię. Zanim to zrobi-
my, w  systemowym katalogu "C"
muszą znaleźć się odpowiednie pli-
ki . W  zasadzie potrzebny jest tylko
główny plik "MagicWB1.3", ale ra-
zem z  nim dobrze zapisać również
"PCheck". Oryginalna dyskietka
z  Workbenchem ma sporo wolnego
miejsca, a   oba pliki zajmują tylko
ok. 10 kilobajtów, więc możemy bez
przeszkód skopiować dane, nawet
jeśli nie posiadamy twardego dysku.

Znowu przechodzimy do okna
"Shell" i   ponownie odczytujemy ka-
talog, gdzie rozpakowany został pa-
kiet, a   następnie do "c". Tak więc
wpisujemy:

cd Worek:MagicWB/c/

i   naciskamy klawisz ENTER. Teraz
wykonujemy następujące dwie linie
kopiowania:

copy MagicWB1.3 C:
copy PCheck C:

Dalej nie zamykamy okna Amiga-
DOS, lecz uruchamiamy edycję pliku
sekwencj i startowej za pomocą po-
niższej lini i :

ed S:startup-sequence

Jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do
zawartości pliku dołączonego do
systemu 3.0 lub 3.1, możemy prze-
żyć prawdziwy szok. W  przypadku
Workbencha 1.3 zawartość jest zu-
pełnie inna, choć oczywiście odnaj-
dziemy punkty zbieżne. Należy
przewinąć plik do końca i   wpisać li-
nię:

MagicWB1.3

pomiędzy "LoadWB" a   "EndCLI " - tak
jak wspomniałem wcześniej . Prawi-
dłową sytuację po zmianach widać
na ilustracj i .

Teraz wystarczy już tylko zapisać
plik na dysk, ale myli się ten, kto
myśli , że można to zrobić za pomocą
wygodnej opcj i menu górnego. To
jest możliwe w  systemach 2.0 lub
wyższych, natomiast tutaj musimy
użyć klawiatury. Najpierw wywołu-
jemy tryb wprowadzania poleceń,
naciskając klawisz Esc (czyli ESCA-

Różne rodzaje ikon widoczne w jednym oknie Workbencha 1.3.

Plik startup-sequence po edycji.
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PE). W  dolnej części okna pojawi się
znak gwiazdki , a   obok kursor. To
znak, że możemy wprowadzać pole-
cenia, a   więc nie ma to żadnego
związku z  edycją pliku. Wpisujemy:

SA

i   znowu naciskamy ENTER. Po chwi-
li plik zostanie zapisany i   trzeba
wyjść z  programu. Okno nie zawiera
przycisku zamknięcia, a   więc znowu
wywołujemy tryb poleceń, lecz tym
razem wpisujemy:

Q

potwierdzając wybór tak samo jak
wcześniej . Okno zostanie zamknięte.
Po zakończeniu aktywności dysku
lub dyskietki należy zresetować
Amigę. Gdy Workbench zostanie po-
nownie wczytany, powinniśmy od
razu zobaczyć różnicę palety, przy
czym sam system będzie urucha-
miał się normalnie, bez dodatko-
wych komunikatów. Również czas
rozruchu jest podobny, bo przecież
plik "MagicWB1.3" to tylko niecałe 4
kilobajty.

Jeśli przyjrzymy się bliżej ikonom 8-
kolorowym na blacie Workbencha
1.3 szybko zauważymy, że nie posia-
dają one charakterystycznej ramki .
Czyżby problem z  obsługą? Nic bar-
dziej mylnego. Systemy 2.0 i   now-
sze dodają automatycznie ramkę do
wyświetlanych grafik. Na zwykłej
Amidze 500 nie będzie tak się dzia-
ło, ale nie widać tego na ikonach
zapisanych na systemie 1.3, bo są
dostosowane do takiego działania,
czyli posiadają własne narysowane
ramki. Wygląda na to, że twórcy sys-
temu chcieli dać użytkownikowi
możliwość tworzenia własnych
kształtów ikon i   przewidzieli przy-
szłe trendy. Później to zmieniono
i   jak wiemy istnieje wiele progra-
mów likwidujących ramki na Work-
benchu 3.0.

Tutaj musimy wykonać czynność
odwrotną, chyba że wygląd bez ra-
mek jest dla nas odpowiedni . Gdy
chcemy uzyskać dokładnie taki sam

wygląd jak na nowszych systemach,
należy użyć polecenia ICONFIX1.3,
które zapisane jest w  tym samym
katalogu co poprzednio, czyli "Magi-
cWB1.3/c/". Zmiany muszą być do-
konywane na konkretnych plikach
i   powodują faktyczną modyfikację
zawartości pliku ".info". Wystarczy
wpisać nazwę polecenia oraz ścież-
kę dostępu i   nazwę ikony, na przy-
kład:

iconfix1.3 Work:MUI

dla ikony "MUI .info" zapisanej na
dysku "Work". Zwróćmy uwagę, że
należy podać samą nazwę pliku lub
katalogu, której ikonę chcemy zmie-
nić - bez rozszerzenia ".info". W  rezul-
tacie w  oknie AmigaDOS pojawi się
napis:

Program terminated correctly!

a   do grafiki zostanie automatycznie
dodana ramka. W  ten sam sposób
możemy ją usunąć, lecz trzeba sko-
rzystać z  programu ICONUNFIX1.3.
Dla ikony "MUI .info" właściwa linia
polecenia wygląda tak:

iconunfix1.3 Work:MUI

Nie jest to nic skomplikowanego,
ale przyznam, że początkowo trudno
było mi się domyślić sposobu użycia
i   musiałem zajrzeć do dokumentacj i
pakietu. Jest on darmowy, a   więc nie
trzeba go nigdzie rejestrować tak
jak w  przypadku nowszych wersj i .
Użytkownicy Kickstartu 1.3 mogą
być w  pełni usatysfakcjonowani .

Teraz już możemy dopieścić nasz
blat za pomocą ulubionych ikon 8-
kolorowych, choćby tych samych,
które używamy na Amidze 1200.
Jest to pierwszy krok do doprowa-
dzenia wyglądu Workbencha 1.3 do
stanu podobnego jak w  przypadku
nowszych modeli , ale na tym nie
kończą się możliwości . Jak pisałem
we wstępie, istnieje bardzo wiele
innych programów pozwalających
rozszerzyć funkcje tak, aby całość
nie tylko wizualnie przypominała
system 2.0/3.0, lecz także posiadała
podobne możliwości . Cały czas mo-
żemy trzymać się dyskietek, co jest
ważne, bo przecież Amigę 500 nie
tak łatwo można wyposażyć w  dysk
twardy i   wiąże się to z  dość wysoki-
mi kosztami. O  tym, co więcej mo-
żemy osiągnąć na zwykłym Work-
benchu 1.3 opowiem następnym
razem.

Ekran Workbencha widoczny wcześniej, po zmianie palety kolorów.



W  dzieciństwie miałem wiele dziw-
nych zainteresowań, jak na przykład
klejenie modeli statków z  papieru.
W  dobie drukarek 3D łatwiej jest
modelować obiekty trójwymiarowe
na ekranie niż stworzyć realny ele-
ment za pomocą "przestarzałych"
umiejętności manualnych. Przecięt-
ny człowiek większość czynności
w  codziennym życiu wykonuje za
pomocą laptopa, smart-
fona lub tabletu, a   więc
korzysta z  modnych
aplikacj i sieciowych.
Powoli stary sposób
używania komputera
odchodzi w  niebyt, tak
samo jak kiedyś gra-
ficzny interfejs użyt-
kownika wyparł umie-
szczanie języka Basic
w  pamięci ROM kompu-
terów.

Na szczęście jest grupa
osób, która dzielnie
opiera się presj i zmiany
sposobu myślenia.
W  środowisku Amigi
wyrazem takich dążeń
jest stworzenie syste-
mów NG takich jak
MorphOS, AmigaOS 4

i   Aros. Niestety produkty te nie mo-
gą przebić się do świadomości szer-
szego grona użytkowników, a   jeśli
już ktoś je zauważy, zwykle pokazu-
je w  formie ciekawostki określając
jako mało użyteczny system dla pa-
sjonatów.

Jako Amigowiec od niemal trzech
dekad obserwowałem zmiany na

rynku technologicznym i   niezależ-
nie od tego, że wiele rzeczy mi się
nie podoba, rozumiem poglądy tych,
którym właśnie nie podoba się
Amiga. Każdy ma prawo do swojego
sądu, uważam jednak, że w  momen-
cie poważnego zachwiania rozwoju
systemów NG powinniśmy zastano-
wić się nad tym, czy mogą one dzi-
siaj nadal spełniać założone funkcje.

Pamiętajmy, że rozwi-
jają się od kilkunastu
lat, ale w  każdym
z  trzech wymienio-
nych przypadków,
przyczyna powstania
była ta sama. Chodziło
o  przedłużenie życia
naszych ulubionych
programów działają-
cych na Workbenchu
lub zamienniku, na
przykład w  formie Di-
rectory Opusa.

Wiedzieliśmy, że roz-
woju pecetów nie da
się zatrzymać, ale jed-
nocześnie wielu z  nas
odczuwało niedostatki
oprogramowania naj-
bardziej popularnego

ADAM ZALEPAJ ak mówi chińskie przysłowie: Obyś żył w  ciekawych
czasach. Nic dodać, nic ująć. To, co się dzieje w  świecie
retro komputerów z  pewnością wywołuje zaciekawienie,
a  czasem wręcz niedowierzanie. Wraca sprzęt sprzed kil-
ku dekad i   to niekoniecznie tylko jako maszynka do gier.
Ta tendencja przeniknęła już poza środowisko maniaków
restaurowania sprzętu i zaczyna być widoczna w  kulturze
masowej. Mówiliśmy i  piszemy na ten temat całkiem
sporo, ale czy chcemy zauważyć jakie to będzie miało
konsekwencje w  przyszłości?
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RETRO W NOWYM WYDANIU
Czy Amiga NG jest już "obsolete"?



Windowsa. Niezależnie od tego, że
za jego pomocą zyskiwaliśmy nowe
funkcje, innych - znanych z  Amigi -
po prostu brakowało.

Tak więc bezpośrednim powodem
była chęć uruchomienia starszego
oprogramowania na sprzęcie
o  szybkości , której nie można było
uzyskać na Amidze klasycznej . Wy-
dawało się, że dzięki temu część
programistów nie zrezygnuje
z  Workbencha i   będzie tworzyło no-
woczesne odpowiedniki programów
powstających dla innych platform.
Na początek trzeba było jednak do-
stosować system do wymogów no-
wych technologi i , a   więc dla
całkowicie innej architektury sprzę-
towej PowerPC.

I   tak swój żywot rozpoczęły systemy
NG określające na nowo czym jest
nowoczesna Amiga i   czerpiące gar-
ściami z  klasycznego systemu 3.1.
System Przyjaciółki zawsze był ma-
ło wymagający, a   więc samo środo-
wisko musiało wręcz "fruwać" po
uruchomieniu na komputerze z  pro-
cesorem wielokrotnie szybszym niż
wcześniej . Szybko sprawdziło się
przysłowie, że apetyt rośnie w  miarę
jedzenia. Środowisko zażyczyło so-
bie więc nowoczesnej przeglądarki
internetowej, odtwarzaczy plików
audio-wideo, a   także gier 3D
w  większości portowanych z  peceta.
W  tym okresie rozwój miał dopro-
wadzić do ukończenia spójnego
"otoczenia" do pracy, a   więc chodziło
o  dodanie nowych funkcj i , które na
Amidze klasycznej nie mogły być
dostępne. Czy ktoś wtedy przewidy-
wał co się stanie, gdy osiągniemy
ten etap?

Po wielu trudach dotarliśmy do mo-
mentu, w  którym sam system ope-
racyjny działa na tyle dobrze, że
ciężar prac został przeniesiony na
dodatkowe oprogramowanie. Nie-
stety przez lata rynek komputerowy
nie stał w  miejscu i   to, co uznajemy
za osiągnięcie dla świata zewnętrz-
nego jest dopiero wstępem do dal-
szej pracy. Jednak programistów nie
przybywa, a   kolejne funkcje mogą

być dodawane wolno lub fragmen-
tarycznie. Programów, które mogą
zachęcić do zakupu sprzętu lub sys-
temu wywodzącego się z  Amigi jest
jak na lekarstwo i   poza przypadka-
mi, które można wymienić na pal-
cach jednej ręki - mają zwykle
odpowiedniki na systemach peceto-
wych.

Ogólnie rzecz biorąc pozostajemy
w  niszy i   wiadomo było, że raczej
nic tego nie zmieni . Jednak kilka lat
temu praca na MorphOSie czy Ami-
gaOS 4 wyglądała zupełnie inaczej
niż dzisiaj . Przeglądanie stron inter-
netowych było dużo wygodniejsze,
a   uruchamianie drugiego kompute-
ra nie było konieczne zbyt często.
Systemy operacyjne przeobrażają
się coraz szybciej w  terminale sie-
ciowe i   nie możemy tego nie do-
strzegać. Coraz więcej funkcj i
wykonujemy w  przeglądarce inter-
netowej i   już nawet Microsoft musi
oferować Office'a   w  wersj i "strony
sieci Web".

W  świecie Amigi nic takiego nie na-
stępuje, bo tutaj rządzą prawa po-
wolnego postępu i   nie należy
spodziewać się rewolucj i . Czy to
oznacza, że systemy NG możemy już
dziś zacząć traktować jako nowe re-
tro? Takie komentarze pojawiają się
na amigowych forach i   choć nie
mogę zgodzić się z  nimi całkowicie,

nie można również odmówić im
przynajmniej części racj i . Wielo-
krotnie podkreślałem, że zarówno
na Amidze klasycznej , jak i   syste-
mach AmigaOS 4 oraz  MorphOS,
przy zastosowaniu odpowiedniego
oprogramowania można uzyskać
świetne rezultaty. Trzeba tylko brać
pod uwagę wydajność sprzętu i   nie
próbować uruchamiać nowej prze-
glądarki internetowej na Amidze
500.

Systemy te tracą jednak status pro-
duktu, którego można używać na co
dzień i   to niekoniecznie ze względu
na własne niedomagania, lecz kie-
runek, w  którym podąża informaty-
ka. Może nam się nie podobać, że
nasz bank zmienił interfejs na "za-
bawowy", ale jeżeli OWB nie wy-
świetli poprawnie strony, jakie
mamy wyjście? Gdy korzystamy
z  serwisu PayPal, nie możemy sobie
pozwolić na to, iż nie odczytamy
wiadomości od klienta. Wystawianie
faktur to obecnie domena wyspe-
cjalizowanych serwisów sieciowych,
a   rozliczanie podatków robimy za
pomocą programów pisanych w  Ja-
vie. Możemy oczywiście zlekceważyć
nowe technologie, ale pytanie czy
warto to robić wydaje się retorycz-
ne. Nie możemy być przeciwko ca-
łemu światu, bo ten nas zniszczy
i   zapomni o  naszym istnieniu. Klu-
czem do rozwoju własnych pomy-
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słów jest dzisiaj lawirowanie po-
między tym, co chcemy, a   tym, co
możemy sprzedać. Rzecz jasna są
pewne granice, których nie chcemy
przekraczać, ale pamiętajmy, ze
ograniczenia występują wielokie-
runkowo. Jeśli stawką jest brak ja-
kiegokolwiek rozwoju, może
powinniśmy dokonać analizy sytu-
acj i i   spróbować zastanowić się, co
możemy zostawić dla przyszłych
pokoleń?

Konsekwencje naszych działań,
o  których pisałem we wstępie, będą
wyznaczały stosunek naszych dzieci
do komputerów z lat '80-tych i   '90-
tych. Dzisiaj systemy koncentrują
się na poszczególnych aplikacjach,
a   one z  kolei zwykle tworzą środo-
wisko, które trudno zmodyfikować
do własnych potrzeb. Oczywiście
każdy program ma własną konfigu-
rację, ale w  porównaniu do tego, co
system Amigi oferuje od 20 lat, jest
to kropla w  morzu potrzeb. Niestety
przeciętny użytkownik nie widzi po-
trzeby w  zbyt mocnym personalizo-
waniu oprogramowania, jak również
we współdziałaniu wielu progra-
mów ramach pulpitu. Należy mu
pokazać, do czego mogą przydać się
funkcje, o  których istnieniu w  wielu
przypadkach nie miał pojęcia. Może

mu się jednak spodobają? Oprogra-
mowanie dla Amigi nie jest wytwo-
rem korporacj i , lecz współdziałania
społeczności fanów, a   więc jego wy-
gląd i   obsługa nie jest naznaczona
piętnem kompromisu. Jak w  życiu, są
tego dobre i   złe strony, ale nie moż-
na nie zauważyć różnicy. I   to jest
pierwszy punkt powodujący zainte-
resowanie - różnorodność i   odmien-
ność od panujących standardów.
Znam wiele przypadków, gdzie lu-
dzie korzystający na co dzień z  Win-
dowsa zwrócili uwagę na Morph-
OSa właśnie ze względu na to, że
programy działają i   wyglądają ina-
czej , a   całość przypomina bardziej
retro sprzęt niż nowoczesny siecio-
wy OS.

W  tym miejscu doszliśmy do właści-
wego punktu mojego wywodu. Re-
tro to pojęcie bardzo szerokie, ale
wbrew pozorom może być naszym
sprzymierzeńcem. To nic, że system
Amigi 20 czy 30 lat temu miał funk-
cjonalność, o  której inne platformy
mogły pomarzyć. Dla wielu osób
komputeryzacja rozpoczęła się wraz
z  zakupem peceta jako pierwszy
komputer. Jednak bez wielkiego wy-
siłku można pokazać, jak stare roz-
wiązania uzyskują nowy blask za
pomocą systemów NG. Page Stream

pozwala wygodnie składać doku-
menty, a   nowe wersje dla Windowsa
i   Linuksa nie różnią się zasadniczo
od edycj i dla Przyjaciółki . W  amigo-
wym arkuszu kalkulacyjnym stwo-
rzymy domowy budżet i   zobaczymy
wykres wzrastających oszczędności .
Dzięki niezastąpionemu ARexxowi
edytor tekstu lub program graficzny
może mieć funkcje skrojone
w  100% do naszych potrzeb, co
w  inny sposób w  wielu miejscach
jest po prostu niemożliwe. Zoba-
czymy to tym bardziej , im bardziej
nietypowy plik do obróbki będziemy
mieli przed sobą.

Amiga nie ma się czego wstydzić.
Nawet dzisiaj , po wielu latach od
teoretycznego bankructwa, mamy
systemy rozwinięte bardziej niż
można było się tego spodziewać
w  latach '90-tych. Nie dogonimy
peceta, ale również nie musimy od
razu widzieć całego środowiska na
drugim biegunie. Amiga zawsze była
kością niezgody, co można zauważyć
czytając czasopisma komputerowe
w  okresie premiery naszego ulubio-
nego komputera. Przypomnijmy so-
bie choćby starego Bajtka. Nasta-
wienie świata nie mogło zmienić się
na bardziej pozytywne samo z  sie-
bie, a   Commodore nie zrobiło nic
w  kierunku ocieplenia wizerunku.
Jedynie początkowy okres był pozy-
tywny, bo Amiga była faktyczną re-
wolucją na rynku IT. Szkoda, że jej
producent nie potrafił wykorzystać
potencjału.

Podsumowując, trzeba zachować
odpowiednie proporcje i   nie starać
się widzieć pozytywów na siłę.
O  tym, gdzie rzeczywiście wyprze-
dziliśmy inne platformy, możemy,
a   nawet powinniśmy mówić. Nato-
miast udowadnianie, że Odyssey
Web Browser może działać lepiej
niż Firefox u  konkurencj i nie dość,
że spali na panewce to jeszcze spo-
woduje kompromitację i   falę żartów.
Oby takich przypadków było jak
najmniej , a   my - użytkownicy Amigi -
obyśmy potrafili mądrze pokazywać
pozytywne aspekty naszego wspa-
niałego hobby.
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THE AMIGA

Działające do dziś wydawnictwo
Microsoft Press, popełniło w  swojej
histori i pozycję o  nazwie „The Ami-
ga”. Oczywiście dzisiaj nikt się tym
nie chwali , ale książka została
wydana w  1986 roku i   zawie-
rała prawie 400 stron. Rekla-
mowano ją pod hasłem „Free
your imagination”, więc Przyja-
ciółka potraktowana została
jako sprzęt wspierający inno-
wacje i   kreatywność. Wydaje
mi się, że Amigowcy właśnie
tego sobie życzyli i   w  drugiej
połowie lat '80-tych było to
umiejętnie podkreślane. Warto
dodać, że ten sam autor napi-
sał także podobne pozycje
o  Atari , Commodore 64, a   póź-
niej – zgodnie z  linią progra-
mową firmy – przeniósł się na
pozycję systemu Windows. Wi-
dać z  tego zatem, że firma
uznała wydanie książki o  Ami-
dze jako dobry interes, co
zresztą zaowocowało drugim
wydaniem rok później .

Przy okazj i Microsoft reklamował
swój język programowania „Amiga
BASIC”, który wymieniany był jed-
nym tchem wraz z  określeniami ty-
pu „zaawansowana technika” oraz –
o  samym komputerze - „fantastycz-

na maszyna”. Zastanawia mnie tylko
projekt okładki , który nie pasuje mi
do żadnego elementu związanego
z  naszym ulubionym komputerem.
Widać ktoś miał „fantazję i   pienią-
dze”, a   pomysł sprzedał się całkiem

nieźle. Zostawmy to, bo Ba-
sic w  wykonaniu Microsoftu
to coś wartego uwagi zde-
cydowanie bardziej , choć
bynajmniej nie będziemy
teraz mówić o  pozytywach.

AMIGA-MICROSOFT BASIC

J ak wiadomo, firma anga-
żowała się w  sprawy two-
rzenia języków programo-
wania już lat '70-tych. Mi-
crosoft Basic pojawił się
między innymi w  wersj i dla
Atari , a   także Commodore.
Nie każdy wie, że „Commo-
dore BASIC” znany choćby
z  C64 jest oparty właśnie
o  projekt pecetowej firmy,
choć wtedy nie była ona
jeszcze ukierunkowana jak
dziś.

MICROSOFT
Bliskie spotkania giganta z Amigą

MARCIN LIBICKIW jednym z numerów kwietniowych Magazynu Amiga
w latach '90-tych pojawiła się informacja, że firma Mi-
crosoft ma zamiar wydać specjalną wersję systemu Win-
dows dla Amigi . Przez chwilę rozpętała się burza, a   gdy
wiadomość została oficjalnie zdementowana, nie do
końca było wiadomo czy Amigowcy cieszą się, czy żałują.
Myślę, że to najlepiej pokazuje ambiwalentny stosunek
naszego środowiska do pecetowego monopolisty. Jednak
związki Amigi z  „mało-miękkim” - jak pisano kiedyś – nie
muszą być traktowane tylko i   wyłącznie w  formie żartu
prima aprilisowego.
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Wtedy nazwa pisana była jeszcze
jako „Micro-Soft”, a   platformą bazo-
wą była maszyna Altair 8800 zapro-
jektowana w  1975 roku. To tak
dawna historia, że nawet Amiga ja-
wi się w  niej dopiero jako projekt
przyszłości .

Gdy kupiłem swoją własną 500-tkę,
jednym z  pierwszych programów ja-
kie na niej uruchomiłem był wła-
śnie Basic. Dyskietki z  Work-
benchem 1.3 oferowały sporą ilość
oprogramowania, ale jako entuzja-
sta sterowania komputerem, pozy-

cja ta przykuła moją uwagę na
dłużej . Moją ciekawość potęgował
fakt, że wcześniej programowałem
na Atari ST i   jego słynnym GFA Ba-
sic. Wydawało mi mi się, że będzie
to coś podobnego i   nieco się zawio-
dłem.

Dla niewtajemniczonych kilka fak-
tów wynikających z  czystej praktyki:
Microsoft Basic umieszczony był na
dyskietce „Extras”, ale nie w  każdej
wersj i . Znajdziemy go wyłącznie
w  wydaniach od 1.1 do 1.3, a   więc
nie będzie go w  najpopularniejszej

wersj i oznaczonej numerem 1.3.3.
Później został zastąpiony ARexxem
i   całe szczęście, bo jest on o  całe
lata w  rozwoju naprzód w  stosunku
do „AmigaBASIC”. Tak nazywała się
implementacja języka Microsoftu
dla Przyjaciółki .

Czym charakteryzował się ten pro-
dukt? Na początek trochę pozyty-
wów. Nie można mu odmówić tego,
co dziś jest stawiane jako wzór –
korzystania z  zasobów systemu
operacyjnego. Microsoft postępował
tu podobnie jak w  przypadku gier
w  okresie przejścia między środo-
wiskiem DOS a  Windows. Pamiętam
czasy, gdy gry działające jako apli-
kacje Okien były nieco wyśmiewane,
bo działały wolniej i   wyglądały czę-
sto dziwnie, ale pozwalały korzystać
ze współdzielonych bibliotek i   in-
nych elementów systemu popra-
wiających kompatybilność. To samo
dotyczy „AmigaBASIC”. Za jego po-
mocą można korzystać ze specy-
ficznych cech chipsetu Amigi ,
a   wszystko w  środowisku Workben-
cha, a   więc w  pełni w  zgodzie z  sys-
temem.

Naturalnie cecha ta w  latach '80-
tych nie mogła być stosownie wy-
korzystana, ani odbierana pozytyw-
nie, bo na standardowej 500-tce nie
było mowy o  tym, aby tak stworzony
dialekt mógł z  powodzeniem kon-
kurować z  innymi językami,
w  szczególności z  AMOSem, który
pojawił się już w  1990 roku.

Można powiedzieć, że firma starała
się zastosować ten sam schemat,
który później wykorzystany został
przy prawie każdym nowym syste-
mie Windows, a   mianowicie wyda-
wania produktu wyznaczającego
nowy standard wymagań sprzęto-
wych. Oczywiście w  świecie Amigi
nie mogło się to sprawdzić, bowiem
tutaj obowiązywała zasada opty-
malnego wykorzystania zasobów,
a   zmiana sprzętu była widziana do-
brze tylko w  przypadkach uzasad-
nionej konieczności . Była to
podstawowa przyczyna, dla której
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„AmigaBASIC” nie mógł przynieść
Microsoftowi nic innego jak tylko
porażkę.

Na tym jednak nie kończy się jego
charakterystyka. Pisząc program od-
czuć można był liczne braki . Edytor
był, mówiąc eufemistycznie, niezbyt
rozbudowany i   wyglądał bardziej
jak implementacja starych rozwią-
zań rodem z  maszyn 8-bitowych.
Nawet komunikaty przypominały to,
co widzieliśmy wcześniej na ekranie
choćby Commodore 64. Co prawda
można otwierać wiele okien, pro-
gram działa w  pełnej wielozadanio-
wości , ale pamiętajmy dla jakiego
sprzętu został przygotowany. Amiga
500 z  1 megabajtem pamięci jako
„target” to nie jest dobry wybór,
a   może odwrotnie – Microsoft stwo-
rzył produkt nieprzystosowany dla
podstawowego modelu Przyjaciółki ,
a   przecież o  to wtedy chodziło.

Trzeba też podkreślić, że interfejs
przystosowany był do Workbencha
1.3 i   w  moim przekonaniu zbyt
mocno został z  nim związany. Moż-
na to zresztą zaobserwować na ilu-
stracjach, gdzie elementy GUI
tworzone przez „AmigaBASIC” inte-
grują się popraw-
nie, ale tylko na
niebiesko-poma-
rańczowym tle.
Zawsze ciekawił
mnie ten dziwny
podział. Zauważ-
my - jednej strony
firma chciała po-
kazać, że ich pro-
dukt powinien
działać na szyb-
szych maszynach.
Z  drugiej nato-
miast, ich Basic
został przywiąza-
ny do systemu 1.3
i   nie mógł się od
niego oderwać po
wydaniu Workbencha nowej gene-
racj i , czyli 2 .0.

O  „AmigaBASIC” nie można niestety
powiedzieć zbyt wiele dobrego
z  praktycznego punktu widzenia.

Spotkałem w  sieci teksty mówiące
o  dobrych cechach niektórych pole-
ceń tego języka i   nie sposób się
z  nimi nie zgodzić, ale przyjąć musi-
my rozdział pomiędzy teorią, a   prak-
tyką. Próbowałem używać produktu
Microsoftu w  okresie popularności
Amigi 500 i   wiem jedno – zawieszał
się niemiłosiernie. Miałem wtedy
obok AMOSa, dlatego o  nim wspo-
mniałem, ale ich porównanie wypa-
dało jak Maluch do Mercedesa,
oczywiście na korzyść wysiłków
Francoisa Lioneta, autora „AMOS
BASIC”, bo tak brzmiała pełna na-
zwa. W  interfejsie, a   nawet samej
organizacj i głównego ekranu edyto-
ra, można zresztą odnaleźć wiele
związków z  „GFA Basic”, co w  tym
przypadku musimy potraktować je-
dynie jako zaletę.

Reasumując dla mnie Basic wyko-
nany przez Microsoft był bardzo
niewygodny i   niepraktyczny. Działał
wolno, był niestabilny, a   jego edytor
mało rozbudowany. W  związku
z  tym nie udało mi się napisać
w  nim żadnego większego projektu
i   szczerze – Wam tego dzisiaj rów-
nież nie polecam. Jeżeli macie Ami-
gę 500 czy 600, uruchomcie AMOSa

i   cieszcie się dopracowanym pro-
duktem. Oczywiście musimy mu po-
stawić podstawowy zarzut – jest
niesystemowy, ale czy posiadając
prosty model Przyjaciółki chcemy
korzystać z  monitora VGA? Stawia-

my raczej na prostotę i   maksymalne
wykorzystanie pamięci . I   w  tym
AMOS sprawdzi się dużo lepiej .

DYSKI LOGICZNE

Myli się ten, kto myśli , ze na tym
kończą się związki firmy z  Amigą.
Oczywiście oficjalnie Microsoft nie
wyprodukował nic więcej , ale echa
dawnych związków należy poszukać
w  szczegółach. W  systemie MS-DOS
było polecenie „ASSIGN”, które
w  stosunku do tego oferowanego
w  AmigaDOS było prymitywne. Zo-
stało ono jednak rozwinięte w  Win-
dows, a   konkretnie w  wersj i Vista
i   późniejszych. Dziwnym trafem
prosty schemat MS-DOS zamienia-
jący po prostu nazwy dysków, został
rozbudowany do poniższej postaci :

assign [{letter=<d> | mo-
unt=<path>}] [noerr]

Oczywiście nadal nie jest to ten
poziom co w  przypadku Amigi , ale
jednak pojawia się możliwość po-
dania pełnej ścieżki dostępu okre-
ślającej wirtualne urządzenie
logiczne, a   także argument „NOERR”,
który według dokumentacj i Micro-

softu jest przeznaczony do wyłą-
czania komunikatów o  błędach „for
scripting”, a   więc podczas pisania
skryptów. Jako żywo przypomina to
ASSIGN stosowane na Amidze
i   choć u  nas do dyspozycj i jest aż 10
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Składnia polecenia ASSIGN w wersji DOS nie jest rozbudowana w porównanu
do pierwowzoru z Amigi.



argumentów, których będziemy szu-
kać w  Windows na próżno, to jednak
przyznajmy punkt dla Microsoftu, że
odważył się skorzystać z  doświad-
czeń AmigaDOS. Pamiętam, że przed
wydaniem Windows Vista, możli-
wość tworzenia urządzeń logicz-
nych była przez pewien okres
podkreślana w  materiałach praso-
wych. Niestety nie poszło za tym
dostosowanie reszty mechanizmów
systemu operacyjnego i   polecenie
to pozostało w  sferze funkcj i prak-
tycznie martwych.

LOKALIZACJA

Przez długi czas system Windows
był związany z  konkretnym, jednym
językiem. Nie można było w  prosty
sposób zmienić komunikatów okien
bez ponownej instalacj i innej wersj i
systemu. Zmieniło się to wraz z  pre-
mierą wersj i „XP”, gdy firma zaofero-
wała oficjalne wsparcie dla tak
zwanych „MUI Language Pack”, któ-
re z  samej nazwy kojarzą nam się
z  Amigą. Oczywiście mechanizm
wygląda nieco inaczej niż u   nas, był
również dostępny nieoficjalnie
wcześniej , ale dopiero w  2001 roku
przeciętny użytkownik peceta miał
szansę się o  tym dowiedzieć. Całość
nadal wymaga nieco wysiłku, a   na-

wet wykonywania ręcznych zmian
w  tak zwanych „rejestrach”, ale mi-
mo wszystko można osiągnąć efekt
zmiany domyślnej wersj i językowej.

Pliki „language” dla Windows nie
mają rozbudowanej funkcjonalności
jak pozycje „ .catalog” na Workben-
chu, ale wyraźnie widać, że w  okre-
sie przełomu milenium, Microsoft
poszukiwał lepszej drogi rozwoju
i   próbowano przenieść funkcje zna-
ne z  innych systemów na grunt ty-
powego peceta. Co ciekawe, niektó-

re z  paczek zmieniających język były
wykonywane przez samych użyt-
kowników, a   więc okazuje się, że
doświadczenia społecznościowego
rozwoju oprogramowania, tak po-
pularne przecież na Przyjaciółce,
znalazły swoje ujście także w  her-
metycznym świecie dzisiejszych
korporacj i .

Może pamiętacie tytuł artykułu
z  prasy amigowej lat '90-tych pyta-
jący:

Dlaczego pecet amigowacieje i   nikt
tego nie zauważa?

Ortodoksyjni Amigowcy oburzali się
wtedy mówiąc, że Windows nigdy
nie będzie przypominał Workben-
cha i   pewnie do dziś nie zmienili
zdania. Osobiście jestem gdzieś po-
środku tego poglądu, bo z  jednej
strony – oczywiście nie da się po-
równać peceta do Amigi , ale jednak
nie można także nie dostrzegać
ogromnych zmian, które zaszły przez
lata. Niektóre funkcje zapoczątko-
wane na Przyjaciółce zostały zaim-
plementowane w  produktach Mic-
rosoftu, szkoda tylko, że nie poszły
za tym zmiany mechanizmów całe-
go systemu operacyjnego. A  sam
„mało-miękki”? Nadal lansuje tezę,
że nie ma lepszego „od niego sa-
mego”. Ja jednak pozostaję przy
Amidze.
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Menu Start systemu Windows po zmianie języka.

Microsoft Basic w wersji dla Amigi.








