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Ostatnimi czasy nie można

narzekać na nudę. Fora dyskusyjne

rozgrzewane są do czerwoności ,

jeśli tylko wspomnimy o kontrow-

ersjach w rozwoju AmigaOS i Mor-

phOSa. Jak wiemy nastąpił tutaj

pewien marazm, który zdecy-

dowanie bardziej widać po stronie

niebieskich. Entuzjaści kontyn-

uowania lini i 68k otrzymują coraz

bardziej dopracowane Apollo Core

do kart Vampire, a posiadacze

prostych konfiguracj i Amigi 500

zaczynają być wręcz rozpieszczani

ilością dodatków, które można

kupić już nie tylko pokątnie na

stronach twórców, lecz po prostu -

na portalach aukcyjnych. Trwa

prawdziwy renesans Amigi zwanej

klasyczną i choć wiem, że to

określenie nie wszyscy przyjmują

to - niezależnie od nazewnictwa -

Przyjaciółka od Commodore za-

czyna coraz bardziej przechylać

szalę na swoją korzyść.

Możemy się z tego cieszyć, bo prze-

cież to jest rdzeń Amigi , z którego

wyrosły wszystkie inne projekty.

Gdyby zespołowi Jaya Minera nie

udało się sprzedać swojego pro-

duktu, nasz ulubiony komputer nie

ujrzałby światła dziennego na

rynku masowym. Przynajmniej nie

odbyłoby się to w takiej formie,

jaką znamy dzisiaj . Plany rozwo-

jowe firmy Commodore, które

wypłynęły pokazują jednak, że

nowa Amiga jaka miała pojawić się

pod koniec 1995 roku nie przy-

pominałaby klasycznych modeli .

Mówiąc w skrócie: mielibyśmy

kartę graficzną wpinaną w slot PCI

i nowy procesor, niezgodny z linią

68000. Jest to prawdziwa gorzka

pigułka dla zwolenników oryginal-

nej myśli Minera, ale wygląda na

to, że ciągły rozwój ten samej myśli

Obyś żył
w ciekawych czasach

Tym tytułem nie chcę Was namawiać do studiowania chińskich przysłów, lecz do szer-
szego spojrzenia na to, co dzieje się w naszym amigowym świecie. Amigazyn będzie
podążał za trendami, chcemy bowiem odpowiadać na Wasze pomysły związane z
wykorzystywaniem Amigi - czy to do studiowania starszych programów, uruchamiania
gier albo też ograniczeniem się do zainteresowania systemami PowerPC, względnie
emulatorami.

Wstępniak » Zmiany są nieuniknione
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technicznej powstał wyłącznie w

głowach Amigowców po 1994 roku.

Jak wynika z ostatnich materiałów,

twórca Przyjaciółki nie miał nic

przeciwko wykorzystaniu nowo

powstających technologii "pece-

towych", nawet za cenę zerwania

kompatybilności .

Sam zżymam się trochę pisząc te

słowa, bowiem z jednej strony

chciałbym widzieć nową, świetnie

oprogramowaną Amigę opartą o

pierwotny projekt. Z drugiej jednak,

jako absolwent kierunku eko-

nomicznego ze specjalnością

bankowości , wiem dobrze, iż bez

myślenia ukierunkowanego na

rynek nie zawojujemy świata. Ba,

nie wprowadzimy nawet produktu

do sprzedaży, chyba że na

niewielką skalę. Oczywiście mam

tu na myśli możliwości jakie

Amidze dało Commodore w latach

'80-tych, kiedy nasz komputer

technologiczne wyprzedzał wszys-

tkie inne platformy dostępne dla

przeciętnego Kowalskiego, a raczej

Smitha. Nie możemy opierać

wszystkich naszych działań na filo-

zofi i zaspakajania potrzeb

wąskiego grona fanów. Spójrzmy

jak Amiga jest odbierana na

zewnątrz ami-światka i może

będziemy mogli nauczyć się czegoś

od naszych "starszych" kolegów i

koleżanek.

Nie chcę przez to powiedzieć, że

akceptuje główny nurt na rynku

masowym - absolutnie nie i

dawałem temu wyraz wielokrotnie

w podcastach, wywiadach i

książkach. Jednak prawdziwa sz-

tuka to balans pomiędzy tym, co

jest dla nas marzeniem a tym, co

jest możliwe z punktu widzenia

skomplikowanych operacj i gospo-

darczych. Dzisiaj podobno to tylko

hobby, ale jednak pojawiają się

nowe wersje kolejnych klasycznych

konsol i gier, które przeznaczone są

dla "przeciętnego" użytkownika

komputera. Dlatego w Amigazynie

będziemy częściej przypominać o

ciekawych rozwiązaniach sprzę-

towych i programowych, które

dzisiaj mogą niewiele znaczyć, ale

warto je poznać i wykorzystać

według własnego pomysłu. Takimi

produktami są Action Replay i

Amiga Vision, zachęcam do lektury

artykułów im poświęconych.

Jak widzicie, zrezygnowaliśmy z

działu doniesień na korzyść innych

artykułów, nie ma też prawie w

ogóle reklam. Stało się tak za

sprawą mojej osobistej decyzj i ,

bowiem "newsy" z pewnością każdy

przeczyta w Internecie, natomiast

nasz magazyn zyskał dzięki temu

kilka cennych stron. Mam nadzieję,

że taki układ będzie Was

odpowiadał.

Nasz magazyn będzie nadal się

zmieniał i pewnie jeszcze długo

będzie rozprawiać nad możliwoś-

ciami, zaletami i wadami Amigi .

Jednak nic nie zmieni fascynacj i

platformą, która zmieniła oblicze

komputerów na zawsze. Z punktu

widzenia popularności może się

wydawać, że tak nie było - w końcu

Amiga nigdy nie należała do na-

jlepiej sprzedających się komput-

erów. Gdy obliczymy ilość

sprzedanych sztuk szybko do-

jdziemy do przekonania, że było ich

zdecydowanie "zbyt" mało. Jednak

pamiętajmy, że nie ilość się liczy,

lecz innowacje, które sukcesywnie

rozwijane przynoszą nową jakość.

Dlatego dzisiaj każdy z nas musi

sobie odpowiedzieć na pytanie:

jaką chcę widzieć Amigę i według

tej wizj i budować swój "retro-

pokój". Przyjaciółka występuje w

tylu odmianach, że każdy znajdzie

coś dla siebie.

Adam Zalepa

Wstępniak » Zmiany są nieuniknione
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Dnia 22 października 1996 firma

Phase5 ogłosiła długo oczekiwaną

specyfikację nowego systemu

komputerowego zaplanowanego

na 1997 rok. Mówiono o tym że re-

alizowana jest wizjonerska kon-

cepcja, która będzie przekraczać

ówczesne standardy w sprzęcie IT.

Komputer o nazwie A\BOX miał być

niezwykle wydajną stacją roboczą

skierowaną dla użytkownikom,

którzy chcą aktywnie i twórczo pra-

cować przy użyciu na-

jnowocześniejszych technologii i

nie chcą jednocześnie był

ograniczanym przez limity narzu-

cone przez produkty masowe.

Phase 5 posunęła się nawet do

tego, aby porównać innowacyjność

swojego nowego produkty do

Amigi 1000, przez co A\BOX miał

być nowym wcieleniem Przy-

jaciółki .

Tak wyglądała notka prasowa firmy,

która podtrzymywała nadzieje

Amigowców na nowoczesny kom-

puter pracujący pod kontrolą ich

ulubionego systemu operacyjnego.

Ogłoszony projekt spowodował

wiele spekulacj i , plotek i przekła-

mań, które pojawiły się w wielu in-

ternetowych grupach

dyskusyjnych. W związku z tym

producent zdecydował się na

przekazanie podstawowych

pomysłów zastosowanych przy

projektowaniu systemu A\BOX. Oto

skrócona treść kolejnej notki pra-

sowej:

Projekt A\BOX nie określa dokład-

nej specyfikacj i , jak na przykład

karta graficzna PCI. Firma Phase5

jest zdania, że nowy innowacyjny

komputer musi oferować możli-

wość użycia nowatorskich kompo-

nentów, aby wyróżniać się spośród

obecnych komputerów PC i

przezwyciężyć ograniczenia, które

są przez nie narzucane. Z drugiej

strony nie oznacza to wcale, że

przy projektowaniu komputera

musimy całkowicie odejść od stan-

dardów, które są użyteczne i

znaczące dla użytkownika systemu.

Mamy tu na myśli przykładowo,

magistralę PCI umożliwiającą

łatwą rozbudowy, stosowanie

standardowych modułów RAM oraz

innych popularnych interfejsów.

Innowacje technologiczne można

dzisiaj raczej znaleźć na poziomie

integracj i , co ma kluczowe znacze-

nie dla wydajności całego systemu.

Centralnym komponentem A\BOX

jest nowy, niestandardowy układ,

który jest rozwijany w firmie

Phase5 i który będzie

odpowiedzialny za wiele ważnych

funkcji . Obejmują one pełną ob-

sługę procesora i pamięci , wszys-

tkie funkcje typu DMA (audio i

wideo), funkcje typu blitter, a także

funkcje wejścia/wyjścia. Zespół

naszych doświadczonych projek-

tantów pracuje nad realizacją tej

koncepcji , wspieranej przez pro-

jektantów oprogramowania i

wspomaganej przez nowoczesne,

wysokopoziomowe narzędzia

przeznaczone dla projektów opar-

tych na VHDL.

W pierwszej połowie 1997 r.

przeprowadzone zostaną symu-

Nowa Amiga
A\BOX

Po bankructwie firmy Commodore, Amiga była przekazywana z rąk do rąk kolejnym
właścicielom obiecującym, jak się później okazało, gruszki na wierzbie. W międzycza-
sie wciąż istniała słynna "Faza Piąta", czyli niemiecka Phase 5, która po wyprodukowa-
niu kart PowerPC miała ochotę na coś znacznie więcej. Jednym z projektów był
komputer o nazwie A\BOX.

Historia » Nowa Amiga
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lacje i testy, czego rezultatem

będzie produkcja prototypu. W

następnym etapie nastąpi masowa

produkcja, która będzie reali-

zowana przez jednego z najwięk-

szych na świecie producentów

układów ASIC.

Ile zostało z tych zapowiedzi ,

wszyscy wiemy. Projekt nie został

zrealizowana i pozostał na pa-

pierze. Mimo to, warto zaintere-

sować się bliżej jego założeniom i

sprawdzić, na ile był on podobny

do dzisiejszych pomysłów na

Amigę Nowej Generacj i . Mówiąc

mniej marketingowym językiem,

którego oczywiście Phase 5 nie

mogła się wyzbyć, sercem systemu

A/BOX miał być kontroler o nazwie

CAIPIRINHA realizujący wszystkie

podstawowe funkcje komputera.

Mówiono, że zostanie wdrożony

jako projekt VLSI Custom Chip w

technologii 0.35 um CMOS ASIC

przy użyciu nowoczesnej , praw-

dopodobnie 575-biegunowej obu-

dowy BGA. Dzięki szerokości 128

bitów magistrali pamięci , rozbu-

dowanych buforów dwukana-

łowych i FIFO w liniach danych, a

także częstotliwości zegara wynosi

początkowo 100 MHz i 200 MHz

wewnętrznie, CAIPIRINHA miał za-

pewnić wysoką przepustowość

danych i potężne funkcje do-

datkowe funkcje - podobnie jak w

przypadku układów specjali-

zowanych Amigi - miały nie używać

procesora głównego, przez co

planowano uzyskać wsparcie dla

aplikacj i 3D i szeroko pro-

mowanych wtedy "funkcj i multi-

medialnych".

Oficjalna specyfikacja techniczna

projektu CAIPIRINHA:

- 128-bitowy, wydajny kontroler

UMA (Unified Memory Architecture),

korzystający z szybkich kart SDRAM

o częstotliwości zegara 100 MHz i

maksymalnej szerokości pasma

wynoszącej do 1,6 GB/s

- 64-bitowa magistrala procesora o

maksymalnej częstotliwości zegara

100 MHz

- dwie 24-bitowe jednostki DMA

wideo, zintegrowane 24-bitowe

DAC

- cztery 16-bitowe wyjścia audio,

44,1 KHz z dowolną liczbą wirtual-

nych ścieżek, synteza FM i AM

- porty wideo dla 2 niezależnych

wejść wideo w jakości Y/UV 4:2:2

- wejścia audio w 16-bitowej

jakości stereo CD

- LCD (TFT) zgodnie ze standardem

VESA

- interfejs PCI oraz zintegrowany

sterownik FireWire IEEE 1394

- 16-bitowa magistrala DMA z 66,7

MHz i maksymalna przepustowość

wynosząca 132 MB/sekundę

CAIPIRINHA był zasadniczo zapro-

jektowany jako złożony system i

kontroler pamięci . Miał zarządzać

wszystkimi dostępami do pamięci

jednocześnie, umożliwiając tak

zwaną ujednoliconą architekturę,

co oznacza, że cała pamięć syste-

Historia » Nowa Amiga
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Historia » Nowa Amiga

mowa jest udostępniana jako

ciągły obszar, który przechowuje

wszystkie typy danych, takie jak

programy i ich dane, tekstury 3D,

dane audio itp. Praktycznie dla

użytkownika oznacza to, że cała

pamięć w systemie jest dostępna

dla wszystkich aplikacj i bez

ograniczeń. Pamięć miała być

możliwa do rozszerzania za po-

mocą modułów SDRAM o prędkości

100 MHz, co pozwala na uzyskanie

transferów rzędu 1,6 GB/s.

Planowano wdrożyć specjalną

metodę sterowania modułami

SDRAM, co spowoduje znaczne

skrócenie czasu dostępu do

pamięci .

Dzięki zintegrowaniu układu

wideo, CAIPIRINHA miała jed-

nocześnie służyć jako pamięć

graficzna. Szczegółowo, jedno

wyjście wideo wysokiej rozdziel-

czości 220 MHz o rozdzielczości do

1600x1280 pikseli z 24 bitami i

częstotliwości odświeżania 75 Hz

oraz wyjście wideo 135 MHz z

funkcją wsparcie genlocka dla

drugiego monitora lub obrazu W

rozdzielczościach wideo, takich jak

PAL, NTSC lub S-VHS.

Wideo DMA w CAIPIRINHA miały

działać na podstawie losowego

dostępu do pamięci (Random Ac-

cess Display), co umożliwia wyświ-

etlanie dowolnych danych w

formie wizualnej na dowolnych

pozycjach ekranu. Dzięki temu

okna mogą być sprzętowa

nakładane i przenoszone w

dowolne miejsce z pełną zawartoś-

cią, bez opóźnień lub efektów zry-

wania obrazu, nawet z

poruszającymi się animacjami lub

sekwencjami wideo. Układ wideo

pracuje zawsze w trybie wyświet-

lania 24-bitowego, ale jest oczy-

wiście możliwe dowolne

dopasowanie dowolnej głębokości

ekranu. W ten sposób, na przykład

w trybie 8-bitowym, można os-

zczędzić pamięć, ale jednocześnie

wyświetlać w dowolnym miejscu

okna 16- i 24-bitowe.

CAIPIRINHA miał umożliwiać

otwieranie i wyświetlanie wirtual-

nych ekranów o dowolnej

wielkości i przy wykorzystaniu

całej pamięci RAM. Na przykład,

możliwe było otwarcie wirtualnego

ekranu o wymiarach 4000 x 4000

pikseli w 24 bitych (wymagana

pamięć 72 MB) i uzyskanie płyn-

nego scrollingu na monitorze w

rozdzielczości 1280x1024 pikseli .

Inną ciekawą cechą był fakt, że

okna nie muszą być prostokątne,

ale mogą mieć praktycznie

dowolne kontury. Natomiast dane

wideo w pamięci mogły być prze-

chowywane w różnych formatach,

takich jak RGB, YUV lub CMYK i

wyświetlane jednocześnie. Wszys-

tkie cechy układu miały umożliwiać

w pełni programowalne prze-

twarzanie obrazu i sygnału, a więc

bezproblemową obsługę funkcji

multimedialnych i trójwymiaro-

wych. Wyjście audio było projek-

towane tak, aby fizycznie wys-

tępowały 2 kanały w jakości

16-bitowej (jak płyta CD).

Wewnętrznie liczba wirtualnych

ścieżek dźwiękowych jest ogranic-

zona tylko przez dostępną pamięć.

Według założeń układ miał gene-

rować efekty w czasie rzeczywistym

i mieszać wiele różnych ścieżek

dźwiękowych w dowolnym forma-

cie (np. 24-bitowe dane audio) bez

konieczności korzystania z proce-

sora głównego.
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Możliwe miało być również gen-

erowanie różnych efektów

dźwiękowych, a więc obsługiwane

byłyby funkcje podobne do DSP.

Próbki cyfrowe mogą być w tym

układzie generowane, mody-

fikowane, mieszane i wysyłane

przez swobodnie konfigurowalne

kanały DMA.

Układ CAIPIRINHA miał służyć jako

funkcjonalne serce komputera.

Oczywiście podawano też modele

procesora głównego, do których

należało PowerPC 603e i 604e z ze-

garem do 500 MHz. Sprzęt miał

także pozwalać na podłączenie

dwóch procesorów.

Zapowiadana pamięć masowa do

popularny wśród Amigowców stan-

dard Fast SCSI-II. Poprzez standar-

dowe wejścia wideo, obraz miał

być digitalizowany w standardzie

Y/C, a następnie przetwarzane w

czasie rzeczywistym. Dostępne były

również wejścia i wyjścia audio,

synchronizowane z portami wideo,

w postaci gniazd Cinch.

A co z systemem operacyjnym? Tu

także niespodzianka, bo miała być

dostępna duża ilość oprogramowa-

nia zgodnego z AmigaOS. Nie

wymieniono konkretnej nazwy czy

szczegółowych założeń, jednak

było jasne, że system musi być

zgodny z AmigaOS 3.1.

Zapowiedź mówiąca o tym, że ją-

dro systemu zostało już opracow-

ane każe przypuszczać, że byłby to

produkt bardzo zbliżony do

dzisiejszego systemu MorphOS,

przynajmniej pod względem tech-

nicznym.

Dodatkowo firma planowała

wdrożyć specjalną wersję NetBSD i

Linuks, we współpracy z innymi

partnerami. Pisano o możliwości

działania równolegle w dwóch sys-

temach i uruchamianie ich pro-

gramów bez konieczności

przełączania się między dwoma

środowiskami.

Mnie szczególnie zainteresował

fragment, który mówił:

"W przyszłości możemy używać

atrakcyjnych standardowych sys-

temów operacyjnych w drodze

umów licencyjnych i emulacj i ."

Wydaje mi się, że wpis ten sug-

erował działanie podobne do roz-

woju systemu MacOS. Komputery

A\BOX miały być serią, możliwą do

rozbudowy bez zrywania kompaty-

bilności . Poza tym planowano

wyprodukowanie tańszej wersj i 64-

bitowej. Jako podstawową cenę

gotowego zestawu podawano 2000

dolarów, a więc odnosząc to do

dzisiejszych realiów, dużo więcej

niż AmigaOne X5000. Teoretycznie

produkt miał mieć dużo lepsze ws-

parcie, miał być też dostępny ma-

sowo, ale biorąc pod uwagę, że

firma chyliła się ku upadkowi,

prawdopodobnie były to działania

niemożliwe do zrealizowana w sz-

erszym akpekcie.

Dnia 9 lutego 2000 roku firma

została zlikwidowana, a jej schedę

przejęła DCE, która przez jakiś czas

produkowała karty turbo na mocy

wykupionej licencj i . Sama Phase 5

od 1997 do 1999 roku zapowiadała

jeszcze inne produkty, jak na

przykład AMIRAGE K2, ale nic

nowego nie zostało wdrożne do

produkcji . Część starego zespołu

założyła później firmę bPlan i

mimo problemów wyprodukowano

płytę główną Pegasos z systemem

operacyjnym MorphOS.

Można więc śmiało powiedzieć, że

był to sprzęt zbliżony koncepcyjnie

do A/BOXa, choć oczywiście

ograniczony funkcjonalnie do

"planu minimum" wynikającego ze

skromnych możliwości finan-

sowych.

Marcin Libicki
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W 1976 roku firma Motorola

rozpoczęła projekt o nazwie MACSS

(Motorola Advanced Computer

System on Silicon), w celu

stworzenia nowego rewolucyjnego

procesora. W rezultacie

opracowano pierwszy układ z

rodziny 68k, który osiągnął tak

ogromny sukces, że po latach ta

architektura jest nadal stosowane,

a nawet z sukcesami rozwijana.

Motorola 68000

Mimo, że nie był to pierwszy 16-

bitowy procesor, zastosowano

lepszy stopień integracj i , dzięki

czemu osiągnięta została wysoka

wydajność w jednym cyklu zegara.

Ponadto procesor miał konstrukcję

ułatwiającą programowanie. To

sprawiło, że wielu producentów

zaczęło go używać w swoich

produktach od wczesnych lat

osiemdziesiątych. Model 68000 był

częścią składową ogromnej ilości

urządzeń, w tym wielu

legendarnych maszyn oraz stacj i

roboczych.

Apple Lisa

Trzeba powiedzieć, że komputer

firmy Apple wyprzedził swój czas

biorąc pod uwagę, że został

wyprodukowany w 1983 roku.

Posiadał takie cechy jak pożądana

dzisiaj ochrona pamięci ,

wielozadaniowość, obsługę

pamięci 2 MB oraz zaawansowany

graficzny system operacyjny. Mimo

to sprzęt okazał się wielką porażką

dla producenta ze względu na

niezbyt dużą szybkość pracy,

wysoką cenę i nietrafioną

kampanię marketingową. Na

pokładzie znalazł się procesor

MC68000 z zegarem 5 MHz, 1MB

Przełomowa
Motorola 68000

Procesory Motorola były podstawą Przyjaciółki, ale także innych komputerów w
okresie lat '80-tych i '90-tych. Bardzo często nie pamiętamy, jak to wszystko się
zaczęło oraz jak bardzo różniły się między sobą poszczególne platformy, pomijając
najpopularniejsze czyli Amigę i Atari.
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RAM w standardzie. Początkowa

cena wynosząca prawie 10 tys.

dolarów spowodowała, że Lisę

udało się sprzedać do dużych firm,

jak Nasa, a produkcję zaprzestano

już w 1986 roku

Sinclair QL

Kolejny komputer miał być

kontynuacją popularnego ZX

Spectrum, ale nie osiągnął

założonego sukcesu komercyjnego.

Był początkowo pomyślany jako

coś w rodzaju współczesnego

biznesowego notebooka. Posiadał

128 KB pamięci RAM, a także - jak

przystało na sprzęt domowy -

możliwość podłączenia do

telewizora lub profesjonalnego

monitora. Jego kariera była krótka,

bowiem jego system operacyjny od

początku był nękany problemami,

na dodatek producent zdecydował

się na użycie Microdrive jako

podstawowego nośnika danych.

Łącznie sprzedano ok. 100 tys.

egzemplarzy, a produkcja ustała w

1986 roku. Jako ciekawostkę można

podać, że komputer QL był

używany przez Linusa Torvaldsa do

nauki programowania.

apple Macintosh

Amiga 1000

Jak wiemy, we wczesnych latach

osiemdziesiątych, Jay Miner chciał

zaprojektować system oparty na

nowej Motoroli 68000. Jednak firma

Atari nalegała, aby kontynuować

rozwój przy użyciu technologii MOS

6502. Celem Minera było, aby

zbudować rewolucyjną konsolę o

nazwie Lorraine, co finalnie

doprowadziło do powstania

nowego komputera. Po wielu
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zawirowaniach projekt w końcu

został zmaterializowany jako

Commodore Amiga 1000. Komputer

wprowadzony na rynek w lecie

1985 roku był lata świetlne przed

konkurencją, zarówno ze względu

na jego możliwości graficzne, jak i

dźwiękowe oraz konstrukcję

wewnętrzną i system operacyjny.

Atari ST

Był czas, kiedy technologia Lorraie

mogła być zastosowana wcześniej

przez Atari . Jednak, jak to w życiu

bywa, los okazał się przewrotny i

debiut Atari ST zbiegł się z

premierą Amigi 1000. Symbol ST

oficjalnie jest akronimem od

angielskiej nazwy "Sixteen/Thirty-

two" i odzwierciedla architekturę

użytego procesora Motorola

MC68000 oraz magistralę danych.

Jedną z najbardziej unikalnych

cech ST było zintegrowanie

standardowego portu MIDI, dzięki

czemu komputer stał się

preferowaną platformą dla

muzyków. Programy takie jak

Cubase czy Pro Logic faktycznie

mają swoje korzenie w Atari .

Sharp X68000

Ten sprzęt wyróżnia się w stosunku

do innych komputerów. Jego

wewnętrzna architektura była

bardzo podobna do tej stosowanej

w automatach arcade, dlatego

łatwo było wykonać niemal

doskonałą konwersję klasycznych

tytułów gier jak na przykład bardzo

popularny Street Fighter 2.

Pierwszy model z 1987 roku

posiadał procesor 68000 taktowany

zegarem 10 MHz i 1 MB pamięci

RAM. Jednak komputer przeszedł

wiele przeobrażeń i wersja

wyprodukowana w 1993 roku miała

już Motorolę 68030 z zegarem 25

MHz, 4 MB pamięci oraz dysk

twardy SCSI o pojemności 80 MB.

Pamięć RAM można rozbudować do

12 MB.

Konsole

W moim zestawieniu warto

wymienić także konsolę firmy Sega,

która posiadała model 68000 z

zegarem 7 MHz, a więc podobnie

jak Amiga. Premiera modelu Mega

Drive odbyła się w roku 1988 w

Japonii i 1989 w Europie. W

Ameryce Północnej była

sprzedawana jako Sega Genesis,

ponieważ firma Sega nie mogła

uzyskać pełni praw do nazwy Mega

Drive.

Kolejnym ciekawym przykładem

jest Atari Jaguar. Procesor 68000

był w tym przypadku używany tylko

jako układ sterujący i miał

częstotliwość 13 MHz. Co ciekawe,

Atari wydawało licencje na

wykorzystywanie układów

specjalizowanych konsoli w

automatach do gier. W ich

późniejszych wersjach

zrezygnowano z procesora

Motorola 68000 na rzecz modelu

68020, dodano także dysk twardy

oraz większą ilość pamięci

(standardowo sprzęt posiadał 2 MB

RAM).

Układ Motorola 68000 jest lub był

obecny w wielu innych

urządzeniach, jak kalkulatory,

drukarki czy płyty główne do nauki

przeznaczone dla studentów i

hobbystów. Procesor ten był także z

pomocniczym na innych konsolach

takich jak Sega Saturn (z

taktowaniem 11 MHz). Z pewnością,

oprócz legendarnego Z80,

umożliwił on powstanie wielu gier

i programów, przez co odgrywa

kluczową rolę w histori i

informatyki . Jeśli nie doceniamy go

na naszym polu, zapytajmy o

opinię użytkowników Atari .

Mariusz Wasilewski
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Możliwość podłączenia do global-

nej sieci była kiedyś ekscytującą

przygodą, dzisiaj jest to codzien-

ność i konieczność. Amiga może

być połączona z Internetem

poprzez jedną z wielu kart

sieciowych albo rozwiązania typu

Plipbox podłączanego do portu

równoległego. Nie będę omawiał

szczegółów technicznych, bo nie

ma teraz na to miejsca, chciałbym

się za to skupić na programach, za

pomocą których możemy wykonać

najbardziej potrzebne czynności

lub skorzystać z najpopu-

larniejszych serwisów w sieci .

POCZTA

Zaczni jmy od poczty elektron-

icznej , czyli usługi , która jest ob-

sługiwana bez większego

problemu. Korzystam na stałe z

dwóch programów: Simple Mail

oraz YAM, które radzą sobie na tym

polu bardzo dobrze, o ile korzys-

tamy z protokołu POP3, a nie IMAP.

Nie uważam, żeby była to wielka

wada, bowiem przechowywanie

wszystkiego "w chmurze", choć jest

dzisiaj popularne, niekoniecznie

oznacza najwyższy poziom bez-

pieczeństwa. Wiele osób korzysta

ze zwykłego pobierania maili na

swój dysk, także na systemach

pecetowych.

Moje przekonanie nie jest pozbaw-

ione racjonalnych podstaw, po

prostu wielokrotnie trafiłem na

sytuację, w której chwilowo nie

miałem dostępu do sieci lub

potrzebowałem odnaleźć stare

archiwum plików. W programie

Internet
na AmigaOS 3

Biorąc pod uwagę zwiększającą się popularność rozwiązań opartych na technologii
FPGA, warto przyjrzeć się jakie mamy możliwości obsługi Internetu na zwykłym Work-
benchu 3.1. Amiga 500 czy 600 bez większej rozbudowy nie nadaje się do obsługi
sieci, chyba że najprostszych operacji typu przesyłanie plików na serwer FTP, ale już
rozbudowana 1200-tka może z powodzeniem służyć do nieco bardziej skomp-
likowanych czynności. Dzięki kartom Vampire moc procesorów zgodnych z linią 68k
jest coraz większa i nowe możliwości rozbudzają entuzjazm i wyobraźnię zwolen-
ników Amigi klasycznej. Czy niebawem moc FPGA dogoni PowerPC? Tego nie wiem, ale
oprogramowanie obsługujące różne usługi internetowe omawiałem już w książce
"Amiga na infostradzie" w 2000 roku. Wbrew pozorom od tego czasu zmieniło się
bardzo wiele, nie tylko w świecie Amigi NG.

AmigaOS 3 » Oprogramowanie

AMIGAZYN 12/2017

13



pocztowym skonfigurowanym do

używania protokołu POP3 taka

kopia wykonuje się niejako au-

tomatycznie, bo wszystkie za-

łączniki muszą być zakodowane w

jednym pliku w treścią maila. Pro-

gram pocztowy interpretuje go

odpowiednio po pobraniu i widz-

imy zawartość podzieloną na różne

części .

Wracając do naszych programów,

obsługa poczty nie jest idealna, ale

w codziennych warunkach nie

sprawia kłopotów. Wiadomości są

odczytywane prawidłowo, nawet

jeśli zachodzi potrzeba użycia pro-

tokołu szyfrowania SSL. Maile

możemy ręcznie lub automatycznie

rozmieszczać w różnych folderach,

sortować i filtrować według reguł

możliwych do edycj i . Nie ma prob-

lemu z obsługą wielu kont pocz-

towych i późniejszą identyfikacją

nadawców lub odbiorców.

Wiadomości można przeszukiwać,

oznaczać na kilka sposobów,

dostępny jest filtr antyspamowy,

jak również opcja eksportowania i

importowania danych, także for-

matu MBOX, z którego korzystają

pecetowe programy, na przykład

Claws Mail na systemach Linuks i

Windows.

Praca nie jest oczywiście idealna,

bowiem spotkamy się z kilkoma

ograniczeniami. Po pierwsze - pol-

skie znaki . Ich obsługa jest

możliwa, bo jeśli ustawimy w

całym systemie standard ISO, od-

czytamy prawidłowo wiadomości i

napiszemy list z "ogonkami". W tym

przypadku bardziej polecam Sim-

ple Mail, który może źle pokazać

treść tylko w wyjątkowych przy-

padkach. Trochę gorzej sprawuje

się YAM, bowiem niektóre maile

nie są konwertowane do naszego

kodowania w odpowiedni sposób i

zamiast polskich znaków pojawiają

się puste miejsca.

Program pocztowy powinien

pokazywać treść zapisaną jako

HTML, co praktykują chociażby

strony typu webmail. Mamy taką

opcję, ale jest ona realizowana

poprzez zewnętrzną klasę pakietu

MUI i nie działa to najlepiej . Po

prostu nie są obsługiwane wszys-

tkie funkcje i zawartość zwykle i

tak nie wygląda tak, jak założył to

jej autor. Na szczęście problematy-

czne maile możemy wyświetlić w

formie tekstowej, a więc tracimy

wygląd, ale zwykle zobaczymy całą

zawartość - niestety bez grafiki .

Jeżeli w swojej skrzynce mamy

większą ilość listów, rzędu kilku

lub kilkudziesięciu tysięcy, oba

programy nie działają najszybciej

przy aktualizacj i zawartości . Ma to

miejsce przy uruchomieniu (Simple

Mail), po zawieszeniu lub w przy-

padku konieczności przebudowa-

nia indeksów maili . Zdarza się to

co prawda rzadko, ale jednak co

jakiś czas program korzysta z tej

funkcj i i wtedy czeka nas kilku-

minutowe oczekiwanie. W trakcie

widać, ile maili już zostało

przeskanowanych, ale z pewnością

nie jest to komfortowe.

Podczas korzystania z poczty

musimy też pamiętać, aby stale

sprawdzać, ile miejsca jest na

dysku. Niestety nasze programy nie

wyświetlają ostrzeżeń gdy wiado-

mości są zbyt duże, ale wszystkie

mogły być zapisane na dysku.

Mamy natomiast opcje filtrowania

maili przy uwzględnieniu ich obję-

tości , a więc możemy zablokować

automatycznie pobieranie dużych

plików.

Programy nie używają kompresj i ,

co z jednej strony jest wadą, z

drugiej - zaletą. Maile przeglądać

możemy w formie tekstowej w
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prawie dowolnym innym pro-

gramie, szkoda tylko, że nie można

zmniejszyć ich objętości bez możli-

wości bezpośredniego przegląda-

nia treści .

Ostatnią rzeczą, na którą trzeba

uważać to zapisywanie za-

łączników na dysk, bowiem trzeba

to robić "po kolei" - plik po pliku, w

przeciwnym razie Simple Mail po-

trafi zawiesić się, ale przed oper-

ację zapisu. Zarówno Simple Mail,

jak YAM mają swoje ograniczenia,

ale nie zmienia to faktu, iż korzys-

tam z przynajmniej z jednego z

nich na co dzień i nie mam prob-

lemów z prowadzeniem korespon-

dencj i . Jak na możliwości systemu

działającego nawet na Amidze 500

z rozbudowaną pamięcią i

nowszym Kickstartem uważam, że

sytuacja jest bardzo dobra.

PRZESYŁANIE PLIKÓW

Kolejną ważną sprawą jest prze-

chowywanie i przesyłanie plików.

Można to robić wygodnie poprzez

protokół FTP, chociaż znowu -

dzisiaj mówi się, że jest to

nienowoczesne. W moim przekona-

niu nie ma sensu marnować za-

sobów komputera tam, gdzie nie

trzeba ich używać. Serwer FTP to

możliwość wygodnego pobierania

programów dla Amigi , choćby z

Aminetu lub innych serwisów,

których adresy znajdziemy w sieci .

Z drugiej strony, nadal istnieje

możliwość utworzenia darmowego

konta FTP lub wykupienia

przestrzeni dyskowej za niewielką

kwotę. Serwer możemy też ustawić

na jednym z naszych komputerów,

niezależnie od zainstalowanego

systemu operacyjnego, tak więc

możliwości użycia są bardzo sze-

rokie.

Na Amidze najlepszą obsługą FTP

może pochwalić się Directory Opus

5, który posiada wbudowany moduł

zintegrowany z systemem listerów.

Można mianowicie połączyć się z

dowolnym serwerem i wyświetlić

jego zawartość w zwykłym oknie

katalogu, czyli listerze. Z za-

wartości serwera można korzystać

przy pomocy tych samych przy-

cisków i funkcj i , co na zwykłym

dysku lokalnym podłączonym do

komputera. Co prawda nie wszys-

tkie opcje będą działać, ale jest to

uzależnione od konfiguracj i serw-

era, a nie Opusa. Moduł FTP jest

jedną z najbardziej niedocenianych

cech programu, bowiem istnieje

możliwość utworzenia listera

zarówno źródłowego, jak i do-

celowego - cały czas w ramach ob-

sługi protokołu FTP.

Dzięki temu pliki możemy

przesyłać nie tylko ze swojego

komputera, ale także pomiędzy

dwoma różnymi serwerami w sieci .

Co więcej , listerów korzystających z

FTP może być więcej , podobnie jak

dyskowych, tak więc można

przykładowo tworzyć automaty-

czne kopie w wielu różnych miejs-

cach. Jest to unikalna cecha, które

nie widziałem do tej pory w tak

rozbudowanej formie na żadnym

innym systemie.

Jeśli jednak ktoś nie lubi Opusa, a

takich osób jest zapewne znaczna

ilość, możemy uruchomić bardziej

"normalny" program z rodzaju

klientów FTP. Na Aminecie zna-

jdziemy wiele propozycj i , kiedyś

używałem AmFTP, ale dzisiaj

możliwości niektórych nie wystar-

czają do wygodnego użycia. Tak się

dzieje, gdy przykładowo mamy ser-

wer z dużą ilością plików i odczy-

tywanie zawartości trwa dość

długo, a program aktualizuje kata-

log nazbyt często. Niektóre kata-

logi mogą także nie być możliwe

do odczytania lub pliki do pobrania
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ze względu na ich objętość, którą

program rozpoznaje niepraw-

idłowo.

Te wszystkie bolączki rozwiązuje

program AmiTradeCenter. Posiada

możliwość wygodnej konfiguracj i

listy serwerów, automatycznego o

odczytywania konkretnych kata-

logów, zapamiętywania ostatnich

wyborów i szereg innych

nowoczesnych funkcji . Działa szy-

bko i stabilnie, pozwala pobierać

pliki nawet o "dziwnych" parame-

trach, a także nie wykonuje zbęd-

nych operacj i , gdy tego nie chcemy.

Odczytywanie nawet długiej listy

katalogów nie nastręcza prob-

lemów, bo ATC buforuje zawartość.

Jedyne, do czego mogę się  przy-

czepić to tryb transferu plików z

listy, którą możemy utworzyć jak w

wielu innych tego typu progra-

mach. Niestety nie ma możliwości

pominięcia niektórych pozycj i lub

edycj i listy z poziomu okna

przesyłania plików, chyba że doty-

czy to pliku, który akurat jest po-

bierany. W związku z tym przy

awariach serwerów jesteśmy

skazani na anulowanie transmisj i i

wybierania plików ponownie.

Gdy serwer FTP nie odpowiada zbyt

długo, program pozwala anulować

przesyłanie danych, ale oczeki-

wanie jest niekiedy zbyt długie. Nie

podoba mi się również podział

programu na kilka okien, gdzie

pierwszym jest lista katalogów, a

dopiero kolejnym moduł transferu

danych, ale jest to już moje oso-

biste przyzwyczajenie. Na pewno

AmiTradeCenter umożliwia wygo-

dne korzysta z zasobów wielu

różnych serwerów FTP, choć ma

większe wymagania systemowe niż

stare oprogramowanie.

STRONYWWW

Najciekawszym programem jaki

chcę omówić są rzecz jasna

przeglądarka stron WWW. Na sys-

temach NG mamy Oddysey Browser,

a obsługa sieci stoi na dość

wysokim poziomie. Nie wszystkie

strony będą działać, nie każda z

odpowiednią szybkością, ale jed-

nak większość problemów wynika z

braku aktualizacj i silnika przeglą-
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darki niż samych niedomagań pro-

gramu. To samo zdarza się na sys-

temach pecetowych, gdy

korzystamy ze starszej wersj i

przeglądarki . Jak więc sytuacja

przedstawia się w AmigaOS 3.1?

Po pierwsze, mamy do dyspozycj i

stare programy jak IBrowse, Voy-

ager czy AWeb. Nie potrafią one

obsługiwać poprawnie nowszych

stron, bo przecież nawet nie mają

zaimplementowanej funkcj i ko-

rzystania z arkuszy stylów CSS lub

robią to z wielkimi problemami.

Nie ma co wspominać o

skutecznym szyfrowaniu, za ich po-

mocą można jednak w miarę

wygodnie pobierać pliki z prostych

stron, na przykład z Aminetu. Ni-

estety po przejściu choćby do

wyszukiwarki Google spotkamy się

z rozczarowaniem.

Na szczęście mamy alternatywę w

postaci nowego programu NetSurf.

Działa on nieco dziwnie, bo nie

używa systemowego interfejsu

użytkownika, dlatego istnieje odd-

zielna wersja dla układów AGA oraz

Amig wyposażonych w kartę

graficzną. Szybkość programu nie

jest zadowalająca na procesorach

takich jak 020 czy 030, ale jednak

funkcjonalnie nie jest wcale tak

źle, jak mogłoby się wydawać.

Nadal będą kłopoty przy wielu

stronach, szczególnie używających

nowych wersj i protokołów

szyfrowania czy języka Java.

Skorzystamy jednak z Google,

mniej rozbudowanych stron infor-

macyjnych, miejsc związanych z

demosceną, a nawet odtworzymy

muzykę czy film z YouTube. Część

funkcj i jest realizowanych "spryt-

nie" za pomocą odpowiednich

skryptów ARexxa, ale użytkownik

otrzymuje całkiem niezły produkt,

choć można mieć wątpliwości do

niektórych funkcji .

Kilka lat temu pisałem, że NetSuft

posiada niedopracowany interfejs

oraz żaliłem się na brak możliwości

zapisania pełnej konfiguracj i . To

się niestety nie zmieniło i nadal

przyciski nie reagują tak dobrze jak

w zwykłych systemowych oknach.

W zasadzie moc NetSurfa można

docenić dopiero na procesorze

szybszym niż 060, czyli dzisiaj - na

karcie Vampire, klonie FPGA lub

emulatorze. Nie zmienia to faktu,

że program jest pierwszym tak do-

brym produktem skierowanym dla

użytkowników systemu 3.1, choć

nie pozbawionym wielu wad.

Jak widać, wiele opcji jest dostęp-

nych z poziomu klasycznego sys-

temu Amigi . Zdaję sobie sprawę, że

powyższe rozważania dotyczą na-

jbardziej podstawowych funkcji

sieciowych, a dzisiaj korzystanie z

Internetu na nich się nie kończy. W

praktyce obsługa w tym miejscu

dopiero się zaczyna i do wielu

rzeczy nie będziemy mieli dostępu.

Pamiętajmy jednak, o jakiej wyda-

jności procesora mówimy i z jakimi

ograniczeniami musimy się

mierzyć. Jednak nasze "stare" opro-

gramowanie pozwoli pobrać lub

wysłać pliki , odczytać wiadomości

mailowe czy przejrzeć proste strony

w sieci . A to jest najważniejsze,

bowiem nikt chyba nie oczekuje od

Amigi 600 czy 1200 szybkiej ob-

sługi Google Docs, rozbudowanych

programów webowych działających

w przeglądarce albo całych sys-

temów sieciowych jak nabierający

popularności FriendOS.

Mimo to mamy możliwość uru-

chomienia wielu ciekawych pro-

gramów, dzięki którym obsługa

sieci , w podstawowej formie, jest
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możliwa. Powiedziałem tylko o

kilku z nich, a jednak od razu widać

jak ważna jest szybkość procesora

w naszej Amidze. Nowe programy

jak przeglądarka NetSurf zaczęła

być rozwijana właśnie dlatego, że

na horyzoncie pojawiła się możli-

wość przyspieszenia Amigi 68k w

niespotykanej dotąd formie.

Przyznam, że nie do końca rozu-

miem ten fenomen, bowiem w

porównaniu do systemów NG jest

to niejako wynajdowanie koła na

nowo, ale z drugiej strony bardzo

mnie cieszy powiew świeżości w

świecie klasyczne systemu Ami-

gaOS 3.1. Choćby z tego powodu

powinniśmy trzymać kciuki za

powodzenie i rozwój kolejnych

projektów FPGA, bo może do-

prowadzi to w końcu to ujedno-

licenia środowiska Przyjaciółki .

Amiga jest tylko jedna, chciałoby

się powiedzieć i mam nadzieję, że

jej możliwości nada będą stale

rosły. Niezależnie od tego, że nie

dogonimy peceta, a właściwie już

go nawet nie ścigamy. Postawmy

na to, co było domeną Amigi od

początku jej istnienia - odmien-

ność od peceta i elastyczność

oprogramowania. Tylko wtedy myśl

techniczna Amigi może przetrwać,

choćby miało to nastąpić tylko w

formie implementacj i na

nowoczesnych urządzeniach FPGA.

A obsługa podstawowych usług

sieciowych przyda się zawsze - do

przenoszenia danych, aktualizacj i

programów lub też komunikacj i z

innymi fanami komputerów retro.

Adam Zalepa
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Tytułowy cartridge był bardzo pop-

ularny dla Commodore 64, natomi-

ast w wersj i dla Amigi raczej mało

znany. Najwięcej miejsca poświę-

cały mu czasopisma na początku

lat '90-tych, na przykład nieco za-

pomniane dzisiaj "C64, Plus/4 &

Amiga". Swoją drogą nazwa maga-

zynu nie była najbardziej rozpoz-

nawalna.

Samo określenie "cartridge" trak-

towane było przez Amigowców

raczej w negatywny sposób, co

przecież nasz komputer nie można

w żaden sposób porównywać do

platform 8-bitowych. W moim

artykule chciałbym sie przyjrzeć

obsłudze Action Replaya i jego

praktycznym możliwościom.

Każdy wie, że Action Replay może

"zamrażać", ale już mniej osób poz-

nało jego wbudowane polecenia,

za pomocą których możemy

wykonywać wiele ciekawych oper-

acj i . Nie są to wcale wyłącznie

funkcje do przeszukiwania

pamięci , ale także związane z ob-

sługą stacj i dyskietek i operacjami

dyskowymi. Nie będę opisywał

wszystkich komend po kolei , bo w

Internecie znajdziecie bez prob-

lemu pełne instrukcje z

przykładami. Cartridge nie jest jed-

nak tak bezproblemowy, jak

mogłoby się wydawać.

Przede wszystkim nie współpracuje

ani w nowszym Kickstartem 2.0, ani

kartą turbo lub twardym dyskiem.

Wersja dla Amigi 500 jest mon-

towany w porcie Expansion, ale bez

możliwości podłączenia kolejnego

urządzenia - jak to się kiedyś

mówiło, nie jest przelotowy. Action

Action Replay
w praktyce

Kto z nas, kupując swój pierwszy komputer, nie marzył o przerabianiu gier i używaniu
tricków ku zdumieniu kolegów z osiedla? Rozgryzanie mechanizmów działania pro-
gramów wymagała jednak posiadania specjalnego sprzętu, który był zdecydowanie
bardziej "naturalny" wśród użytkowników 8-bitowców.
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Replay dla A2000 podłączamy

bezpośrednio do slotu procesora i

zajmuje ok. połowy wolnego

miejsca. Przyciski są w tym mo-

mencie montowane na taśmie, co

jest wygodne, ale wygląda mało

profesjonalnie.

Powstało kilka wersj i tego car-

tridge'a. Wersja MK-I używa spec-

jalnego formatu dyskietek z 158

ścieżkami, co pozwala uzyskać

większą objętość, bo aż 970 KB na

jednej dyskietce. Oczywiście ist-

nieje możliwość przenoszenia

danych na normalne dyskietki Ami-

gaDOS, bo dołączono odpowiednie

oprogramowanie.

Co możemy robić? Przeglądać za-

wartość pamięci , zwalniać dzi-

ałanie programów, mieć dostęp do

asemblera procesora oraz Coppera,

edytować sprajty, próbować "wycią-

gać" muzykę i grafikę z uru-

chomionych programow, testować

sprawność pamięci RAM, a także

sprawdzać, czy w pamięci nie ma

wirusów.

To wszystko wiąże się oczywiście z

możliwością zapisywania efektów

pracy na dyskietkach, a nawet ko-

piowania "zamrożonych" pro-

gramów w określonym stanie do

RAM-Dysku.

Cartridge w wersj i MK-II posiada

mini system operacyjny o objętości

128 KB i jest bardziej rozbudowany.

Przede wszystkim ujednolicono

współpracę z dyskami, bo opro-

gramowanie używa zwykłego for-

matu AmigaDOS. Mamy za to dużo

większą ilość funkcj i , wśród

których warto wymienić następu-

jące:

- boot selector,

- edytor dyskowy,

- wbudowane polecenia na wzór

AmigaDOS,

- moduł do kopiowania dyskietek,

- moduł do kodowania dyskietek,

- kalkulator

- podręczny notatnik,

- możliwość podziału ekranu na

niezależnie dwie części ,

- przechwytywanie stanów joy-

sticka (na obu portach),

- zapisywanie grafiki w typowym

formacie IFF,

- rozpoznawanie dźwięku w ok. 40

różnych formatach.

Trzeba przyznać, że produkt był

prężnie rozwijany, bo poszczególne

wersje ukazywały się w odstępach

ok. roku czasu, w latach 1990-1992.

Wersja MK-III zawiera co prawda

bardziej uzupełnienia i poprawki

niż nowe funkcje, ale jednak warto

wymienić szybszy program do ko-

piowania dyskietek, bardziej

szczegółowy monitor, możliwość

przełączania pomiędzy trybami PAL

i NTSC, dodanie okien wyboru do

funkcji operacj i dyskowych, a także

lepszą współpracę z rozszerzeni-

ami pamięci .
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Pamiętajmy również, że pierwsza

wersja była przeznaczone dla

Amigi 500 i 1000, a dopiero kolejne

uwzględniają A2000 i jej specy-

ficzną konfigurację. Cartridge ko-

rzysta w nietypowy sposób z

klawiatury Amigi , co pokazują pod-

stawowe funkcje umieszczone w

ramce obok.

FUNKCJE ACTION REPLAYWYWOŁY-

WANE ZA POMOCĄ KLAWIATURY:

HELP - krótki opis funkcj i

SHIFT - zatrzymanie przewijania

TAB - wstawianie znaków SPACJI

ESC - wyjście z większości operacj i

F1 - wyczyszczenie ekranu

F2 - przeniesienie kursora w lewy

górny róg

F3 - przejście do modułu konfigu-

racj i

F5 - wydruk zawartości ekranu na

drukarce

F7 - zmiana trybu wstawiania tek-

stu

F9 - zmiana mapy klawiatury z

amerykańskiej na niemiecką

Cartridge wskazuje niektóre czyn-

ności za pomocą wbudowanych

diod. Gdy dioda Power jest przy-

gaszona oznacza to, że komputer

oczekuje na wprowadzenie in-

strukcj i . Migająca dioda to znak, że

wprowadzona operacja jest

właśnie wykonywana. Zwolnienie

prędkości działania programu jest

możliwa praktycznie zawsze, a na

dodatek szybkość można regu-

lować za pomocą potencjometru

"+/-". W ten sposób można

dowiedzieć się ciekawych rzeczy o

funkcjonowaniu Amigi .

Mam nadzieję, że mój krótki opis

zachęci Was do sprawdzenia Action

Replaya, gdy tylko nadarzy się taka

okazja. Cartridge posiada własny

ROM i wyłącza Amigę z działania

"normalnego" systemu opera-

cyjnego. Już to jest bardzo ciekawe

i z pewnością warto zobaczyć taki

zestaw w działaniu, niekoniecznie

pod emulatorem. Osobiście bardzo

żałuję, że takie nietypowe korzys-

tanie z komputera jest dzisiaj za-

pomniane i większość ludzi myśli

albo jak gonić rozwiązania pece-

towe, albo ogranicza się do

uruchamiania starych gier i

prostych programów.

Uważam, że dla fana retro bardzo

dobrym rozwiązaniem może być

analiza działania ulubionych pro-

dukcj i , a potem ich modyfikacja lub

być może nawet napisanie własnej

wersj i . To wszystko ułatwiają nies-

tandardowe rozszerzenia, do

których należy Action Replay. Do-

datkowo wcale nie jest to pieśń

przeszłości , bo podobne karty -

nawet pod tą samą nazwą - są

dostępne dla nowoczesnych kon-

sol, choćby PlayStation.

Marcin Libicki
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Firma Commodore w 1985 roku

zobaczyła potencjał w Amidze.

Żaden inny komputer w tym czasie

nie oferował takich dużych możli-

wości za niewygórowaną cenę. Dz-

ięki temu nasza Przyjaciółka miała

szansę zaistnieć na rynku, a dzisiaj

- po ponad 30 latach - nadal żyje

dzięki zaangażowaniu wielu en-

tuzjastów. Jednym z najbardziej

popularnych programów

graficznych stał się Deluxe Paint,

natomiast z dziedziny prezentacj i -

legendarna Scala. Istnieje jednak

produkt, który ma mniejsze wyma-

gania sprzętowe i pozwala tworzyć

bardziej rozbudowane rzeczy. Pro-

gram ten nigdy nie stał się u nas

popularny, a zdecydowanie warto

mu się przyjrzeć. Mówię o Amiga

Vision.

Jest to system, który w założeniach

ma pozwalać tworzyć interaktywne

prezentacje audiowizualne os-

obom bez doświadczenia w pro-

gramowaniu. Można więc go

nazwać odpowiednikiem Holly-

wood, na miarę swoich czasów,

czyli przełomu lat 1989-1990. Pro-

gram umożliwia projektować sys-

temy informacyjne zawierające

takie elementy jak raporty bizne-

sowe, konkursy albo po prostu ani-

mowane slajdy. Co ciekawe,

obsługiwane są pliki muzyczne w

formacie MIDI, co łączy się z pro-

gramami muzycznymi wydawa-

nymi dla Amigi w tym okresie, na

przykład słynny, acz niekoniecznie

lubiany Bars&Pipes.

Przypomnę, że w tym okresie nie

było wcale takie oczywiste jak

tworzyć prezentacje. Wiadomo, że

Programowanie
prezentacji

Grafika: prawdziwa domena Amigi i cecha sprawiająca wielkie wrażenie na wszyst-
kich. Niskim kosztem otrzymaliśmy możliwości stacji roboczej, a nowe opro-
gramowanie wyrastało jak grzyby po deszczu. Mało kto jednak zwraca uwagę, że obok
programów wymagających coraz to lepszej konfiguracji sprzętowej, istniały produkty
skierowane dla użytkowników"prawie" zwykłej Amigi 500.
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trzeba w tym celu wykorzystać

pliki stworzone na innych progra-

mach i skompilować z nich jeden

spójny projekt. Amiga Vision

pozwala działać nie tylko na

twardych dyskach, ale także dyski-

etkach. Oczywiście wszyscy, którzy

pamiętają jak można to zrobić na

Scali na pewno przyznają mi rację,

że o ile wersja IV-24 mieszcząca

się zasadniczo na 1 dyskietce była

wygodna na zwykłej A500 1 MB

RAM, o tyle z serią Multimedia, na

przykład MM300 nie było już tak

różowo. Amiga Vision jest jednak

produktem wcześniejszym i jego

twórcy zdawali sobie sprawę z

niedostatków obszaru roboczego

na dysku.

Program ma wielką zaletę w sto-

sunku do konkurencj i , bo za jego

pomocą można korzystać z ele-

mentów programowania jak in-

strukcje warunkowe czy pętle.

Mimo to wszystko możemy ob-

sługiwać myszką i jest to nad-

spodziewanie mało uciążliwe.

Wszystkie podstawowe funkcje

dostępne są z graficznego interfe-

jsu, dodatkowo do gotowych skryp-

tów użytkownik może wprowadzać

dane z klawiatury, czyli bez więk-

szego problemu zaprojektujemy

proste okno wyboru dostosowane

wizualnie do większej prezentacj i .

Obsługa Amiga Vision polega z

grubsza na utworzeniu wszystkich

elementów według określonej hi-

erarchi i , co robimy za pomocą

techniki drag-&-drop, czyli prze-

ciągając ikony - w tym przypadku -

na siatkę projektu.

Możliwe jest na niej umieszczanie

ikon w grupach logicznych (parent

i child), łącząc je ze elementami o

określonych parametrach

wprowadzanych znowu - wygodnie

poprzez okna wyboru i rozwijane

menu. Trzeba tylko poznać znacze-

nie poszczególnych ikon, na

szczęście do programu dołączone

są użyteczne przykłady. Z programu

swojego czasu korzystała sama

firma Commodore prezentując

możliwości Amigi potencjalnym

nabywcom.

Amiga Vision bez problemu

współpracuje z genlockiem, a więc

możemy zaprząc do pracy źródło

obrazu w postaci magnetowidu lub

nagrywarki DVD. Program
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uruchamia się nawet na Kickstar-

cie 1.3, ale również pracuje praw-

idłowo chociażby na Amidze 2000 z

Kickstartem 2.0. Niestety nie są

wykorzystywane możliwości

nowszego sprzętu, na przykłady

tryby graficzne AGA. W ramach pro-

jektu możliwe jest umieszczanie

animacji w formacie ANIM-5, które

można synchronizować z wczyty-

wanymi osobno efektami

dźwiękowymi.

Obsługa niektórych elementów

jest dość żmudna, na przykład przy

ustawianiu różnych czcionek lista

nie jest automatycznie przewijana

i trzeba korzystać ze strzałek przy

suwakach. Najlepiej pozostawić w

systemie tylko te czcionki , z

których korzystamy często i prob-

lem jest rozwiązany. Osobiście ut-

worzyłem krótki skrypt z

przypisaniami do urządzenia log-

icznego "FONTS:", oddzielnie dla

moich prezentacj i . Jest to bardzo

prosty, ale skuteczny sposób, który

nie wymaga nic więcej jak podania

kilku lini i z poleceniem ASSIGN.

Pewnie kłopoty mogą pojawić się

podczas obsługi interfejsu MIDI,

dlatego że program odtwarza tylko

4 ścieżki jednocześnie. Na dodatek

może odgrywać dźwięki z Amigi

lub poprzez MIDI, a nie jest

możliwe mieszanie tych głosów. Na

szczęście w projektach możliwe

jest używanie zewnętrznych pro-

gramów, tzn. poleceń Amiga-

DOS/CLI oraz skryptów ARexxa.

Dzięki temu podstawowe funkcje

można bardzo szeroko rozbu-

dować, choć wymaga to trochę

więcej pracy.

Warto także wspomnieć, że strefy

aktywności pozwalające na inter-

aktywną pracę prezentacj i nie

muszą być "równe", na przykład

kwadratowe. Bez problemu ut-

worzymy nieregularne kształty, co

ma duże znaczenie w sytuacj i , gdy

nasz ekran ma wyglądać bardziej

nowocześniej . Odpowiednie opcje

mogą być uruchamiane po kliknię-

ciu myszką, ponadto - jak wcześniej

wspomniałem - można też tworzyć

rozwijane menu.

Z wad mogę wymienić brak obsługi

joysticka oraz niepełne wsparcie

dla standardu MIDI. Szkoda, że nie

mamy graficznego edytora cz-

cionek, który umożliwiałby au-

tomatyczne formatowanie według

przypisanych stylów. Program ko-

rzysta za to ze specyficznych cech

chipsetu Amigi , jak na przykład

"ściągane" ekrany czy podział ob-

szaru roboczego na kilka ekranów

o oddzielnych paletach barw.

Na przełomie lat '90-tych opro-

gramowanie graficzne dla Amigi

święciło triumfy, udało mi się

nawet odnaleźć recenzję, która

mówiła o słabej jakości podobnych

programów dla Macintosha.

Powiedzmy sobie, że programy

typu HyperCard miały zdecy-

dowanie inne założenia i bardziej

przypominały dzisiejsze pecetowe

standardy, choć z ekranu nie mogły

wylewać się kolory jak w przypadku

Przyjaciółki . Myślę, że to jest przy-

czyna takich poglądów i szkoda, że

podobny styl programowanie nie

był kontynuowany.

Pamiętajmy, że Amiga była i jest

dobrym sprzętem do multimediów,

choć dzisiaj mało kto zajmuje się

tematem analogowego wideo. Być

może wraz ze wzrostem popu-

larności sprzętu retro będziemy

mieli do czynienia z małym

odrodzeniem podobnego opro-

gramowania, także dla innych

komputerów, które dzisiaj nabier-

ają zupełnie nowych możliwości

niż miały 20 czy 30 lat temu.

Mariusz Wasilewski
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Brilliance to edytor grafiki

bitmapowej wydany przez firmę

Digital Creations w 1993 roku. Był

sprzedawany jako pojedynczy

pakiet, ale w rzeczywistości składał

się z dwóch oddzielnych pro-

gramów - Brilliance oraz TrueBril-

liance. Wyróżnia się wśród innych

podobnych programów, bowiem

umożliwia pracę na grafice w try-

bach Hold-And-Modify (HAM)

znaczne szybciej niż na przykład

bardziej popularny Deluxe Paint IV.

Ponadto, nawet na starszych Ami-

gach, TrueBrilliance pozwala edy-

tować obrazy 24-bitowe. W takich

przypadkach obraz zostaje wyświ-

etlony jako ekran HAM (może być

to także tryb HAM-6), ale wszystkie

modyfikacje są przeprowadzane w

specjalnym buforze. Ma to tę za-

letę, że podczas wykonywania

kolejnych operacj i nie są tworzone

znane artefakty trybu HAM, które

mogą pojawić się dopiero do final-

nej konwersj i . Tak więc nasze prace

mogą być wyższej jakości .

Brilliance współpracuje ze wszys-

tkimi Amigami z co najmniej 1

megabajtem pamięci RAM. Co

ciekawe, pierwsza wersja posiadała

klucz sprzętowy (ang. dongle), bez

którego niemożliwe było uru-

chomienie. Program działa zaró-

wno na Amidze 1200 z 10 MB

pamięci , jak i rozbudowaną konfi-

guracją Amigi 3000 lub 4000 z pro-

cesorem 68040.

Brilliance
i Deluxe Paint

Wśród wielu programów dla Amigi warto przypomnieć pakiet Brilliance. Jest dużo
mniej znany od konkurencyjnych produktów, choćby legendarnego Deluxe Painta, a w
wielu miejscach nie działa gorzej. W naszym środowisku pojawiają się ostatnio osoby
wracające po latach do Amigi, która traktowały raczej jako konsolę do gier. Może więc
dzisiaj zainteresujecie się czymś więcej i odkryjecie potencjał programów
graficznych?
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Na pewno podział na dwa odd-

zielne programy może dziwić, tym

bardziej , że mają one zbieżne

funkcje. Mówiąc bardziej dokład-

nie, Brilliance pracuje na trybach

od 2 do 32 kolorów oraz Extra Half-

Brite (EHB), a więc maksymalna

paleta barw to 64 kolory. True-

Briliance operuje na trybach HAM-6

i HAM-8, można na nim tworzyć

obrazy 15- lub 24-bitowe. Dla wielu

osób wzorcem programu

graficznego dla Amigi stał się

Deluxe Paint, ale Brilliance jest

szybszy, poza tym narzędzia do

rysowania są bardziej elastyczne.

Interfejs programu składa się z

samych przycisków. Nie znajdziemy

tutaj rozwijanego menu, a po na-

jechaniu na określone pole, obok

pojawia się nazwa narzędzia. To

ułatwia szybkie działanie. W Bril-

liance operacje rysowania wykony-

wane się w czasie rzeczywistym,

ale w TrueBrilliance, po zakończe-

niu operacj i rysowania występuje

opóźnienie, bowiem aktualizowane

są dane 24-bitowe. Program posi-

ada wszystkie standardowe

narzędzia do rysowania, ale niek-

tóre mają znacznie szerszą kon-

trolę niż znana jest z innych

edytorów. Na przykład, możemy

rysować prostokąt czy koło zaczy-

nając od środka lub jednego z

rogów. Mamy możliwość tworzenie

krzywych Beziera z pomocą

czterem punktów kontrolnych,

które można swobodnie przenosić.

Narzędzie tekstowe obsługuje

skalowalne czcionki i w przeci-

wieństwie do Deluxe Painta.

Podobnie jak ten drugi , tutaj także

nie można od razu narysować tek-

stu wypełnionego gradientem -

trzeba to zrobić w dwóch etapach.

Funkcja aerografu ma opcje

związane z promieniem, ostrością i

kształtem, ale niestety raczej nie

uzyskamy w ten sposób miękko

wyglądającej lini i . Jeśli popełnimy

błąd, mamy przycisk UNDO cofający

ostatnie operacje i co jest bardzo

ważne - działa użyty wielokrotnie,

a nie tylko jako funkcja jednostop-

niowa. .

Brilliance ma wiele różnych trybów

rysowania, dzięki którym możliwe

jest kontrolowanie koloru, odcienia

czy jasności . Nie ma problemu z

mieszaniem barw, korzystaniem z

ditheringu czy rysowaniem z za-

chowaniem określonego zakresu
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gradientu. Gradienty mogą być

poziome, pionowe, liniowe, sfer-

yczne i promieniowe. Tworzymy je

w najprostszy sposób, poprzez po-

dane dwóch krańcowych kolorów,

ale można użyć ich więcej .

Wycinki (czyli brushe) mogą być

swobodnie przekształcane, dup-

likowane, obracane, odwracane,

zginane czy przycinane. Możemy

mieć osiem alternatywnych

wycinków, a każdy reprezentowany

przez ikonę na ekranie. Brushe

można ładować lub zapisywać w

schowku. Dostępna jest nawet

opcja morphingu (płynnego przek-

ształcania obiektów), ale nie jest

to najlepiej działająca funkcja pro-

gramu. Na pewno trzeba jednak

docenić interfejs, który jest moim

zdaniem wygodniejszy niż w

Deluxe Paincie, bo nie wymaga

używania menu górnego, co w

wielu przypadkach jest nienatu-

ralne, niewygodne i niezbyt szy-

bkie.

Brilliance używa niestandardowych

okien wyboru plików, które mają

różne przyciski w zależności od

różnych formatów danych. Możemy

wczytywać pliki HAM-6, HAM8, 15- i

24-bitowe. Program obsługuje

również formaty animacji jak

ANIM5 i ANIM8. Jak już wspomni-

ałem w porównaniu do Deluxe

Painta, Brilliance jest dużo szybszy,

co widać szczególnie na wersj i AGA

oraz oknie kontroli animacji , gdzie

można dodawać, kopiować i

usuwać poszczególne klatki . Mimo

wszystko widzę jedną ciekawą

funkcję zrealizowaną lepiej w

Deluxe Paint - mam na myśli co-

fanie operacj i za pomocą klawisza

Escape.

Zachowując porównanie do Deluxe

Painta trzeba powiedzieć, że wiele

zależy od naszych przyzwyczajeń.

Interfejs jest wygodny, ale wymaga

trochę nauki , bo początkowo może

wydawać się "dziwny". Z pewnością

można przesiąść się na Brilliance i

tworzyć prawdziwe pikselowe ar-

cydzieła. A jeśli interesuje Was

bardziej rozbudowana grafika, za

jego pomocą narysujecie także

obraz 24-bitowy, który będzie

można wyświetlić na karcie

graficznej bez ograniczeń trybu

HAM. Z drugiej strony, po wykona-

niu konwersj i grafika może wyglą-

dać lepiej niż rysowana od razu

jako Hold-And-Modify.

Mariusz Wasilewski
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Kolejnym popularnym rozszerze-

niem systemu ikon jest pakiet

„New Icons”. Posiada dużo szersze

możliwości , wymaga także więk-

szej ilości pamięci . Ikony wyko-

rzystywane przez pakiet są

nazywane ikonami typu „New

Icons” lub rzadziej - w skrócie „NI”

albo „NIcon”. Ich charakterystyczną

cechą jest fakt, że wyświetlane są

w formie szarych lub białych pros-

tokątów jeśli w systemie nie jest

zainstalowany pakiet „New Icons”.

Ikony są bowiem zapisywane w

inny sposób niż robi to Workbench.

Pozwala to umieścić większą ilość

informacji , ponadto w jednym

pliku ikony można zapisać zarówno

ikonę standardową, jak i „nową”

ikonę. W takiej sytuacj i na pulpicie

zobaczymy tylko jedną z nich. Za-

leży to od ustawień systemowych.

Omówimy to dalej . Aby zain-

stalować „New Icons” należy na-

jpierw zdobyć go z Aminetu.

Znajduje się w katalogu „util/wb”.

Należy pobrać plik o nazwie

„NewIcons46.lha”. Do poprawnej

pracy wymagany jest także inny

pakiet - „Class Act”, który rozszerza

możliwości systemu w zakresie

tworzenia elementów interfejsu

użytkownika.

Jego również znajdziemy na

Aminecie, lecz w katalogu

„dev/gui”. Interesuje nas plik: „Clas-

sAct2Demo.lha”. Po pobraniu

plików najpierw musisz je roz-

pakować, zaczynając od ostatniego.

Po raz kolejny wykorzystamy okno

„Wykonaj polecenie”. Przejdź do

katalogu, gdzie zapisałeś plik, a

następnie dokonaj na nim „dwuk-

liku” lewym klawiszem myszki . W

znajomym oknie wpisz:

lha x ClassAct2Demo.lha RAM:

i naciśni j klawisz ENTER. Archiwum

zostanie rozpakowane do „Ram

Dysku”. Jak zawsze jeśli masz małą

ilość pamięci , zamiast „RAM:”

możesz użyć nazwy jednej z party-

cj i dysku. Teraz odczytaj katalog z

rozpakowanymi plikami. Wśród

wielu ikon znajdziesz jedną pod-

pisaną „Install_Classes”. Najedź na

nią wskaźnikiem myszki i naciśni j

dwa razy lewy klawisz. Uruchomisz

program instalacyjny. Ustawiony

jest tryb instalacj i dla użytkownika

„początkującego”. Nic nie zmieniaj

tylko wybierz przycisk „Kontynuuj

instalację”. Po chwili rozpocznie się

kopiowanie wszystkich niezbęd-

nych plików. Powinno to potrwać

średnio kilkanaście sekund.

Następnie zobaczysz okno z infor-

macją, że operacja została wyko-

nana. Skorzystaj z przycisku

oznaczonego jako „Kontynuuj”.

Pakiet jest już zainstalowany w

Twoim systemie. Dla pewności zre-

setuj Amigę, choć nie jest to abso-

lutnie konieczne. Jeśli nie pojawi

się żaden błąd możesz przejść do

właściwej instalacj i pakietu „ New

Icons”. Najpierw trzeba, w taki sam

sposób jak poprzednio, rozpakować

plik o nazwie „NewIcons46.lha”. W

oknie „Wykonaj polecenie” dokonaj

Zamieniamy
ikony

Standardowe ikony na Workbenchu trzeciej generacji nie są zbyt ładne. Są czytelne,
nie wymagają większej ilości kolorów, są też lepsze niż grafika na Windows w wersji
3-ciej, ale system Amigi zdecydowanie zasługuje na coś więcej. Dlatego też powstało
wiele udoskonaleń, wśród których najbardziej znany jest "MagicWB". Inne dodatki
często są uznawane na trudne w instalacji lub obsłudze. Dlatego chcę do nich wrócić.
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odpowiedniego wpisu zastępując

„ClassAct2Demo.lha” nazwą

nowego pliku. Odnosząc się do

naszego przykładu, razem powinno

to wyglądać następująco:

lha x NewIcons46.lha RAM:

Na koniec naciśni j klawisz ENTER.

Po zakończeniu dekompresj i prze-

jdź do katalogu, w którym zostały

rozpakowane pliku. Znajdziesz tam

katalog „NewIconsV4”. Dokonaj na

nim „dwukliku”, a zobaczysz kole-

jne pliki i katalogi . Teraz przejdź do

katalogu „Install”. W środku

widoczna będzie ikona podpisana

„Install_NewIcons”. Najedź na nią

wskaźnikiem i dwukrotnie naciśni j

lewy klawisz myszki . Uruchomisz

program instalacyjny. Możesz też

wywołać informację oznaczającą,

że instalacja pakietu „Class Act”

przebiegła nieprawidłowo i musisz

ją ponowić. Prawidłowo instalacja

powinna rozpocząć się następują-

cym oknem informacyjnym:

Wybierz przycisk „Kontynuuj” (ang.

„Proceed”). Następne okno zaw-

ierać będzie wybór trybu instalacj i

wraz z automatycznie wskazaną

„średnio-zaawansowaną” proce-

durą pracy. Zwróć uwagę, że opcja

dla użytkownika „początkującego”

jest nieaktywna. Jest to związane z

kilkoma bardziej szczegółowymi

opcjami, których nie możemy pom-

inąć, a wpływają na późniejsze ko-

rzystanie z systemu.

Dlatego tu także nic nie zmieniaj , a

jedynie skorzystaj z przycisku „Kon-

tynuuj instalację” (ang. „Proceed

with Install”). Tak samo zrób w

następnym oknie zawierającym

opcje instalacj i - użyj przycisku oz-

naczonego „Kontynuuj”. Program

przejdzie do etapu, w którym

możesz 221wskazać kilka części

pakietu do skopiowania na dysk.

Jedna z opcji powinna być „wyłą-

czona”.

Nie zmieniaj domyślnego wyboru i

również wybierz przycisk „Kon-

tynuuj”. W następnym oknie musisz

zdecydować w jaki sposób „New

Icons” będzie pracował w Twoim

systemie. Jeśli posiadasz mniej

rozbudowaną Amigę i korzystasz z

trybów wyświetlania z 16 kolorami

lub mniej – „włącz” opcję oznac-

zoną jako „Middle-End library”.

Spowoduje to uruchomienie

funkcj i tzw. rozpraszania lub

roztrząsania (ang. dithering).

Polega on na wymieszaniu kilku

barw z palety ekranu Workbencha,

aby uzyskać efekt przypominający

kolor, z którego nie można skorzys-

tać bezpośrednio. Dzięki temu

grafika ikon będzie wyglądała lep-

iej na ekranach z ograniczoną iloś-

cią kolorów.

W oknie dostępna jest również

druga opcja o nazwie „High End li-

brary”. Jest przeznaczona dla try-

bów wyświetlania z co najmniej 32

kolorami lub dla Amigi

wyposażonej w dodatkową kartę

graficzną. Efekt „ditheringu” jest w

takiej sytuacj i wyłączony, a ład-

owanie i wyświetlanie grafiki jest

szybsze.

Po ustaleniu jednej z powyższych

opcji użyj po raz kolejny przycisku

„Kontynuuj”. Rozpocznie się kopi-

owanie podstawowych plików

pakietu, potrwa to chwilę. Następ-

nie zostaniesz zapytany o to, gdzie

zainstalować narzędzia do obsługi

„nowych” ikon. Domyślnie ustaw-

iony jest systemowy katalog „Utili-

ties”. Jest to dobre miejsce, dlatego

bez żadnych zmian od razu wybierz

przycisk „Kontynuuj”. Program

znowu przez kilka sekund będzie

instalował pliki na dysku. Potem

pojawi się nowy komunikat.

Możesz tu nakazać zamianę ikon

na poszczególnych dyskach. Nowe
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ikony będą oczywiście odpowiadać

standardowi „New Icons”. Ze

względu na nietypowy sposób

222zapisu, poprzednie grafiki nie

zostaną utracone, możesz więc bez

obaw odpowiedzieć twierdząco

przez wybranie przycisku „Tak” (ang.

„Yes”). Pojawi się kolejna informa-

cja z prośbą o wskazanie dysku, na

którym mają być poczynione zmi-

any. Najedź wskaźnikiem na nazwę

Twojego dysku systemowego i

naciśni j lewy klawisz myszki .

Następnie skorzystaj ponownie z

przycisku „Kontynuuj”. Zobaczysz

mniejsze okno oznaczone jako

„ShowNI”, w środku którego widać

będzie kilka ikon. „Klikni j” na pozy-

cję, której kolorystyka odpowiada

Ci najbardziej .

Ten wybór nie wpływa na działanie

systemu, ma znaczenie wyłącznie

estetyczne. Wskazana ikona

zostanie przyjęta jako standard-

owa dla katalogów w oknie Work-

bencha. Program przez dłuższą

chwilę będzie wykonywał operację

zastępowania starych ikon. Dysk

będzie w tym czasie intensywnie

pracował. Poczekaj , aż pojawi się

następne pytanie. Możesz określić

czy chcesz zamienić ikony na in-

nych dyskach. Jeżeli takie jest

Twoje życzenie wybierz przycisk

„Tak” (ang. „Yes”) i jeszcze raz

wykonaj poprzednie operacje.

Na liście dysków wybierz inną par-

tycję niż systemowa. Gdy

stwierdzisz, że nie chcesz już za-

pisywać nowych ikon, przy ostat-

nim pytaniu wybierz opcję „Nie”

(ang. „No”). Teraz instalator spyta

czy chcesz zamienić ikonę samego

dysku. Robimy to w taki sam

sposób jak poprzednio, lecz do

wyboru mamy inne ikony. Poza tym

funkcja ta działa identycznie – mu-

sisz wskazać nazwę dysku, użyć

przycisku „Kontynuuj”, wybrać

grafikę i poczekać na zakończenie

operacj i . Zwróć uwagę, że domyśl-

nie wybrane jest urządzenie „SYS:”,

co powoduje, że aby zamienić

ikonę dysku systemowego nie mu-

sisz nic wybierać z listy znajdującej

się wyżej . Wystarczy skorzystać z

przycisku „Kontynuuj”. Gdy będziesz

chciał zamienić ikony innych

dysków, na końcu wybierz opcję

„Tak” (ang. „Yes”) i na liście „klikni j”

nazwę innej partycj i . Aby przejść do

następnego etapu instalacj i , na

zakończenie użyj przycisku „Nie”

(ang. „No”).

Zostaniesz poinformowany o tym,

że za chwilę rozpocznie się zami-

ana całego zestawu ikon w sys-

temie. Jak pisaliśmy wcześniej , nie

oznacza to utraty poprzednich

ikon. Operację potwierdź przez

wybranie przycisku „Kontynuuj”. Na

ekranie pojawi się kolejny komu-

nikat. Następnie zobaczysz okno ze

wskazanym automatycznie katalo-

giem „Storage”. Instalator chce tam

skopiować stary zestaw ikon tak,

abyś w razie potrzeby mógł z nich

skorzystać. Nie dokonuj żadnych

zmian, a jedynie wybierz ponownie

opcję „Kontynuuj”. Pliki zaczną być

kopiowane, a po chwili zobaczysz

kolejną informację, tym razem z

zaznaczonym urządzeniem „Help:”.

Jest to miejsce, do którego prze-

niesiona zostanie dokumentacja

pakietu „New Icons”. Potwierdź

wybór tak samo jak poprzednio.

Kolejny komunikat to informacja o

programie „PatchOpenWB”, który

według autorów powinien być

umieszczony w pliku „startup-se-

quence”. Ma on eliminować błąd

występujący po zamknięciu ekranu

Workbencha i ponownym otwarciu

bez resetowania komputera. Pro-

gram zostanie zainstalowany w

systemowym katalogu „C”.

Powinien zostać wpisany do
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„startup-sequence” w miejscu po

poleceniu „SetPatch”, lecz przed

„IPrefs”. W większości przypadków

nie trzeba z niego korzystać, za-

pamiętaj jednak o takiej opcj i . W

oknie wybierz znowu przycisk

„Kontynuuj”. Teraz instalator

poprosi o zresetowanie Amigi .

Zanim to zrobisz jeszcze raz użyj

tego samego przycisku. Okno

zniknie i nie powinny pojawić się

żadne inne komunikaty. Jeśli tak

jest, znaczy to, że instalacja prze-

biegła prawidłowo i faktycznie

możesz dokonać resetu komputera.

Po ponownym załadowaniu sys-

temu zwróć uwagę, że ikony,

których nie podmieniłeś na „New

Icons” cały czas są widoczne i ze

wszystkich można bez przeszkód

korzystać. Pakiet posiada jednak

szereg opcji konfiguracyjnych, za

pomocą których można zmieniać

działanie „nowych” ikon. Posłużymy

się programem o nazwie

„NewIconsPrefs”, który został za-

pisany w katalogu „Prefs” na dysku

systemowym.

Najważniejsze opcje umieszczone

są w centralnej części okna, każdą

z nich można „włączyć” przez

wybranie prostokątnego przycisku

znajdującego się obok nazwy

funkcji . Pierwsza dotyczy mecha-

nizmu ditheringu, o którym

wspomnieliśmy już wcześniej .

Jeżeli podczas instalacj i wybrałeś

opcję „Middle-End library”, pole

opisane jako „Dithering” powinno

być zakreślone. Jednocześnie

nieaktywna będzie funkcja

widoczna niżej o nazwie „RTG

Mode”, bowiem wymaga ona do-

datkowej karty graficznej . Ikony

typu „New Icons” mogą być

pozbawione ramki wokół grafiki ,

czego nie umożliwiają standard-

owe ikony Workbencha. Aby tak się

stało „wyłącz” opcję o nazwie „No

Borders”. Zwróć uwagę, że ramki

nie będą posiadały wszystkie ikony,

nie tylko „nowe”. W każdej chwili

możesz ją przywrócić aktywując tę

samą opcję.

Kolejne dwie funkcje służą do kon-

troli funkcj i przeźroczystości ikon.

Gdy wyłączysz ramki ikon może się

zdarzyć, że widoczne pozostanie

jednolite szare tło wokół grafiki .

Jeżeli chcesz tego uniknąć aktywuj

opcję o nazwie „Transparent”.

Będzie ona aktywna, gdy za-

kreślone zostanie pole znajdujące

się wyżej , czyli „No Borders”.

Podobnie, ikona może zachować

przeźroczystość, podczas przeno-

szenia ikon myszką. Za kontrolę tej

funkcj i odpowiada pole o nazwie

„Transp. Dragging”. Zwróć uwagę, że

ikona „przeźroczysta” może być

niezbyt dobrze widoczna, gdy na

ekranie znajduje się wiele ot-

wartych okien.

Gdy ikony nie posiadają ramek,

niektóre mogą być wyświetlane w

nieprawidłowy sposób. Dotyczy to

szczególnie ikon nie należących do

„New Icons”. Aby to naprawić

można użyć funkcj i „Depth Pro-

mote”. Na przycisku obok należy

ustawić opcję „Only WB” lub „All”.

Pierwsza będzie zmieniała wygląd

ikon znajdujących się tylko na

Workbenchu, natomiast po zas-

tosowaniu drugiej będą brane pod

uwagę wszystkie elementy używa-

jące grafiki zapisanej w plikach

ikon. Wygląd ikon można kon-

trolować także za pomocą liczby

znajdującej się w polu o nazwie

„Pen Precision”. Określa ona

kolorystykę używaną do wyświet-

lania „nowych” ikon. Z reguły im

mniejsza wartość, tym lepsza

jakość, można również użyć liczby 0

i -1, która jest zalecana dla posi-
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adaczy dodatkowych kart

graficznych. Napisy pod ikonami

mogą posiadać cień lub obrys, czyli

wyróżnione kontury. Dzięki temu

będą lepiej widoczne na różnobar-

wnym tle.

Aby tak się stało należy wybrać

przycisk widoczny obok napisu

„Text Outline”. Ustawiamy tu opcję

– odpowiednio - „Shadow” lub

„Outline”. Do tworzenia okna pro-

gramu konfiguracyjnego wyko-

rzystywany jest pakiet „Class Act”,

który zainstalowaliśmy wcześniej .

Posiada on własne preferencje, za

pomocą których możemy zmieniać

wygląd i funkcje niektórych ele-

mentów na ekranie. Uzyskujemy do

nich dostęp przez uruchomienie

programu „ClassAct”, który zapisany

został w systemowym katalogu

„Prefs”.

Zwróćmy uwagę, że pakiet rozsz-

erza możliwości systemu w zakre-

sie tworzenia interfejsu użyt-

kownika. Mówiąc prościej , dodaje

on nowe elementy graficzne, które

nie występują standardowo na

Workbenchu. Jednak główne okno

pokazuje tylko informacje na

temat adresów w Internecie, gdzie

można znaleźć „Class Act”. Aby sko-

rzystać z opcji konfiguracyjnych

należy wskazać jedną z widocznych

na górze „zakładek”. Każda zawiera

oddzielną stronę ustawień.

Jeśli chcesz przejść do konkretnej

zakładki najedź wskaźnikiem na jej

nazwę i naciśni j lewy klawisz

myszki . Możesz zrobić to samo za

pomocą klawiatury. Pasek zakładek

zawiera nazwy wraz z podkreśloną

jedną literą, której naciśnięcie

spowoduje przejście do określonej

strony. Na przykład: naciśni j kla-

wisz W aby wyświetlić zawartość

zakładki o nazwie „Window”. Jest to

pierwsza strona konfiguracj i .

Umieszczone tu opcje dotyczą

wyglądu okien, w skład których

wchodzą elementy pakietu „Class

Act”. Na razie jedynym takim pro-

gramem jaki zainstalowaliśmy są

preferencje „New Icons”, jednak ko-

rzysta z niego większa ilość opro-

gramowania. Ważną funkcją jest

pole oznaczone jako „Refresh”.

Widać tutaj dwa przyciski , za po-

mocą których można ustawić

sposób odrysowywania okien na

ekranie. Podobną opcję można

spotkać w wielu programach,

zwykle dostępne są dwie możli-

wości : „Simple” oraz „Smart”. Ko-

rzystając z pierwszej spowodujemy,

że zawartość okna będzie aktuali-

zowana bezpośrednio przez pro-

gram. Druga opcja to bardziej

skomplikowany mechanizm, wyma-

gający większej ilości pamięci .

Polega na tym, że niewidoczne

części okien są zapisywane w

specjalnym buforze pamięci i

odrysowywane są niezależnie od

sygnałów pochodzących z pro-

gramu. Dzięki temu przenoszenie

okna wygląda bardziej elegancko i

nie powoduje migotania za-

wartości . W praktyce więc, jeśli

Twoja Amiga posiada małą pamięć

i wolniejszy procesor, powinieneś

ustawić tryb „Simple”. W przeci-

wnym wypadku lepiej użyć pozycj i

„Smart”.

Po prawej stronie okna dostępna

jest opcja „Border gadgets”. Za jej

pomocą można zdecydować jaki

styl będą miały przyciski na ramce

okien. Mogą wyglądać tak jak sys-

temowe lub bardziej trójwymi-

arowo. Odpowiednio wybierz tutaj

pole „Normal” lub „3D”. Niżej

widoczne jest pole o nazwie „Fall-

back font”, a zaraz obok przycisk z

dwoma literami „f”. Po jego wybra-

niu na ekranie pojawi się okno

wyboru czcionek, gdzie należy

wskazać krój . Będzie on używany w

przypadku, gdy domyślna czcionka

okaże się zbyt duża, aby zmieścić

całą zawartość okna na ekranie.

Można więc powiedzieć, że jest to

czcionka „awaryjna”. Na dole okna

znajduje się jeszcze jedna funkcja

ujęta w ramkę o nazwie „Window

Pattern”. Możesz tu ustawić grafikę,

która będzie wyświetlana jako tło

okna. Powinien być to wzór, który

nie będzie przeszkadzał przy pracy,

gdy w oknie znajdą się inne ele-

menty. Aby go wybrać należy sko-

rzystać z prostokątnego pola

widocznego obok napisu „File-

name”. Pojawi się okno wyboru

plików, w którym należy wskazać

plik do załadowania. Jeśli chcesz

zobaczyć jak okno będzie wyglądać

po zmianach jakich dokonałeś

skorzystaj z przycisku „Test” niżej .

Wszystkie okna „Class Act”

widoczne na ekranie zostaną

odrysowane według nowych

ustawień. Zwróć uwagę, że okno

preferencj i nie zawiera wszystkich

elementów możliwych do wyś-

wietlenia, dlatego po ustawieniu

niektórych opcji nie zawsze

zobaczysz zmiany. Jednak

uruchamiając inne programy ko-

rzystające z pakietu, z pewnością

dostrzeżesz różnice.

Kolejne funkcje ukryte są w za-

kładce o nazwie „Group Labels”.

Najedź na nią wskaźnikiem i

naciśni j lewy klawisz myszki . Okno

zmieni zawartość. Nowe opcje

przeznaczone są do zmiany

wyglądu oznaczeń tzw. „grup”, w
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których ujęte mogą być elementy

widoczne w oknach. Oprócz nazwy

grupę można rozpoznać po tym, że

znajduje się wewnątrz ramki . Jest

to kolejna nowa cecha w stosunku

do fabrycznego Workbencha.

Możesz zmienić czcionkę jaką będą

wyświetlana nazwa każdej grupy.

W tym celu wybierz przycisk znaj-

dujący się w górnej części okna,

zaraz obok napisu „Font”. Na

ekranie pojawi się okno wyboru cz-

cionek, z którego korzystałeś

wcześniej . Oprócz innego przez-

naczenia wskazywanych krojów,

nie ma żadnej tu różnicy w ob-

słudze. Gdy ustalisz najbardziej

odpowiadającą Ci czcionkę pora na

umiejscowienie nazwy grupy. Może

ona znajdować się na środku, po

lewej lub prawej stronie.

Domyślnie nazwy wyświetlane są

na środku każdej grupy. Jeśli

chcesz to zmienić skorzystaj z przy-

cisku opisanego jako „Place”. Jest

to rodzaj przycisku cyklicznego,

jednak różni się od standardowego.

Nie przełącza bowiem kolejnych

opcji , a wyświetla listę, z których

należy wybrać jedną pozycję. Jego

obsługa jest równie łatwa, co

zwykłego przycisku cyklicznego. Po

prostu najedź na niego

wskaźnikiem, a następnie naciśni j i

przytrzymaj lewy klawisz myszki .

Zobaczysz listę trzech opcji : „Cen-

ter”, „Left” i „Right”. Wybierz jedną z

nich, a potem puść lewy klawisz.

Wskazana funkcja zostanie zaznac-

zona na stałe. Jak łatwo można się

domyślić, pierwsza spowoduje

ustawienie nazw grup na środku,

druga – po lewej, a trzecia – po

prawej stronie. Za każdym razem

zachowany zostanie mały

margines, aby widoczna była ramka

określająca obszar grupy na

ekranie.

Poniżej w polu „Pen” wyświetlane

są poszczególne kolory, które uży-

wane będą do tworzenia okien.

Ostatnia zakładka o nazwie „Misc”

zawiera kilka funkcj i , które nie są

związane z wcześniej omawianymi.

Za pomocą pierwszego pola „Bevel

type” możliwa jest zmiana wyglądu

przycisków w oknach. Ma formę

przycisku cyklicznego, tak jak

funkcja „Place” w poprzedniej za-

kładce i w związku jego sposób

użycia jest identyczny. Domyślne

ustawienie „Gadtools” powoduje, że

przyciski wyglądają tak samo jak

standardowe elementy Workben-

cha. Gdy opcję tę przestawisz,

zmienisz ich wygląd i kolorystykę.

Drugą funkcją jest duże pole

opisane jako „Layout spacing”. Jego

wielkość sugeruje, że może w nim

znaleźć się tekst, jednak zawiera

tylko jedną liczbę. Obok – po

prawej stronie – widać dwa małe

przyciski , za pomocą których

możesz zwiększać lub zmniejszać

widoczną liczbę. Określa ona

odstęp pomiędzy poszczególnymi
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elementami w oknie. Jeśli chcesz,

aby znajdujące się wewnątrz

funkcje były pokazywane w

bardziej rozstrzelony sposób,

zwiększ domyślną wartość 4 na

zdecydowanie większą. W polu

„Prop Style” zmienić można także

wygląd elementów, które używane

są do graficznego przedstawiania

wartości lub pozycj i , jak na

przykład suwaki . Po zastosowaniu

opcji „3D” uzyskają one bardziej

trójwymiarowy styl dostosowany

do innych części okna.

Niezależnie od wybranej zakładki ,

na dole okna zawsze widoczne są

cztery przyciski . Trzy z nich to

znana już funkcja zapisu ustawień

na dysk, zapamiętania ich bez za-

pisywania oraz rezygnacja z

wprowadzonych zmian. Aby je

uzyskać należy użyć odpowiednio

przycisków: „Save”, „Use” oraz „Can-

cel”. Podobne pola zawiera każdy

program znajdujący się w syste-

mowym katalogu „Prefs”.

Ostatni przycisk „Test” powoduje, iż

zmiany w ustawieniach są dokony-

wane niejako „na próbę”. Na

ekranie widzisz co prawda efekt

dokonanych modyfikacj i , ale nie

jest on zapamiętywany ani nigdzie

zapisywany. Wystarczy, że użyjesz

przycisku „Cancel”, a wszystko

powróci do stanu poprzedniego. Z

funkcj i „Test” korzystaj w sytuacj i ,

gdy nie jesteś pewien jak zachowa

się program po wykonaniu zmian.

Gdy stwierdzisz, że są one

odpowiednie użyj przycisku „Use”

lub „Save”.

Okno konfiguracj i posiada również

własne menu górne. Każdy zestaw

ustawień możesz zapisać pod odd-

zielną nazwą i ładować go w razie

potrzeby. Umożliwia to opcja „Save

as...” dostępna w menu górnym o

nazwie „Project”. Po jej wybraniu na

ekranie pojawi się okno wyboru,

gdzie należy wpisać nazwę pliku,

pod którym ustawienia zostaną za-

pisane. Kursor automatycznie zna-

jdzie się we właściwym miejscu,

musisz jedynie wpisać nazwę

nowego pliku. Po zapisaniu

zestawu konfiguracj i możesz go

załadować do programu korzysta-

jącego z „Class Act”. Aby tak się

stało należy wybrać drugą opcję

menu górnego „Project”, tym razem

chodzi o „Open...”. Co prawda nie

ma możliwości zapamiętania jaki

plik ma być przyporządkowany do

konkretnego programu, jednak w

nowe ustawienia możesz wczytać

zarówno przed uruchomieniem

programu, jak i w trakcie jego dzi-

ałania. Rozszerza to możliwości

systemu. W tym drugim przypadku

pamiętaj , że jeśli wykonywana jest

operacja wymagająca dłuższego

czasu, efekt zmiany konfiguracj i

będzie widoczny dopiero po jej za-

kończeniu. Czasem może to sug-

erować, że program zawiesił się,

jednak jest to zachowanie nor-

malne. Dostępne jest także menu

górne o nazwie „Edit”, a w nim

opcja „Presets”. Zawiera ona stałe

pozycje „Gadtools” oraz „XEN”.

Wybranie pierwszej z nich

spowoduje przełączenie konfigu-

racj i na ustawienia domyślne, czyli

identyczne jak wszystkie inne ele-

menty Workbencha.

Druga pozycja to zestaw zbliżony

stylem do pakietu „MagicWB”. Przy-

ciski staną się bardziej wyraźne,

nieco większe i jaśniejsze, a napisy

grup uzyskają cień. Elementy

widoczne w oknach będą bardziej

odróżniać się od siebie, co w przy-

padku większych programów

znakomicie poprawia czytelność

całego okna.

Dzięki tym dwóm opcjom nie mu-

sisz ręcznie przestawiać ustawień

jeżeli interesuje Cię typowy wygląd

programów.

Adam Zalepa
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Część ogólnych ustawień Opusa

dotyczy pakietu „New Icons”, a więc

nie będę powtarzał informacji z

artykułu obok. Pozostałe funkcje

dotyczą jednak wszystkich ikon,

bez względu na to, jakiego są

rodzaju.

Etykiety ikon

Każda ikona jest wyposażona w

etykietę, czyli podpis znajdujący

się pod grafiką. Zwykle jest to

nazwa pliku, katalogu lub dysku,

który dana ikona symbolizuje.

Opus pozwala zdecydować o cz-

cionce i kolorze etykiet. Rozróżnia

przy tym, czy chodzi o pulpit czy o

okna. Możesz więc ustawić inną cz-

cionkę dla etykiet ikon umieszc-

zonych na pulpicie, a zupełnie inną

dla etykiet pojawiających się w ok-

nach. Przyciski pozwalające

179wybierać te ustawienia

umieszczono na tej samej stronie,

co ustawienia „New Icons”.

Mowa o przyciskach umieszc-

zonych poniżej napisu „Czcionka i

kolor etykiet”, opisanych jako „Pul-

pit” oraz „Okna”. Zgodnie z nazwą,

pierwszy umożliwia zmianę

wyglądu etykiet ikon widocznych

na pulpicie Opusa, a drugi – ikon

wyświetlanych w oknach. Wybranie

obu przycisków spowoduje pojaw-

ienie się okna wyboru kroju i

koloru czcionki .

Okno jest bardzo podobne do tego,

w którym wybierasz czcionki uży-

wane na Workbenchu. Ma jednak

kilka dodatkowych funkcji . W

górnej części widoczna jest lista

zawierająca nazwy krojów czcionek

dostępnych w Twoim systemie. Po

prawej stronie umieszczona jest

druga lista, wyświetlająca rozmiary

wybranych czcionek. Aby wybrać

czcionkę najedź na nazwę kroju

wskaźnikiem myszki i naciśni j lewy

klawisz. Następnie przejdź do listy

znajdującej się po prawej stronie i

postąp analogicznie z rozmiarem,

który Cię interesuje. Po wykonaniu

tych czynności w ramce na samym

dole okna pojawi się tekst pisany

czcionką, którą wybrałeś. Tak będą

wyglądały etykiety Twoich ikon.

Jeśli wybierzesz kolejną czcionkę

lub zmienisz rozmiar, tekst na dole

okna zostanie automatycznie zak-

tualizowany.

W środkowej części okna widoczne

są kolorowe pola zgrupowane w

dwóch rzędach, opisane jako

„Tekst:” i „Tło:”. Pola umieszczone po

prawej stronie pierwszego napisu

umożliwiają wybranie koloru cz-

cionki etykiet ikon. Pola znajdujące

się poniżej – obok oznaczenia „Tło:”

- dotyczą koloru tła, na którym

wyświetlane będą etykiety. Aby

wybrać kolor należy najechać

wskaźnikiem myszki na kolorowe

pole i nacisnąć lewy klawisz. Oba

rzędy kolorów są od siebie nieza-

leżne.

Trudny blat
systemowy

W tym numerze Amigazynu mówimy o ikonach na Workbenchu, które do dziś są prob-
lemem dla wielu użytkowników Amigi. Nie byłby sobą, gdybym przy tej okazji nie
przypomniał najlepszego narzędzia w tym zakresie, jakim jest moim zdaniem alter-
natywny pulpit tworzony za pomocą Directory Opusa 5. Moje uwielbienie dla tego
programu jest stałe, ale nie jest to bezpodstawne. Sami spójrzcie jakie są jego możli-
wości.
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Domyślnie etykiety ikon widoczne

są na przezroczystym tle. Aby to

zmienić musisz skorzystać z przy-

cisku cyklicznego znajdującego się

niżej , opisanego jako „Tryb”. Najedź

na niego wskaźnikiem myszki i

naciśni j lewy klawisz kilka razy, aż

pojawi się napis „Tekst+tło”. Okno

pozwala również na wybranie do-

datkowych efektów.

Możesz spowodować, że etykiety

ikon będą posiadały cień lub

widoczne będą same kontury

wybranej czcionki . Funkcja pier-

wsza wymaga, aby w polu „Tryb”

ustawić opcję nazwaną „Shadow”.

Aby natomiast ustawić kontur cz-

cionki , w tym samym miejscu

wybierz pozycję „Outline”.

Efekty te nie są widoczne na

napisie w dolnej części okna, o ich

działaniu możesz przekonać się

dopiero w oknach Opusa. Po

ustawieniu wszystkich interesują-

cych Cię opcji wystarczy, że sko-

rzystasz z przycisku „OK”, aby

potwierdzić swój wybór. Możesz

także zrezygnować ze zmian,

wybierając opcję „Poniechaj” (ang.

„Cancel”).

Dalsze możliwości ustawień ikon

znajdują się na oddzielnej stronie

okna „Środowisko”. Aby ją wywołać

powinieneś najechać wskaźnikiem

myszki na napis „Ustawienia

ikonek” (ang. „Icon Settings”), który

znajdziesz na liście po lewej

stronie okna. Gdyby napis był

niewidoczny, przewiń zawartość

korzystając ze strzałek umieszc-

zonych przy lewym brzegu,

powyżej przycisku z napisem „Za-

pisz”.

Jak widać dostępna jest lista kilku-

nastu funkcj i . Każdą z nich możesz

włączać i wyłączać na podobnej

zasadzie, jak opisywane wcześniej

znaczniki . Różnicę stanowi fakt, że

opcje wyświetlone są w bardziej

skondensowanej formie. Aby

włączyć wybraną funkcję należy

najechać wskaźnikiem na jej

nazwę i nacisnąć lewy klawisz

myszki . Nazwa zostanie podświet-

lona i po chwili oznaczona po

lewej stronie. Jeżeli dana opcja jest

zakreślona, oznacza to, że jest ak-

tywna.

Buforowanie ikon

Opcja „Buforuj ikonki” (ang. „Cache

icon images”) przyspiesza wyświet-

lanie ikon w trybach listera oznac-

zonych jako „Ikonki” oraz „Ikonki i

narzędzia”. Jeśli jednak stwierdzisz,

że przeszkadza Ci to w pracy,

możesz ją wyłączyć. Może się

bowiem zdarzyć, że niektóre mody-

fikacje ikon nie będą od razu

uwzględniane. Ustawienie to jest

sprawdzane wyłącznie podczas

uruchamiania Opusa. Dlatego

jeżeli je zmienisz, będziesz musiał

wyłączyć Opusa i uruchomić go

ponownie, aby zmiana była akty-

wna.

Przekolorowanie ikon

Program domyślnie dokonuje op-

eracj i tzw. przekolorowania ikon 8-

kolorowych. Polega to na zamianie

ich barw tak, aby używały pier-

wszych i ostatnich czterech

kolorów palety dostępnej na

ekranie. Opcja „Przekolorowuj

ikonki” (ang. „Remap icon images”)

pozwala to zmienić.

Ramki ikon

Kolejną ważną funkcją jest „Wyświ-

etlaj ramki ikonek” (ang. „Icon bor-

ders on by default”). Powoduje ona
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włączenie ramek dla WSZYSTKICH

ikon. Możesz też kontrolować

ramkę każdej ikony oddzielnie. W

tym celu użyj menu dostępnego po

naciśnięciu prawego klawisza

myszki na grafice ikony w oknie

„Informacje”.

Jeśli opcja „Wyświetlaj ramki

ikonek” jest niewidoczna, musisz

przewinąć zawartość listy przy uży-

ciu przycisków ze strzałkami znaj-

dujących się w dolnym prawym

rogu okna „Środowisko”.

Pełna przezroczystość

Jeśli zdecydujesz się na wyłączenie

ramek ikon, ich wygląd może po-

zostawiać wiele do życzenia. Tło

pozbawione ramki nie zawsze

wygląda estetycznie. W takiej sytu-

acj i znacznie lepszy efekt

spowoduje ikona pozbawiona

również tła. Opus pozwala usunąć

takie niewygodne tło za pomocą

wybrania opcji „Pełna przezroczys-

tość” (ang. „Borderless icons are

fully transparent”).

Powoduje ona wyświetlanie ikon

bez ramek wraz z ustawieniem sys-

temowego koloru „zero”

przezroczystego na całej ikonie za-

miast tylko na brzegach.

Przyspiesza to również ładowanie

ikon z dysku. Kolor zero to pierwszy

dostępny kolor w palecie barw na

ekranie i to od niego zależy

przezroczystość ikon.

Wyświetlanie strzałek

na „skrótach”

Opus domyślnie wyświetla małą

strzałkę na tzw. „wyjętych” ikonach,

to znaczy na tych, które umieściłeś

na pulpicie za pomocą opcji

„Wyjmij” z menu górnego „Ikonki”

lub menu dostępnego po najecha-

niu na ikonę wskaźnikiem myszki i

naciśnięciu prawego klawisza.

Takie ikony są także nazywane

„skrótami”. Wyświetlanie strzałki

możesz kontrolować za pomocą

opcji o nazwie „Wyśw. strzałkę na

wyjętych ikonkach” (ang. „Show ar-

row on left-out icons”).

Położenie ikon zgodne

z Workbenchem

Opus zapisuje inaczej niż Work-

bench informacje o położeniach

ikon i okien na pulpicie. Dlatego

jeśli będziesz chciał skopiować do

innego komputera ikonę zawiera-

jącą dane o zapamiętanej pozycj i ,

przyda Ci się opcja o nazwie

„Położenie ikonek zgodne z WB”

(ang. „Use Workbench icon posi-

tions”). Dzięki temu program za-

pisze w ikonach informacje o ich

położeniu w sposób rozpoznawany

przez Workbencha. W efekcie ikona

wyświetli się w odpowiednim

miejscu niezależnie od tego na

jakim pulpicie ją użyjesz.

Dzielenie zbyt długich nazw

Jest dostępna również funkcja

dzielenia długich nazw ikon na

kilka lini i tekstu. Ułatwia to ułoże-

nie na pulpicie, jest to także w

wielu przypadkach bardziej estety-

czne rozwiązanie. Aby długie nazwy

były dzielone, powinieneś skorzys-

tać z opcji „Dziel długie nazwy”
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(ang. „Force split of long labels”).

Po jej włączeniu w sytuacj i , gdy

nazwa ikony zajmie więcej niż 1,5

raza jej szerokości , zostanie

podzielona na kilka lini i . Nazwy

dzielone są w miejscach odstępów,

znaków przestankowych lub wiel-

kich liter. Jeżeli nazwa nie będzie

zawierać takich znaków, nie

zostanie podzielona.

Ikony bez etykiet

Opcja „Ikonki bez nazw” (ang. „Al-

low icons with no labels”) pozwala

używać ikon całkowicie pozbaw-

ionych etykiet.

Przechwytywanie wywołania

programu „More”

Ikony związane z plikami zawiera-

jącymi tekst z reguły wywołują

przeglądarkę tekstu, bardzo często

jest to program o nazwie „More”.

Możesz oczywiście skorzystać z in-

nego programu. W tym celu nor-

malnie musiałbyś ręcznie zmienić

wpis w polu „Program” znajdują-

cym się w oknie „Informacje”

każdej ikony. Jednak dzięki opcj i

oznaczonej jako „Przechwytuj

wywoł. programu 'More'”, Opus za-

miast załadować „More” uruchomi

własną przeglądarkę tekstu. Jest

ona dużo bardziej rozbudowana i

wygodna w obsłudze, omówiliśmy

ją w rozdziale „Dane tekstowe”.

Przenoszenie ikon

Opus zawiera dwie możliwości

prezentacj i ikon w trakcie ich

przenoszenia za pomocą

wskaźnika myszki . Jest to nazy-

wane tzw. „przerysowywaniem”. Za

włączenie lub wyłączenie dostęp-

nych funkcji odpowiada opcja

„Quick icon dragging”. Jeżeli będzie

aktywna, przerysowywanie ikon za-

jmie nieco więcej czasu, ale ikona

wygląda lepiej w czasie jej

przenoszenia. Ma to szczególne

znaczenie jeśli używasz wol-

niejszej Amigi i zauważyłeś zwol-

nienia w pracy. W takiej sytuacj i

wyłącz omawianą opcję, a program

zacznie używać metody szybszej .

Przewijanie okien

Starsze wersje Workbencha

domyślnie nie przewijają za-

wartości okien wyświetlających

ikony w sposób płynny, lecz

następuje to skokowo. Zawartość

okna zostaje odświeżona dopiero,

gdy przesuniesz pasek przewijania.

Podobnie zachowuje się domyślnie

Opus. Autorzy programu stworzyli

jednak możliwość płynnego

przewijania zawartości listera znaj-

dującego się w trybie „Ikonki” lub

„Ikonki i narzędzia”. Do aktywacji

tej możliwości przeznaczona jest

opcja o nazwie „Real-time icon

scrolling”. Pamiętaj , że w za-

leżności od szybkości Twojej Amigi ,

może to znacznie spowolnić

wyświetlanie ikon.

Usuwanie zapisanych

pozycji ikon

Jak wspomnieliśmy wcześniej ,

Opus zapisuje informacje o położe-

niach ikon w inny sposób niż Work-

bench. Użycie opcji oznaczonej

jako „Usuń położenie ikonek DO-

pusa” lub „Usuwanie pozycj i

ikonek” (ang. „Remove Opus icon

positions”) spowoduje skasowanie

własnych informacji o położeniu

ikony. Zwróć uwagę na to, że ze

względu na różnicę w zapisie

danych, jeśli utrwaliłeś wcześniej

położenie ikony na Workbenchu,

informacje te nie zostaną utracone,

lecz Opus nie będzie z nich korzys-

tał.

Specjalne kopiowanie ikon

Program w wersj i 5 .5 posiadał

specyficzną metodę kopiowania

ikon, która pozwalała osiągnąć

zgodność z wieloma innymi,

również starszymi programami.

Mechanizm ten może czasem

powodować niepożądane efekty,

dlatego w wersj i Magellan II (czyli

5 .8) możesz go zmienić. W tym celu

skorzystaj z opcj i o nazwie „Kopi-

owanie ikonek” (ang. „Smart icon

copying”).

Automatyczne wykonywanie

operacji na ikonach

Przy używaniu różnych funkcji w

listerach ustawionych w trybie

nazw (czyli „Lista plików”), może się

zdarzyć, że pominiesz pliki zawier-

ające ikony. Aby zapobiec takiej

możliwości masz możliwość au-

tomatycznego wykonywania

wszystkich operacj i także na

ikonach. Wystarczy, że wybierzesz

opcję „Wykonuj operacje także na

ikonkach”, a program będzie tego

pilnował.

Automatyczne zaznaczanie ikon

Ta funkcja działa podobnie do

poprzedniej , lecz dotyczy samej

operacj i zaznaczania plików w lis-

terze ustawionym w trybie nazw.

Jeżeli włączysz opcję „Zaznaczaj

ikonki automatycznie”, po zaz-

naczeniu pozycj i w listerze Opus

samoczynnie znajdzie odpowiada-

jący plik ikony i zostanie on

również zaznaczony. Dzięki temu

nie musisz ręcznie sprawdzać, czy

wszystkie ikony zostały wybrane.

Adam Zalepa
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Niestety, nie pojawiła się wersja

PowerPC, ale starsze systemu nie

wymagają wielkiej uwagi do

samego uruchomienia. Trochę

gorzej jeśli chcemy naprawdę do-

brze wykorzystać nowe opro-

gramowanie.

Podstawowym problemem jest

używanie dużych programów,

bowiem ShapeShifter wymaga tak

zwanej ciągłej pamięci , czyli

ciągłego bloku. Nie zawsze jest to

łatwe do uzyskania, szczególnie na

"dużych" Amigach jak A2000, gdzie

możemy mieć różne karty rozsz-

erzeń. Dla systemu Amigi pamięć

jest widziana w całości , ale nasz

emulator będzie korzystać tylko z

jej części .

Przykładowo możemy mieć 2 MB

podstawowej pamięci , a później

różną ilość dostępnego obszaru 16-

i 32-bitowego. W takiej sytuacj i

program skorzysta, zgodnie z wyty-

cznymi systemu operacyjnego, z

najszybszego rodzaju pamięci , o ile

jest dostępny, ale bez znaczenia

jaka jest jej ilość. Trzeba na to

zwrócić uwagę, bo w systemie

Maka nie będziemy mogli wtedy

korzystać z całej dostępnej

pamięci , tak jak na Workbenchu.

Na niektórych konfiguracjach

wirtualny Macintosh może też dzi-

ałać wolniej niż wskazywałaby na

to obecność procesora, na przykład

68040. Jest to winą ROMu Maka,

który w wersj i 512 KB może nie ob-

sługiwać tego procesora. Skutkuje

to wyłączeniem pamięci po-

dręcznej Cache, aby można było

uruchomić system. Można to om-

inąć poprzez użycie ROMu w rozmi-

arze 1 MB.

Kolejną ciekawą sprawą jest kwes-

tia wydruku z programów Maka.

Oczywiście potrzebny jest

odpowiedni sterownik drukarki dla

systemu MacOS. Teoretycznie w

tym wypadku wystarczy skonfig-

urować port drukarki dla portu

równoległego i dodatkowo włączyć

opcję "Hardware Handshake". Prak-

tycznie wszystko zależy od

konkretnych modeli , chyba na-

jłatwiej będzie ustawić drukarki

Epsona, jeśli macie dostęp do

starszych modeli .

Może się też zdarzyć, że

ShapeShifter działa, ale emu-

lowany Macintosh nie może się

uruchomić. W tej sytuacj i więk-

szość osób po prostu resetuje

Amigę, a wystarczy nacisnąć klaw-

isze:

CONTROL + LEWY SHIFT + LEWYALT

+ ESC

aby wyłączyć program. Trzeba

zadziałać trochę inaczej , gdy po

uruchomieniiu pojawi się tylko

szary ekran i brak jest reakcj i .

Rozwiązania mogą być różne, ale

najczęstsze to:

- włączyć opcję "Allocate Mac ROM

memory first",

- wyłączyć opcję "Write-protect

ROM",

- wyłączyć pamięć podręczną pro-

cesora za pomocą polecenia CPU

NODATA CACHE w oknie Shell,

ShapeShifter
podstawowe problemy

Kiedyś emulator ShapeShifter był szeroko używany jako dodatek pozwalający
uruchamiać na Amidze programy, których normalnie nie mieliśmy. Dzisiaj możemy ro-
bić to samo, bo przecież nadal szybkość pracy jest bardzo dobra. Jednak niektóre
cechy programu nie są oczywiste, a ich ustawienia mają wpływ na środowisko wirtu-
alnego Maka.
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- uruchomić program bez wpisu

NOCOPYBACK w parametrach ikony,

- usunąć plik "ShapeShifter PRAM",

- podczas uruchamiania systemu

Maka przytrzymać LEWY SHIFT, aby

wyłączyć ładowanie rozszerzeń,

- sprawdzić prawidłowy rozmiar

parametru MaxTransfer dla dysku, z

którego uruchamiany jest emula-

tor,

- sprawdzić poprawność struktury

emulowanego dysku Macintosha,

- uruchomić emulator z innym

plikiem ROM.

Jeżeli używamy pakietu Cyber-

GraphX, podczas przechodzenia

pomiędzy ekranem Maka i Work-

benchem, na ekranie można

zobaczyć przekłamania grafiki . W

zasadzie są to elementy, które

powinny być widoczne tylko pod

emulacją, ale zdarzają się prob-

lemy z odświeżaniem fragmentów

ekranu.

Takie rzeczy raczej nie powinny

mieć miejsca na Picasso96, można

również włączyć opcję "Refresh al-

ways" w ustawieniach. Trzecia

opcja to wyłączenie funkcj i Quick-

Draw, która ma przyspieszać dzi-

ałanie.

Najbardziej typowym problemem

jest natomiast brak możliwości

uruchomienia polecenia PREPA-

REEMUL, które jest konieczne, aby

ShapeShifter mógł działać

poprawnie. Na Amidze 1200 trzeba

dodać parametr:

A1200

ponadto funkcja ta nie działa z

programowo wczytanym Kick-

startem. Na różnych kartach turbo

trzeba to robić inaczej , na przykład

na kartach Blizzard trzeba używać

programu "BlizKick" z Aminetu, a w

przypadku akceleratorów Apollo

korzystamy z programu "Rem-

Apollo". Z kolei za konfigurację

pamięci na kartach z seri i ACA

odpowiada program "ACATune".

ShapeShifter ma natomiat kłopoty

ze współpracą z kartami G-Force

firmy GVP, które kiedyś były bardzo

cenione, a dzisiaj należą raczej do

drogich i bardzo trudno dostęp-

nych. Bardzo często pomaga też

wyłączenie programów "Cyber-

Patcher" oraz "Enforcer".

W każdym razie, nie jest to niestety

program tak bezproblemowy jak

emulatory innych komputerów,

choćby Commodore 64. Jeżeli wys-

tępują bardziej nietypowe

nieprawidłowości zawsze można

spróbować standardowego wpisu,

czyli

PrepareEmul A1200
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niezależnie od posiadanego mod-

elu Amigi . Musimy tu wykazać się

pewną dozą pomysłowości , której

Amigowcom nie brakuje. Co

ciekawe, program był testowany

także na klonie Amigi o nazwie

DraCo. Nie musimy uruchamiać na

nim PrepareEmul, trzeba natomiast

wyłączyć opcję "Enforcer from 0" w

preferencjach.

Gdy chcemy samplować dźwięk

pod wirtualnym Makiem, Amiga

może się zawieszać. Ma to związek

z obciążeniem procesora i przepus-

towością portu szeregowego. Aby

to naprawić trzeba po prostu

przyspieszyć komputer, można

spróbować też uruchomić jed-

nocześnie program do samplingu

po stronie systemu operacyjnego

Amigi . Na pewno tego typu oper-

acje są problematyczne i więk-

szość osób z nich nie korzysta. Ja

jednak wiele razy na Amidze sam-

plowałem fragmenty piosenej lub

reklamy radiowe i ShapeShifter

pomógł mi ich obróbce.

Generalnie problemem przy

współpracy z emulatorem są

wszystkie programy, które zmieni-

ają sposób działania AmigaOS lub

poszczególnych zadań, na przykład

przez manipulowanie priorytetami.

Nie należy więc zbyt intensywnie

używać programów typu "Execu-

tive", ale kłopoty mogą wystąpić

także po włączeniu choćby popu-

larnego "MCP". Na tym ostatnim

można zablokować zmiany dla

określonych programów, więc

wpisujemy ShapeShiftera na listę

wyjątków i wszystko powinno dzi-

ałać dobrze. Alternatywnie trzeba

zrezygnować z korzystania z niek-

tórych narzędzi .

ShapeShifter jest programem, który

wart jest odpowiedniej konfigu-

racj i systemu. Sam polecam raczej

własną instalację Workbencha od

podstaw, niż używanie gotowych

zestawów typu "ClassicWB" czy

"AmigaSYS".

Gdy już wszystko będzie pracować

bez zarzutu, możecie przekonać się

jak sprawna może być Amiga "w

trybie Macintosha". Niektóre

funkcje i programy potrafią działać

nawet szybciej niż na oryginalnym

Maku.

Marcin Libicki
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Disk Expander jest narzędziem,

które przyjmuje jako punkt wyjścia

ostatnią opcję. Ten niepozorny pro-

gram działa na Amigach z Kick-

startem nowszym od 1.3 i pozwala

zwiększyć pojemność dyskietek i

twardych dysków. Oczywiście

wszystko odbywa się poprzez kom-

presję danych, ale wykonywaną "w

locie".

Dane są pakowanie i roz-

pakowywane w sposób

przezroczysty, czyli tak, aby

użytkownik tego nie zauważył. Pro-

gramy nawet nie muszą "wiedzieć",

że wczytują skompresowane dane.

To świetny pomysł szczególnie, gdy

nie każdy może i chce podłączać

"gigabajty danych" na przykład do

Amigi 500. Dyski dzisiaj są tanie,

ale pamiętajmy, że wiele starszych

kontrolerów ma problemy z ob-

sługą napędów o większej pojem-

ności . Jak to wszystko działa?

Dostęp do dysku staje się wol-

niejszy, a sam program wymaga

większej ilości pamięci , ale po

kolei .

Instalacja Disk Expandera jest

łatwa - mamy standardowy In-

staller, więc wystarczy tylko

potwierdzić kilka prostych kroków.

Po pomyślnym zainstalowaniu na

dysku, pierwszą rzeczą, którą

należy zrobić, to skonfigurować

program według swoich potrzeb. W

tym celu można ręcznie edytować

sekwencję startową lub uruchomić

program konfiguracyjny. Dalej

wystarczy zapisać plik Disk Ex-

pandera w katalogu WBStartup.

MDla każdego urządzenia można

umieścić oddzielny plik, w formie

zwykłej ikony typu Projekt. Trzeba

tylko uważać na parametry i ikony

(Tooltype), bo zdarza się, że pro-

gram nie rozpozna wszystkich

wpisów.

Działanie opiera się na zasadzie

"włącz-wyłącz". Uruchomienie

powoduje aktywację Disk Ex-

pandera, ponowne kliknięcie - jego

wyłączenie. Niestety program nie

sprawdza stanu aktywności na

konkretnym urządzeniu, a jedynie

czy w ogóle jest uruchomiony. Jeśli

tak jest, wyłącza się, dlatego trzeba

trochę uważać przy korzystaniu z

różnych dysków.

Disk Expander nie zawiera w sobie

żadnych algorytmów kompresj i .

Zamiast tego używa zewnętrznych

bibliotek, w tym powszechnie

dostępnego standardu XPK i in-

nych. Pozwala to użytkownikowi na

wybranie algorytmu najbardziej

odpowiedniego dla jego potrzeb.

Aby dodać nową metodę pakowa-

nia, wystarczy dodać nową bib-

liotekę. Użytkownik Amigi z małą

ilością pamięci może wybrać bib-

liotekę, która ma mniejsze wyma-

gania, natomiast jeśli posiadamy

rozbudowany komputer, wybieramy

algorytm z dobrym współczyn-

nikiem kompresj i , który jest zbyt

wolny na mniej wydajnej maszynie.

Dysk
jak z gumy

Jeśli kiedykolwiek zabraknie miejsca na przechowywanie plików, mamy do czynienia z
trzema alternatywami: kupić większy dysk, usunąć niepotrzebne pliki lub użyć innego
sposobu magazynowania danych. Jest to proste, jeśli dysponujemy rozbudowaną
Amigą, trochę gorzej jeśli na stole stoi przysłowiowa 500-tka. Na szczęście jest na to
sposób.
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Biblioteki sa zoptymalizowane pod

kątem większości potrzeb, takich

jak szybkość, stopień kompresj i ,

obsługa różnych formatów plików,

wykorzystywana pamięć itp. Dzięki

temu większość użytkowników

znajdzie coś odpowiedniego dla

siebie. Każdy inny program, który

obsługuje XPK, spodziewa się

znaleźć biblioteki XPK a katalogu

LIBS:compressors. Disk Expander

szuka ich w głównym urządzeniu

LIBS:. Nie jest to zbyt wygodne, ale

na szczęście można to łatwo obe-

jść poprzez poniższy wpis w pliku

user-startup:

ASSIGN LIBS: SYS:Libs/compre-

ssors ADD

Niestety ten sposób nie działa do-

brze z każdym programem, co

wydaje się problemem w ramach

samego pakietu XPK. W razie

kłopotów pliki można po prostu

skopiować do katalogu Libs, bo nie

zajmują zbyt wiele miejsca. Nie

jest to jednak rozwiązanie ele-

ganckie.

No dobrze, wiemy jak zainstalować

program, ale jak to wszystko dzi-

ała? Generalnie wszystko zależy od

ustawień, które trzeba dostosować

do wydajności komputera i ilości

dostępnej pamięci . Gdy konfigu-

racja nie jest zbyt dobrze dopa-

sowana, programy potrafią się

zawieszać lub nawet nie

uruchamiać się. Wystarczy jednak

wypróbować różne ustawienia i

dojdziemy do sytuacj i , w której

programy będą działać dobrze. Wt-

edy Disk Expander potrafi działać

naprawdę sprawnie i stabilnie.

Są dwie konkretne opcje powodu-

jące problemy, oto one:

- No Examine,

- No ExNext.

Zmieniają one sposób w jaki

rozpoznawane są rozmiary plików

w AmigaDOS. Proponuję ich nie

włączać, bowiem powodują zaw-

ieszenia - system określa wielkość

plików w nieprawidłowy sposób i

do programów przydzielana jest

zbyt mała ilość pamięci . Dla mnie

jako użytkownika jest wszystko

jedno, jak Amiga "widzi" pliki , ale

nikt nie chce pracować na tak ni-

estabilnym systemie. Dlatego za-

miast powyższych opcji , trzeba

korzystać z ich przeciwieństw, czyli

następujących:

- Examine,

- ExNext.

Mówiąc o wydajności trudno

wskazać konkretne testy, bo czas

wczytywania i zapisywania infor-

macji jest zależnie nie tylko od

procesora w Amidze, ale także tego

jak wiele programów działa jed-

nocześnie, jakie mamy zain-

stalowane wersje bibliotek i tym

podobne inne cechy konkretnych

wersj i plików. Oczywiście pliki

ładują się wolniej , chociaż jest to

zauważalne głównie w przypadków

dużych zbiorów. Co innego, jeśli

skorzystamy z programu dla stacj i

dyskietek - wtedy odczuwamy

większy dyskomfort.

Średnio za pomocą Disk Expandera

można zaoszczędzić ok. 30-40%

miejsca na dysku. Wiadomo, że za-

leży to od formatów plików, dlat-

ego dla niektórych zysk z kompresj i

wyniesie nawet 50-100%, a dla in-
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nych 5-10%. Jeżeli na dysku

będziemy mieli dużą ilość plików

typu JPEG, LHA czy MPEG - nie

zyskamy zbyt wiele. Z drugiej

strony, dla plików tekstowych i in-

nych dokumentów, które nie są

kompresowane w żaden sposób,

program może być świetnym do-

datkiem.

Reasumując, Disk Expander jest

programem bardzo przydatnym, o

ile wiemy jak z niego korzystać.

Szkoda, że jego konfiguracja jest

skomplikowana, ale nie trzeba jej

robić też codziennie. Z pewnością

przydałoby się, aby program

pozwalał na określanie filtrów dla

plików, które mają być poddawane

kompresj i lub ustawianie różnych

algorytmów kompresj i dla kole-

jnych dysków. Ze względu na

możliwość wystąpienia awari i , pro-

ponuję w wolnej chwili przygo-

tować dyskietkę z podstawowym

systemem i zainstalowanym Disk

Expanderem. Inaczej możemy

stracić dostęp do danych, choć

raczej pliki nie zostaną uszkod-

zone.

Program jest dzisiaj trudny do

zdobycia, choć całkiem niedawno

pojawił się na aukcjach eBay w ce-

nie ok. 100 zł. Nie jestem przeko-

nany, czy wiele osób będzie go

używać w dobie panowania

dysków o pojemności rzędu ter-

abajtów, ale na pewno warto

wiedzieć o takiej możliwości . Sam

mam w swojej Amidze 600 orygi-

nalny dysk 170 MB i użycie Disk Ex-

pandera sprawdziło się

znakomicie. Muszę tylko dokupić

kartę turbo, ale to zupełnie inny

temat. Dla prawdziwych fanów kli-

matu retro, ten program może być

nowym świetnym doświadczeniem.

Marcin Libicki

Czytasz magazyn

RetroKomp? Teraz możesz

go mieć

w niższej cenie!
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Modelowanie trójwymiarowe zło-

żone jest z wielu odrębnych za-

gadnień, jak wizualizacja, mode-

lowanie przedmiotów, animowanie,

oświetlenie, kształtowanie powie-

rzchni itd. W zastosowaniach pro-

fesjonalnych zauważa się pewną

specjalizację w tych dziedzinach.

Zatrudnia się innego specjalistę do

modelowania ruchu postaci i in-

nego do tworzenia oświetlenia.

Spowodowane jest to stale rosną-

cymi wymaganiami co do realizmu

modelu 3D.

LightWave 3D wraz z VideoToast-

erem tworzą wysokiej klasy system

do tworzenia animacji . Za jego po-

mocą możesz tworzyć animowaną

grafikę trójwymiarową. Wiele ani-

macji widzianych dawniej w

telewizj i stworzonych zostało na

Video Toasterze. Filmy i programy

telewizyjne, takie jak Unsolved

Mysteries, Babylon 5, Sea Quest

pokazują moc i użyteczność Light-

Wave. LightWave składa się z Mod-

elera i Layouta. Modeler jest

częścią programu służącą do mod-

elowania obiektów, natomiast za

pomocą Layouta animuje się

obiekty i generuje się obraz wyjś-

ciowy. Jedną z zalet LightWave jest

łatwość jego obsługi nie wymaga-

jąca dokładnego studiowania po-

dręczników. Wiele czynności wyko-

nywanych jest automatycznie, co

ułatwia poznanie programu. Z kolei

dla profesjonalistów przeznaczona

jest możliwość precyzyjnego nu-

merycznego ustawiania parame-

trów.

Dla początkujących

Przy korzystaniu z LightWave warto

znać zasadę: Im bardziej rozu-

miesz, co robisz tym łatwiej tego

dokonasz i lepszy osiągniesz rezul-

tat. Im więcej wiesz ogólnie o

modelowaniu trójwymiarowym,

tym więcej będziesz wiedział o

LightWave.

Jeśli kiedyś pracowałeś w grafice

komputerowej, to wiesz, że różne

aplikacje działają inaczej od siebie.

Dlatego polecamy ci przeczytanie

tej części , gdzie chcę wyjaśnić za-

sady tworzenia grafiki na Light-

Wave.

Zwykle tworzenie obrazu albo ani-

macji trójwymiarowej składa się z:

- zaplanowania animacji

- stworzenia obiektów

- ustawienia sceny (umieszczenia

obiektów w przestrzeni)

- przetestowania wyglądu

powierzchni obiektów

- określenia dróg, po których będą

się poruszały obiekty

- wygenerowania i zapisania ani-

macji .

Dalej przedstawię wszystkie te el-

ementy szczegółowo.

Zaplanowanie animacji

Jednym z najtrudniejszych etapów

jest wymyślenie i zaplanowanie

animacji . Kiedy znajdziesz już jakiś

pomysł, to reszta pójdzie gładko.

Najlepsza jest metoda prób i

błędów. Jeśli coś nie wyjdzie tak,

LightWave
część 1.

Tytułowy program to legenda w świecie grafiki trójwymiarowej. W kontekście Amigi
mówią o nim nawet współczesne publikacje, które zwykle zapominają o roli, jaką
odgrywała Przyjaciółka w rozwoju tego rodzaju oprogramowania. Tym bardziej
powinniśmy poznać LightWave'a i spróbować go używać. Możliwości uzyskiwane na
naszym komputerze stały się wzorem dopiero dużo później przeniesionym na inne
platformy. Mówiąc o tym programie należy zacząć od modelowania obiektów oraz
związanych z tym innych czynności.
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jak chciałeś to spróbuj w inny

sposób. Czasem świetne

rozwiązanie przychodzi przez przy-

padek. Zwykle pomysły na ani-

mację są dosyć proste, można je

ująć w jednym zdaniu.

Na przykład: pociąg przejeżdżający

przez most. Dobry efekt uzyskamy

jednak dopiero po dopracowaniu

szczegółów. W zależności od kon-

tekstu spróbuj osiągnąć wrażenie

majestatyczności , grozy, hu-

morystyczne albo smutne. Dla

początkujących polecamy skoncen-

trowanie się na prostych,

monotematycznych animacji . Do-

pracujcie na przykład animację

podskakującej kulki , albo coś w

tym rodzaju.

Modelowanie obiektów

Teraz musisz stworzyć modele

przedmiotów, które chcesz przed-

stawić w twojej animacji . Przed-

mioty będziemy nazywać

obiektami.

Trójwymiarowe sceny złożone są z

obiektów. Na ostateczny wygląd

obiektu składają się dwie rzeczy.

Pierwszą jest kształt. Określony

jest on za pomocą punktów i lini i

tworzących ściany obiektu, zwane

również wielobokami (polygons).

Drugą są własności powierzchni

obiektu (określane również jako

własności materiałowe), jej kolor i

faktura. Na przykład wygląd biurka

osiągany jest nie tylko przez jego

kształt, ale również przez rodzaj

jego powierzchni , który musi

wyglądać jak drewno. LightWave

oczywiście wszystko to umożliwia.

Do kształtowania przedmiotów

służą rozmaite narzędzia, zarówno

podobne do tych, jakimi posługuje

się rzeźbiarz (sic!), ale również

inne, nie mające odpowiedników w

rzeczywistości .

Modelowanie przedmiotu w trzech

wymiarach polega na rysowaniu

punktów i lini i . Pamiętasz za-

malowywanki "połącz kropki"?

Właśnie tak buduje się obiekt.

Stawiasz punkty i łączysz je ze

sobą za pomocą lini i , a program

tworzy z tego jakiś kształt. Tworze-

nie skomplikowanych kształtów

ułatwią ci specjalne narzędzia.

Gdybyś chciał narysować jakiś

przedmiot na desce kreślarskiej ,

potrzebowałbyś skorzystać z jego

modelu, fotografi i , planów itp.

Podobnie przy tworzeniu na kom-

puterze - staraj się korzystać z go-

towych rysunków lub

rzeczywistych modeli , pomoże ci to

dobrać odpowiednią wielkość, ksz-

tałt i kolor przedmiotu.

Można tworzyć obiekty od zera,

albo skorzystać z gotowego, mniej

lub bardziej go modyfikując.

Przykłady w przewodniku po Mod-

elerze z reguły opierają się na go-

towych obiektach, dzięki czemu

możesz skoncentrować się na

ważniejszych rzeczach.

Komunikacja z Modelerem odbywa

się za pomocą myszy, która służy

do zmiany położenia wska¦nika,

wybierania poleceń i innych

funkcji . Wykorzystuje się przy tym

zarówno lewy, jak i prawy przycisk

myszy.

Ty tworzysz obiekt na płaszczyźnie.

Modeler (a także Layout) tłumaczy

położenie obiektu na płaszczyźnie

na współrzędne przestrzenne.

Położenie punktu w przestrzeni

określane jest przez trójkę liczb

oznaczające pozycję w osiach

współrzędnych X, Y i Z. Jako punkt

odniesienia w przestrzeni służy
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środek układu, punkt o współrzęd-

nych (0, 0, 0). Punkt ten pełni inną

ważną rolę - jest to środek obrotu

obiektu (pivot point). Przy zapisy-

waniu obiektu zapamiętywana jest

również jego położenie względem

środka obrotu. Położenie środka

obrotu można zmienić albo prze-

suwając obiekt w Modelerze, albo

za pomocą specjalnej funkcj i w

Layoucie.

Ekran Modelera składa się z kilku

okien edycyjnych, pozwalających

na jednoczesny widok trzech

rzutów obiektu. Przy pracy w Mod-

elerze możesz ustawić parametry

ekranu tak, aby widzieć tyle

szczegółów, ile ci potrzeba. Poza

tym możesz przestawiać ekrany

edycyjne. Możesz włączać czwarte

okno, zwane oknem podglądu.

Jedną z najważniejszych rzeczy w

Modelerze jest zrozumienie kon-

cepcj i modelu (obiektu). Na ekranie

obiekty widoczne są w postaci

szkieletu (wireframe). Składają się

one ze ścian (wieloboków), które z

kolei powstają z połączenia ze

sobą punktów w przestrzeni . Ściany

są zwykle trójkątami albo pros-

tokątami, gdyż dla takiej postaci

obliczenia są najefektywniejsze,

chociaż mogą być też innymi

wielobokami. Poszczególnym

ścianom można nadawać kolor i

określić własności powierzchni .

Procesy tworzenia przedmiotu,

łączenia i modyfikacj i nazywają się

edycją. Złożone obiekty buduje się

z prostych bloczków, prostopadłoś-

cianów, kul, walców i innych. Edy-

cja polega na manipulowaniu

punktami i ścianami. Można

wybrać jakąś część obiektu i

wykonać na niej jakąś  operację. Do

wyboru fragmentów obiektu służą

specjalne narzędzia.

Poniżej dokładniej opiszemy

poszczególne składniki obiektu.

Punkt określa pojedynczą lokację

w przestrzeni . Reprezentowany jest

na ekranie kropką. Punkt może być

wybrany lub nie. Nie są one

widoczne przy renderowaniu (gen-

erowaniu postaci wyjściowej

obiektu). Layout używa poje-

dynczych punktów do oznaczenia

środków obrotu lub innych funkcji .

Ściana utworzona jest przez grupę

punktów połączonych ze sobą.

Ściany również mogą znajdować

się w dwóch stanach; mogą być

wybrane lub nie. Jeśli ściana jest

wybrana, rysowana jest także jej

normalna (odcinek prostopadły do

niej i skierowany). Ściany mogą

jednostronne lub dwustronne. W

przypadku ściany jednostronnej

widoczna jest tylko po tej stronie,

w którą zwrócona jest normalna.
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Zwykle powinno się stosować

ściany jednostronne, gdyż dla nich

obliczenia odbywają się znacznie

szybciej . Zresztą zwykle nie potrze-

bujemy oglądać wnętrza brył.

Wyróżnia się kilka typów ścian:

Trójkąt, ściana utworzona za po-

mocą trzech punktów. Trójkąt ma

jedną zaletę - zawsze jest idealnie

płaski . W Modelerze ten rodzaj

ściany używany jest najczęściej ,

szczególnie do bardziej skomp-

likowanych kształtów.

Prostokąt, ściana utworzona za po-

mocą czterech punktów.

Stosowany do prostszych ksz-

tałtów, które nie muszą być wygi-

nane (mogło by to spowodować

błędy renderowania, gdyż punkty

mogły by przestać leżeć na jednej

płaszczyźnie). Najlepiej tworzyć

model za pomocą kombinacj i

trójkątów i prostokątów.

Wielobok. Złożony z wielu punktów

leżących na jednej płaszczyźnie.

Jeśli nie używano funkcji Bones lub

Displacement Map (funkcje Lay-

outa), to nie powinno być  z nimi

problemów. Modeler umożliwia

podzielenie takiego wieloboku na

mniejsze, przez co można pozbyć

się problemów związanych z

brakiem współpłaszczyznowości

punktów tworzących wielobok.

Wieloboki do specjalnych zas-

tosowań

Na razie nie będziemy się nimi zaj-

mować, ale do kompletu opiszemy

i je. Pojedynczy punkt. Wygląda jak

zwykły punkt, ale zachowuje się

tak, jak wielobok. Zwykle nie jest

widoczny przy renderowaniu, chyba

że włączymy luminancję albo efekt

ruchu (motion blur). Stosuje się je

przy symulacj i deszczu, gwiazd i

innych.

Linia. Składa się z dwóch punktów.

Linia nie ma grubości , więc będzie

renderowana jako linia, niezależnie

od odległości od kamery.

Narzędzia do modelowania

LightWave oferuje wiele różnych

narzędzi do modelowania

powierzchni , dzięki którym w

prosty sposób możesz tworzyć

nawet bardzo skomplikowane ksz-

tałty. Pierwszym z nich jest sam

ekran. Masz do dyspozycj i trzy

widoki przedstawiające trzy rzuty

obiektu, boczny, lewy i dolny. Dzięki

temu możesz określić położenie w

przestrzeni .

Pomocny jest także podgląd, w

którym widzisz obiekt w perspek-

tywie oraz warstwy, dzięki którym

możesz operować na fragmentach

obiektu.

Dalsze narzędzia to stawianie

punktów i ścian - już je znasz. Po-

zostałe narzędzia jak drill, lathe i

bevel mają różne specyficzne, ale

bardzo ważne funkcje. W nich tkwi

cała siła modelowania LightWave.
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Najważniejsze, abyś wiedział o

niech w ogóle, że są. Zwykle ko-

rzysta się z około jednej czwartej z

nich, ale po nabraniu pewnego

doświadczenia od czasu do czasu

będziesz korzystał także z po-

zostałych. Pozostałe narzędzia to

twoje wprawne oko i wyobraźnia.

Rzecz leży w tym, jak wymode-

lować jakiś przedmiot za pomocą

jak najprostszego kształtu. Musisz

wybrać kompromis między jego

jakością a czasem liczenia.

Tworzenie dobrze

wyglądających modeli

Jeśli przyglądałeś  się obrazom

wygenerowanym przez LightWave,

pewnie dziwisz się, że wyglądają

aż tak realistycznie. Widziałeś

wygenerowane jabłko? Wczytaj

jednak obiekt apple (z katalogu

Food) do Modelera. Jak widzisz

obiekt ten jest bardzo prosty.

Jabłko z powodu zbyt małej ilości

ścian będzie z bliska kanciaste.

Jednakże przy oddaleniu go i

umieszczeniu na jakimś tle nie

będzie to widoczne. Kiedy potrze-

bujesz bardziej zaokrąglonego ksz-

tałtu podziel ściany na mniejsze

segmenty. Im więcej segmentów,

tym gładszy wygląd, ale dłuższy

czas renderowania. Musisz więc

wybrać optymalne rozwiązanie.

Druga ważna uwaga. Twórz tylko

to, co potrzebne. Fragmenty odd-

alone od kamery, niewidoczne albo

bardzo małe staraj się uprościć do

maksimum. W przeciwnym razie ich

renderowanie nie da żadnego

widocznego efektu, a tylko

niepotrzebnie wydłuży obliczenia.

Po wybraniu jakiejś funkcj i z menu,

kursor zmieni swój kształt zgodnie

z wykonywaną operacją. Możesz

teraz manipulować wybranymi

obiektami poprzez poruszanie

myszy z przyciśniętym lewym lub

prawym przyciskiem (w zależności

od funkcj i ). Ewentualnie możesz

skorzystać z menu numerycznego.

Modeler pozwala na stosowanie

ośmiu różnych warstw, w których

możesz prowadzić edycję. W danej

chwili może być widoczna dowolna

kombinacja warstw. Mogą one być

w stanie aktywnym lub nie. Wszys-

tkie operacje edycj i wykonywane

są tylko w warstwach aktywnych.

Jak wywolywać polecenia?

Fizycznie komunikujesz się z

LightWave poprzez mysz i klaw-

iaturę. Powinieneś znać konwencje

ich wykorzystania w LightWave

zanim przejdziesz do dalszych

części podręcznika.

Mysz

LightWave wykorzystuje oba przy-

ciski myszy. Wszystkie polecenia i

narzędzia wybiera się lewym przy-

ciskiem myszy. Przy wykonywaniu

jakiegoś polecenia lewy przycisk

pełni jakąś funkcję, a prawy inną.

Zwykle, jeśli nie tego jakoś nie za-

znaczamy, należy używać lewego

przycisku.

Klawiatura

Klawiatura służy do szybkiego

wywoływania niektórych poleceń.

Można używać wymiennie klaw-

iatury albo kliknąć na odpowiedni

przycisk na ekranie.

Na ekranie LightWave znajduje się

kilka rodzajów przycisków, uaktyw-

nianych za pomocą myszy.

- Przyciski menu. Znajdują się u

góry ekranu zarówno w Modelerze,

jak i Layoucie. Pozwalają na
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wywołanie menu z poleceniami, W

Layoucie na oknie, a w Modelerze z

lewej strony ekranu.

- Przyciski poleceń. W Layoucie na

oknie, a w Modelerze z lewej strony

ekranu. Są one pogrupowane

według ich działania i służą do

wykonania różnych działań.

- Przyciski podmenu. Ich wciśnięcie

powoduje ukazanie się panelu z

grupą poleceń lub zestawem

parametrów, które należy ustawić.

- Listy. Zawierają listę nazw obiek-

tów, powierzchni itp. Klikni j na ak-

tualną nazwę, a pojawi się lista, z

której możesz wybrać inną nazwę.

- Potencjometry. Pozwalają na

quasi-płynną zmianę jakiegoś

parametru. Często ten sam

parametr można ustawić w postaci

numerycznej .

Pola numeryczne. Pozwalają na

wpisanie wartości liczbowej

jakiegoś parametru. Zaakcep-

towanie nowej wartości nie

wymaga czyszczenia poprzedniej

wartości , ani wciskania RETURN.

Wciśnięcie RETURN powoduje

przejście do następnego takiego

pola, o ile takie istnieje lub zaak-

ceptowanie liczby i wyjście z pod-

menu.

- Polecenia z klawiatury

To tyle tytułem wstępu do Light-

Wave, czyli jednego z najlepszych

programów mających swoje korze-

nie w Amidze. W następnym od-

cinku zajmiemy się możliwościami

Modelera, a więc podstawami

modelowania 3D w praktyce.

Opracował:

Mariusz Wasilewski
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Jakie elementy zawiera Reaction?

Oto ich lista:

images/bevel.image

images/bitmap.image

gadgets/button.gadget

gadgets/checkbox.gadget

gadgets/chooser.gadget

gadgets/datebrowser.gadget

images/drawlist.image

gadgets/fuelgauge.gadget

gadgets/getfile.gadget

gadgets/getfont.gadget

gadgets/getscreenmode.gadget

images/glyph.image

gadgets/integer.gadget

images/label.image

gadgets/layout.gadget

gadgets/listbrowser.gadget

gadgets/radiobutton.gadget

gadgets/scroller.gadget

gadgets/slider.gadget

gadgets/space.gadget

gadgets/speedbar.gadget

gadgets/string.gadget

gadgets/calendar.gadget

gadgets/colorwheel.gadget

gadgets/gradientslider.gadget

images/led.image

gadgets/statusbar.gadget

gadgets/tabs.gadget

gadgets/tapedeck.gadget

gadgets/textfield.gadget

Aby używać nowych klas, potrzebu-

jemy oczywiście plików

nagłówkowych (z rozszerzeniem

.h), na przykład:

#include <proto/layout.h>

#include <proto/label.h>

#include <proto/palette.h>

#include <proto/window.h>

Potrzebne są także pliki opisujące

znaczniki i parametry, czyli :

#include <classes/window.h>

#include <gadgets/layout.h>

#include <gadgets/button.h>

#include <gadgets/palette.h>

#include <images.label.h>

Na koniec musimy jeszcze użyć

pliku Reaction lub Reaction_-

macros, co dla różnych wersj i sys-

temy będzie wyglądało inaczej:

#include <reaction/reaction.h>

/* AmigaOS 3.x */

#include <reaction/reaction_ma-

cros.h>

/* inne wersje AmigaOS */

Klasy Reaction są traktowane jako

specjalne biblioteki , dlatego muszą

być wywoływane za pomocą

funkcji OpenLibrary() i zamykane

poprzez CloseLibrary(). Określamy

także wskaźniki , przykładowo:

struct Library *WindowBase, *La-

youtBase, *LabelBase;

WindowBase = OpenLibrary("win-

dow.class", 44);

LayoutBase = OpenLibrary("gad-

gets/layout.gadget", 44);

Reaction
i jezyk C

Czym jest Reaction, pewnie wszyscy wiemy. Jest to ewolucyjne rozwinięcie Intuition
oraz Gadtools, które zapewnia bardziej nowoczesny i elastyczny interfejs użytkown-
ika. Używane są oczywiście klasy, które znajdziemy w katalogu Classes w systemie 3.9
i 3.9. System w wersjach od 2.0 do 3.1 korzysta z pakietu ClassAct, natomiast AmigaOS
4 posiada nowe funkcje wbudowane w Intuition, ale umożliwia uzyskanie tych
samych możliwości.
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LabelBase= OpenLibrary("ima-

ges/label.image", 44);

oraz

if (WindowBase) CloseLibrary(Win-

dowBase);

if (LayoutBase) CloseLibrary(Lay-

outBase);

if (LabelBase) CloseLibrary(Label-

Base);

Aby otworzyć okno Reaction

musimy użyć klasy Window (win-

dow.class), a za pomocą Win-

dowObject określić wszystkie

potrzebne parametry. Oto przykład,

jak to zrobić dla okna w rozmiarze

200 x 150 punktów:

windowObj = WindowObject,

WA_ScreenTitle, "ReAction",

WA_Title, "ReAction Window Ex-

ample",

WA_Activate, TRUE,

WA_DepthGadget, TRUE,

WA_DragBar, TRUE,

WA_CloseGadget, TRUE,

WA_SizeGadget, TRUE,

WA_Width, 200,

WA_Height, 150,

WINDOW_IconifyGadget, TRUE,

WINDOW_IconTitle, "Example",

WINDOW_AppPort, AppPort,

WINDOW_Position, WPOS_CEN-

TERMOUSE,

WINDOW_ParentGroup, VLayoutO-

bject,

LAYOUT_SpaceOuter, TRUE,

LAYOUT_DeferLayout, TRUE,

EndGroup,

EndWindow;

Dalej , chcemy otworzyć okno, a

wieć musimy użyć funkcj i

RA_OpenWindow(), na przykład:

myWindow = (struct Window

*)RA_OpenWindow(windowObj);

Zamknięcie okna realizowane jest

za pomocą RA_CloseWindow() oraz

DisposeObject(), co daje przykład-

owy zapis jak poniżej :

RA_CloseWindow(myWindow);

DisposeObject(myWindow);

Do określenia przycisku, jaki został

kliknięty przez użytkownika,

potrzebna jest także funkcja

RA_HandleInput(). Program za-

mieszczony obok będzie oczekiwał

na działanie użytkownika:

app = (1L << AppPort->mp_SigBit);

GetAttr(WINDOW_SigMask, win-

dowObj, &signal);

wait = Wait(signal | SIGBREAKF_C-

TRL_C | app);

while (( result = RA_HandleIn-

put(windowObj, &code)) != WH-

MI_LASTMSG)

{

switch (result & WHMI_CLASS-

MASK)

{

case WMHI_CLOSEWINDOW:

done = TRUE;

break;

case WMHI_GADGETUP:

case WMHI_ICONIFY:

RA_Iconify(windowObj);

myWindow = NULL;

break;

case WMHI_UNICONIFY:

myWindow = (struct Win-

dow *)RA_OpenWindow(win-

dowObj);

if (myWindow)

{

GetAttr(WINDOW_Sig-

Mask, windowObj, &signal);
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} else

{

done = TRUE; /* error

opening window */

}

break;

}

}

Mamy więc do dyspozycj i następu-

jące funkcje:

RA_OpenWindow(okno) - otwiera

okno,

RA_CloseWindow(okno) - zamyka

okno,

RA_HandleInput(okno, kod) - ob-

sługuje zdarzenia w oknie,

RA_Iconify(okno) - zamienia okno

w ikonę na blacie,

RA_Uniconify(okno) - przywraca

okno z poprzedniej opcj i .

W pliku classes/window.h mamy

określone zdarzenia, które są

możliwe do obsługiwania.

Oto ich lista:

WMHI_CLOSEWINDOW - kliknięty

został przycisk zamknięcia

WMHI_GADGETUP - przycisk został

zwolniony

WMHI_INACTIVE - okno jest nieak-

tywne

WMHI_ACTIVE - okno jest aktywne

WMHI_NEWSIZE - zmieniono

rozmiar okna

WMHI_MENUPICK - wybrana została

funkcja menu

WMHI_MENUHELP - została

wybrana opcja pomocy (Help)

WMHI_ICONIFY - wywołanie

ikonifikacj i okna

WMHI_UNICONIFY - stan okna

został przywrócony

WMHI_CHANGEWINDOW - okno

zostało przeniesione (lub

zmieniono ułożenie na ekranie)

Poniżej przedstawiam przykładowy

kod korzystających z wymienio-

nych możliwości :

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <exec/types.h>

#include <exec/memory.h>

#include <intuition/intuition.h>

#include <intuition/icclass.h>

#include <intuition/classes.h>

#include <clib/reaction_lib_pro-

tos.h>

#include <proto/intuition.h>

#include <workbench/startup.h>

#include <workbench/work-

bench.h>

#include <utility/tagitem.h>

#include <proto/exec.h>

#include <proto/window.h>

#include <proto/layout.h>

#include <classes/window.h>

#include <gadgets/layout.h>

#include <clib/alib_protos.h>

#include <reaction/reaction.h>

#include <reaction/reaction_-

macros.h>
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enum

{

GID_MAIN=0,

GID_INTEGER1,

GID_INTEGER2,

GID_DOWN,

GID_UP,

GID_QUIT,

GID_LAST

};

enum

{

WID_MAIN=0,

WID_LAST

};

enum

{

OID_MAIN=0,

OID_LAST

};

int main(void)

{

struct Window *win-

dows[WID_LAST];

struct Library *WindowBase, *Lay-

outBase;

struct MsgPort *AppPort;

Object *objects[OID_LAST];

ULONG wait, signal, app, done, re-

sult;

UWORD code;

WindowBase = (struct Library

*)OpenLibrary("window.class", 44);

LayoutBase = (struct Library

*)OpenLibrary("gadgets/lay-

out.gadget", 44);

if (!WindowBase || !LayoutBase) {

printf("A library could not be

opened!\n");

return(30);

}

else if (AppPort = CreateMsgPort()

)

{

objects[OID_MAIN] = WindowOb-

ject,

WA_ScreenTitle, "ReAction",

WA_Title, "ReAction Window Ex-

ample",

WA_Activate, TRUE,

WA_DepthGadget, TRUE,

WA_DragBar, TRUE,

WA_CloseGadget, TRUE,

WA_SizeGadget, TRUE,

WA_Width, 200,

WA_Height, 150,

WINDOW_IconifyGadget, TRUE,

WINDOW_IconTitle, "Example",

WINDOW_AppPort, AppPort,

WINDOW_Position, WPOS_CEN-

TERMOUSE,

WINDOW_ParentGroup, VLay-

outObject,

LAYOUT_SpaceOuter, TRUE,

LAYOUT_DeferLayout, TRUE,

EndGroup,

EndWindow;

if (objects[OID_MAIN])

{

if (windows[WID_MAIN] = (struct

Window *)RA_OpenWindow(ob-

jects[OID_MAIN]))

{

app = (1L << AppPort->mp_Sig-

Bit);

done = FALSE;

GetAttr(WINDOW_SigMask, ob-

jects[OID_MAIN], &signal);

while (!done)

{

wait = Wait( signal | SIGBREAK-

F_CTRL_C | app);

if (wait & SIGBREAKF_CTRL_C)

{

done = TRUE;

} else {

while (( result = RA_HandleIn-

put(objects[OID_MAIN], &code)) !=

WMHI_LASTMSG)

{

switch (result & WMHI_-

CLASSMASK)

{

case WMHI_CLOSEWINDOW:

windows[WID_MAIN]=NULL;

done=TRUE;

break;

}

}

}

}

DisposeObject(objects[OID_-

MAIN]);

}

DeleteMsgPort(AppPort);

}

if (WindowBase) CloseLi-

brary(WindowBase);

if (LayoutBase) CloseLibrary(Lay-

outBase);

return(0);

}

}

Okna mogą posiadać różne ele-

menty, za pomocą których program

będzie komunikował się z

użytkownikiem. Należą do nich

menu, przyciski , pola tekstowe oraz

inne elementy interfejsu

użytkownika.

Rodzaje pól są określone w pliku

classes/reaction_macros.h i są

następujące:

- ButtonObject,

- ToggleObject,

- CheckBoxObject,

- ChooserObject,

- ClickTabObject,

- ClickTabsObject,

- PopUpObject,

- DropDownObject,

- FuelGaugeObject,

- FuelObject,

- GetFileObject,

- GetFontObject,

- GetScreenModeObject,
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- IntegerObject,

- PaletteObject,

- PenMapObject,

- ListBrowserObject,

- RadioButtonObject,

- ScrollerObject,

- SpeedBarObject,

- SliderObject,

- StatusObject,

- StringObject,

- SpaceObject,

- TextFieldObject.

- BevelObject,

- BitMapObject,

- DrawListObject,

- GlyphObject,

- LabelObject.

- ARexxObject.

Zanim zaczniemy używać przy-

cisków, musimy określić ich

parametry. Pliki znajdziemy w kat-

alogach:

SYS:Classes/Gadgets

SYS:Classes/Images

i muszą być one otwierane za po-

mocą funkcji OpenLibrary(). Oczy-

wiście korzystamy z odpowiednich

plików nagłówkowych, przykład-

owo może to wyglądać tak:

#include <proto/integer.h>

#include <proto/button.h>

#include <proto/label>

#include <gadgets/integer.h>

#include <gadgets/button.h>

#include <images/label.h>

W głównym programie korzystamy

z OpenLibrary() w następujący

sposób:

struct Library *IntegerBase, *Label-

Base, *ButtonBase;

IntegerBase = (struct Library

*)OpenLibrary("gadgets/inte-

ger.gadget", 44);

LabelBase = (struct Library *)Open-

Library("images/label.image", 44);

ButtonBase = (struct Library

*)OpenLibrary("gadgets/but-

ton.gadget", 44);

Na koniec pracy, pamiętajmy o

zamknięciu bibliotek poprzez

funkcję CloseLibrary():

if (IntegerBase) CloseLibrary(Inte-

gerBase);

if (LabelBase) CloseLibrary(Label-

Base);

if (ButtonBase) CloseLibrary(But-

tonBase);

Jak na pierwszy odcinek informacji

jest aż nadto. W drugim zajmiemy

się obsługą różnych obiektów w

oknie oraz tworzeniem menu

górnego.

Opracował:

Mariusz Wasilewski
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Filmy

Prawdopodobnie temat odtwarza-

czy filmów dla AmigaOS powinien

być nam bliski , czas zobaczyć jak to

wyglada na AmigaOS 4. Na stronie

OS4Depot znajdziemy kilka wersj i

programu Mplayer:

- liveforit-mplayerng.lha - naj-

nowsze wydanie MPlayer, zopty-

malizowane pod karty graficzne

Radeon HD,

- liveforit-mplayer.lha - starsze

wydanie (6.4), które również jest

zoptymalizowane pod Radeon HD,

- muimplayer.lha - MPlayer ze zin-

tegrowanym interfejsem GUI,

pracującym pod kontrolą MUI.

Na nowoczesnych AmigaOne

X5000 warto zainteresować się tym

pierwszym plikiem. Dostarczony

jest on w dwóch wersjach: Generic,

odpowiedni dla procesora w X5000

oraz dla procesorów z układem Al-

tiVec występujący w modelu np.

X1000. MPlayer z tego archiwum to

aplikacja operująca tylko w Amiga-

DOS (Shell), tak więc aby móc

wygodnie obsługiwać program za

pomocą myszki , należy pobrać

archiwum mplayer-gui .lha i roz-

pakować je w dogodne miejsce.

Oba programy najwygodniej jest

umieścić w SYS:Utilities.

Przejdźmy do uruchomienia

MPlayer-GUI i skonfigurujmy pro-

gram dla naszych potrzeb. Na-

jważniejszą zakładką jest MPlayer,

gdzie w sekcji Path to MPlayer

powinnismy podać SYS:Utili-

ties/liveforit-mplayerNG/mplayer-

nonaltivec.

Co więcej , odnajdziemy tu opcje,

które mogą poprawić szybkość

odtwarzania filmu np. opuszczanie

klatek (framedrop), wyłączenie fil-

trów poprawiających jakość dla

formatów h.264 (loop filter), czy

poprawę synchronizacj i audio i

video (forceidx). W zakładce GUI,

można ustawić opcję schowania

Mplayer-GUI po naciśnięciu przy-

cisku Play (Iconify MPlayer-GUI),

czy autoodtwarzanie gdy przeciąg-

niemy plik filmu na okno MPlayer-

GUI.

Dodatkowo można tworzyć

Playlisty, zmienić ustawienia Video

i Audio, lecz naj istotniejsza zakłada

to File gdzie można wybrać film

Movie oraz napisy do niego Subti-

tle. Aplikacja potrafi też samemu

wybrać napisy dla naszego filmu,

gdy znajdują się one w tym samym

katalogu (Automatically set subti-

tle file).

By napisy działały poprawie należy

odpowiednio skonfigurować plik

config w katalogu conf MPlayer.

Pamietajmy, że zawsze dobrze jest

Filmy z dysku
i z płyty

Dotychczas w dużej mierze pisałem o programach dla AmigaOS 4.1, które umożliwią
odtworzenie wszelakiej maści plików audio i video. Dziedzictwo Amigi to jednak nie
tylko współczesne formaty AVI, MP3, lecz także specyficzne dla Amigi klasycznej pliki
typu MOD, ANIM. Co więcej w dzisiejszych czasach bardzo wygodnie jest wykorzystać
telefon do robienia zdjęć, filmów czy notatek głosowych. AmigaOS umożliwi nam
transfer danych na komputer celem ich późniejszej obróbki lub archiwizacji.
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utworzyć kopię zapasową tego co

modyfikujemy. W edytorze tekstu

otwieramy wspominany config,

gdzie wpis alang=en zmieniamy na

alang=pl (dla języka polskiego)

oraz dodajemy (po quiet=1):

#Set font

font=subfont.ttf

#Set font encoding

subcp=UTF8

Po zapisaniu pliku, możemy nacis-

nąć przycisk Play. Zostanie uru-

chomiony film, jaki i panel

kontrolny, który umożliwia naw-

igację w przód, tył, czy pauzę. Do-

datkowo możemy regulować

głośność, wyświetlić informacje o

czasie trwania filmu (OSD) oraz

dokonać korekcj i obrazu. Standard-

owo film wyświetlony zostanie w

oknie, lecz po dwukliku na obrazie

zostaniemy przełączenie na pełen

ekran. Przejście ponownie na tryb

okienkowy wykonujemy w ten sam

sposób.

Na sam koniec warto dodać, iż

MPlayer (czy to uruchomiony z

AmigaDOS, czy przez GUI) startuje z

najbardziej optymalnym wydajnoś-

ciowo trybem wideo: comp_yuv2.

Można to zmienić albo w GUI (za-

kłada Video / Video output) albo w

Shell (parametr -vo).

W dzisiejszych czasach, praktycznie

nikt nie ogląda już filmów na DVD.

Mimo wszystko MPlayer cały czas

wspiera i tą technologię, a

niezbędne ustawienia w MPlayer-

GUI znajdują się w zakładce File /

DVD. Obecnie MPlayer (6.5 .7) jest

najlepszym i najbardziej rozbu-

dowanym narzędziem do ogląda-

nia i streamowania filmów.

Program obsługuje praktycznie

każdy format danych, choć jeśli

zdarzy się wam napotkać plik nie

obsługiwany, warto sięgnąć po

inną wersję programu (6.4) niż tą

obecnie używaną np. MUI MPlayer

(uwaga, dla kart RadeonHD, ustaw-

iamy Video Driver: cgx_wpa).

Warto też dokonać aktualizacj i AV-

codecs, pobierając pliki :

- a52_avcodec.lha,

- dca_avcodec.lha,

- avcodec.lha

Wszystkie z OS4Depot. Odpowied-

nio kopiujemy z pliki a52.codec i

dca.codec (z katalogu bin) do

LIBS:avcodecs oraz avcodec.library

do LIBS:.

Nadmienimy, iż na OS4Depot

dostępne jest demo nowego odt-

warzacza Emotion. Cechy warte

podkreślenia to zintegrowane GUI i

obsługa wielu formatów, nawet tak

starych jak CDXL.

Pełna wersja aplikacj i dostępna

jest do nabycia w AMIStore, za

kwotę około 25 Euro. Nadmienić

trzeba, iż wydajnościowo, na ten

czas, Emotion wypada gorzej niż

darmowy konkurent MPlayer. Pro-

gram można też zintegrować SM-

Tube, czego efektem będzie

możliwość oglądania filmów

wykorzystując schludne GUI ap-

likacj i .

Audio

Dotychczas poznaliśmy program

TuneNet, aTunes oraz AmiPodder.

Został jeszcze wspomniany Ami-

gaAMP, któremu warto przyjrzeć się

bliżej . Jego bezapelacyjną zaletą

jest prostota użytkowania, ap-
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likacja jest inspirowana starym

Winamp. Jest to idealna propozycja

dla ludzi , którzy nie potrzebują

managera biblioteki muzycznej , a

pragną po prostu słuchać swoich

ulubiony utworów. AmigaAMP po-

biera się ze strony autora:

www.amigaamp.de

gdzie dodatkowo można znaleźć

wiele dodatków, takich jak różne

wtyczki i skórki . Po rozpakowaniu

archiwum, katalog programu na-

jlepiej umiejscowić w SYS:Utilities.

Program funkcjonuje i obsługuje

się praktycznie tak jak starego do-

brego Winamp. Pliki audio do

Playlisty dodać można poprzez

charakterystyczne ikony (+FILE,

+DIR), czy metodą przeciągni j i up-

uść. Dodatkowo aplikacja wspiera

notyfikacje systemowe, tak więc

bardzo ładnie integruje się z Ami-

gaOS. Oczywiście udogodnienia

typu Equalizer, losowa kolejność

odtwarzania są na porządku dzien-

nym. Dodatkowo bez problemu

można streamować ulubione radio

internetowe pobierając z internetu

jego playlistę.

Jak widać AmigaAMP oferuje do-

datki , które wizualizują odt-

warzaną muzykę, również, takie,

które działają na pełnym ekranie.

Jedną z najwiekszych zalet Ami-

gaAMP jest jego ciągły rozwój

(również na AmigaOS 3.x) oraz brak

konieczności jego zakupu.

ANIM i MOD

Historia Amigi bez wątpienia jest

ściśle powiązana z modułami i ani-

macjami. Typowy przedstawiciel

audio to format MOD (ale też inne

np. MED, XM, S3M, DBM), a dla ani-

macji ANIM (oraz YAFA czy CDXL).

Obecnie formaty te, na tle wsze-

chobecnych MP3, MP4, AVI itd.,

raczej można rozważać jako nos-

talgicznie wspomnienia. Tym

bardziej cieszy to, iż Amiga Nowej

Generacj i bez problemu odtworzy

tego typu pliki .

Zajmując się formatami muzy-

cznym, jednym z najlepszych

narzędzie w tej kwesti i jest

TuneNet wraz ze swoimi wty-

czkami. Ze strony OS4Depot będą

potrzebne dwa archiwa: uade.lha

oraz xmp.lha. Zapewnią one właś-

ciwie bezproblemową obsługę

każdego formatu trackerów.

Co więcej dostaniemy możliwość

słuchania skompresowanych pli-

ków, co w latach dziewięćdziesią-

tych było bardzo popularnym za-

biegiem, oszczędzającym cenne

miejsce na nośnikach lub dyskach.

Na początek rozpakujmy zawartość

pierwszego archiwum do Ram

Dysk.

Otrzymamy dwa pliki instalacyjne

(drugi znajduje się w oddzielnym

katalogu). Instalujemy pierwszy,

zgadzając się na standardowe

ustawienia (uwaga, podczas insta-

lacj i zostaniemy zapytanie o wolu-

men UADE:, należy go tymczasowo

przypisać Assign do DEVS:UADE).

Następnie z katalogu Install XFD

libraries instalujemy dodatkowe

biblioteki XFD, przez co będziemy

w stanie odtwarzać skompre-

sowane moduły muzyczne.

Przed restartem komputera doda-

jmy bibliotekę xfdmaster.library z

katalogu LIBS: do ustawień (kata-

log Prefs) Compatibility. Biblioteka

ta, nie działa poprawnie, gdy jest
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włączona emulacja J IT procesora

68k. Tak więc opcja ta musi być za-

znaczona.

UADE (Unix Amiga Delitracker Em-

ulator) umożliwia odgrywanie

starych amigowych formatów, choć

aby uzupełnić naszą konfigurację,

warto jest zainstalować drugi do-

datek XMP. Wykorzystuje się do

tego celu standardowy instalator i

akceptuje się ustawienia przezeń

proponowane. Dzięki powyższym

dodatkom, które automatycznie

zainstalowały stosowne wtyczki

(plugins) dla TuneNet będziemy w

stanie odtworzyć ulubione moduły,

nawet te skompresowane.

Warto wspomnieć, iż AmigaAMP ma

wbudowane wsparcie dla starych

formatów. Zaletą jest to, iż nie

trzeba nic instalować, ale jest też

wada. Nie uświadczymy obsługi

skompresowanych plików. Zdecy-

dowanie na tym polu TuneNet

wykazuje się większą kompatybil-

nością i poręcznością.

Skompresowane pliki można roz-

pakować poprzez dodatekx-

ad_xfd.lha. Po jego instalacj i ,

będzie można, za pomocą syste-

mowego UnArc rozpakowywać

skompresowane pliki . Jednak

będzie to praca mozolna.

Na polu modułów muzycznych jest

jeszcze kilka innych programów.

Wspomnijmy choćby o bardzo przy-

jemnym i przejrzystym SimplePlay,

który niestety również nie ob-

sługuje dekompresj i plików.

Formaty animacji na klasycznych

Amigach, to głównie ANIM, choć

obecne też były CDXL lub YAFA.

Również to wszystko jesteśmy w

stanie odtworzyć na komputerach

typu AmigaOne. Jednym z pro-

gramów oferujących tą możliwości

jest VAMP (vamp.lha). Został on

napisany w języku skryptowym

Hollywood. Właściwie jego

ogromne możliwości w zakresie

otwierania różnych formatów

plików (zaczynając od ANIM,

poprzez CDXL, czy MP4 a kończąc

na DBM) wynikają z samych możli-

wości pakietu Hollywood.

Tak, więc by program działał

poprawnie musimy zainstalować

praktycznie wszystkie dodatki

(warto skonsultować się z doku-

mentacją VAMP) ze strony:

http://www.hollywood-

mal.com/download.html:

AHX, AIFF, APNG Anim, AVCodec, Di-

giBooster, FLIC Anim, JPEG2000,

Movie Setter, Ogg Theora, Ogg Vor-

bis, PCX, SVG Image, TIFF, XML

Parser, YAFA. Katalog programu

VAMP można umieścić standard-

owo na partycj i systemowej w

folderze Utilities. Program jest w

stanie wyświetlić format ANIM,

jednak ma problemy z obsługą try-

bów HAM8 (Amiga z układami AGA).

Za to bez problemu radzi sobie z
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plikami YAFA (format programu

Wildfire). Poza tym bez problemu

obsłuży format CDXL (z Amiga

CDTV), choć do tego celu warto za-

poznać się z programem CDXLPlay.

Na sam koniec, warto dać szansę

iffanimplay, który to operuje z Ami-

gaDOS. Na szczęście składnia jest

dość, prosta, a więc po przekopi-

owaniu programu do C: wygląda to

np. następująco:

iffanimplayWork:Anim/uj.anim

Program potrafi wyświetlić ani-

mację HAM, jednak nie z

poprawnym doborem palety barw.

Mimo wszystko, jeśli nie można in-

aczej obejrzeć danego pliku, jest to

rozwiązanie problemu. Co więcej

jeśli ktoś chciałby skonwertować

starego typu animacje może zain-

teresować się programem Ani-

mWebConverter.

Integracja z telefonem

Nie można by rozmawiać o

prawdziwych multimediach, gdyby

nie wykorzystać smartphone z

AmigaOS. Dotychczas nie zajęliśmy

się transferem filmów czy zdjęć z

naszego telefonu do komputera. W

tym przypadku bazą będzie iPhone,

lecz zasada pracy jest taka sama

dla innych wiodących produktów.

Oczywiście zdjęcia, filmy, czy no-

tatki audio w bardzo łatwy sposób

można przesłać poprzez usługi

typu Dropbox, czy Google Drive.

Wystarczy tylko udostępnić

wybrane zdjęcie lub zdjęcia do

usługi np. Google Drive.

Następnie na komputerze, poprzez

wcześniej skonfigurowane Amiga

Cloud Handlers mamy dostęp do

plików. Co więcej w ten prosty

sposób można udostępnić prakty-

cznie wszystko, od plików audio

poprzez arkusze kalkulacyjne itd.

Dzięki temu można w pewien

sposób obejść problem braku paki-

etu MS Office dla AmigaOS.

Po stronie telefonu do obsługi zd-

jęć właściwie wystarcza standard-

owa aplikacja Photos. Jednak by

wygodniej i szybciej przesyłać dużą

ilość zdjęć lub filmów, warto zain-

stalować Transfer.

Aplikacja ta tworzy serwer HTTP

wraz ze stroną www ze zdjęciami z

telefonu. Kierując przeglądarkę

Odyssey pod podany (przez ap-

likację w telefonie) adres IP,

będziemy mieli dostęp do zdjęć i

filmów.

Co więcej albumy utworzone w

telefonie, również są widoczne.

Przez przycisk Upload możemy

wgrać na telefon wybrane pliki .

Wgrane zdjęcie zostanie dodane do

naszej kolekcj i .

Oczywiście pobranie zdjęć czy

filmów jest równie proste. Wystar-

czy wybrać stosowny album np. All

Photos (dostęp do wszystkich zd-

jęć), zaznaczyć interesujące pozycję

i kliknąć (w tym przypadku) Down-

load 3 items.

Notatki audio, lub po prostu na-

grania audio realizuje się w

wygodny sposób właśnie na tele-

fonie. Jest on zawsze pod ręką, do-
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datkowo jest to kompletnie

bezgłośne urządzenie. Dzięki temu,

uzyskuję się dobrą jakość nagrania

(szczególnie z odpowiednim

mikrofonem), które później można

poddać obróbce na amigowym Au-

dio Evolution 4 - do znalezienia na

OS4Depot pod nazwą:

audioevolution4.lha

Bardzo dobrym narzędziem do na-

grań audio po stronie iPhone jest

ALON Dictaphone. Program oferuje

masę ustawień, poczynając od

wyboru jakości nagrania, aż do

różnych możliwości transferu go-

towego pliku. Wykorzystać do tego

celu można tradycyjnie usługę

Dropbox, Google Drive, Box czy

iCloud Drive. Można też bez prob-

lemu wykorzystać serwer A-FTP i

wgrać pliki bezpośrednio do

naszego komputera.

Posiadając urządzenia firmy Apple,

warto też zainteresować się stroną

www.icloud.com. Dzięki niej ,

będziemy mieli dostęp do zdjęć,

filmów, ale także notatek, przy-

pomnień, czy nawet e-mail (jeśli

posiadamy konto e-mail w usłudze

Apple), prosto z naszej przeglą-

darki . Jest to bardzo wygodne

rozwiązanie. Niestety serwis we-

bowy Apple nawet na X5000 działa

dość wolno.

Mimo wszystko spróbujmy, gdyż

poza wymienionymi cechami, do-

datkowo uzyskujemy dostęp do

edycj i dokumentów, arkuszy czy

prezentacj i w aplikacjach typu

Pages, Numbers i Keynote. Zajmi-

jmy się jednak multimediami. By

móc wygodnie korzystać z wyżej

wymienionego serwisu, ustawiamy

Odyssey w tryb Firefox 25 (Win-

dows). Po zalogowaniu się do

konta Apple uzyskamy dostęp do

Launchpad, czyli ekranu star-

towego ze wszystkimi webowymi

aplikacjami.

Przechodząc do ikony Photos

uzyskujemy dostęp do zdjęć. Jest to

o tyle wygodne, iż nasze mobilne

urządzenie automatycznie przesyła

wszystkie ostatnie zdjęcia i filmy

do chmury iCloud.

Dzięki temu, wystarczy pobrać

(ikona chmurki ze strzałką w dół)

interesując nas pliki . Jest to proste

i wygodne rozwiązanie, choć

niekiedy, szczególnie przy filmach,

wygodniejszy może być transfer

metodami opisanymi wcześniej .

Oczywiście do iPhotos można też

wgrać pliki (ikona chmurki ze

strzałką w górę), udostępniać je,

czy tworzyć nowe albumy.

AmigaOS 4 » Oprogramowanie

AMIGAZYN 12/2017

61



Obsługa filmów DVD

i AudioCD

W obecnych czasach, fizyczna

forma dystrybucji filmów i muzyki

odeszła już raczej w zapomnienie.

Nie mniej jednak, jesteśmy w

stanie posłuchać muzyki z płyt au-

dio za pomocą aplikacj i PlayCD z

katalogu SYS:Utilities. Jedynie na

co warto zwrócić uwagę to konfig-

uracja napędu CD/DVD w ikonie

programu, w tym przypadku trzeba

było zmienić wpis DOSDEV= z CD0

na CD1. Po włożeniu płyty do

napędu, uruchamiamy program,

wybieramy ścieżkę i możemy

oddać się przyjemności słuchania

muzyki .

Wspomnijmy o parametrze USEAHI,

który ma zastosowanie w starszych

komputerach z napędem ATA (i

analogowym połączeniem z kartą

muzyczną) np. AmigaOne XE. W

takim przypadku USEAHI musi być

wyłączony (zamknięty w nawiasach

w Tooltype ikony PlayCD).

Zgrywanie płyt AudioCD nie jest już

tak popularne jak kiedyś. Mimo

wszystko, być może mamy swoją

kolekcję, którą chcemy w wygodny

sposób słuchać na komputerze.

Czynność tę, realizuje program

CodeAudio, do pobrania ze strony

autora:

http://www.onyxsoft.se/codeau-

dio.html

Po zainstalowaniu aplikacj i ,

uruchamiamy kreator, jest to ikona

CodeAudio. W pierwszym oknie,

należy kliknąć przycisk Add CD, co

spowoduje dodanie ścieżek audio z

płyty CD.

Następne pytanie to czy chcemy

zgrać plik w szybki sposób Yes, lub

czy pragniemy mieć wpływ na

jakość zgrywanego materiału No.

Polecamy wybrać tą ostatnią opcję.

Kolejne okno kreatora, to wybranie

jakości wynikowej zgranych

ścieżek, pozostawiamy ustawienia

High.

Program poinformuje nas, iż

brakuje niektórych plików w sys-

temie. Zaproponuje ich automaty-

czne ściągnięcie, na co należy

przystać Yes (aplikacja sama też

pobiera niezbędny program LAME,

musimy potwierdzić tylko ar-

chitekturę komputera jaką posi-

adamy).

Po instalacj i niezbędnych kompo-

nentów, w następnym komunikacie

należy wybrać przycisk Get

FreeDB.com (automatyczne po-

branie nazwy dla ścieżek audio).

Może to spowodować komunikat o

nie możliwości odczytu danych z

napędu komputera, co korygujemy

komendą Find my CD drive

(spowoduje to odnalezienie właś-

ciwych parametrów urządzenia

DVD). Klikamy Try again! .

Po chwili ukaże się lista pobranych

nazw, akceptujemy ją poprzez Ac-

cept. Kreator pokaże wszystkie

wybrane parametry, naciskamy

więc Start! . Cały proces jest na

bieżąco wyświetlany w konie

CodeAudio. Na sam koniec otrzy-

mamy informację, gdzie znajdują

się pliki .

Płyty DVD (a nawet VCD) obsługuje

DvPlayer, lub szerzej opisany i ze-

cydowanie bardziej uniwersalny

MPlayer. Po umieszczeniu krążka z

filmem w komputerze, wystarczy

uruchomić MPlayerGUI i w za-

kładce File / DVD zdefiniować

napęd DVD naszego komputera. W

tym przypadku, podano Device:

Custom diskimage.device, Unit to

dvd, numer 4.

Ustawienia są inne niż dla napędu

fizycznego, gdyż tutaj płyta DVD, a

raczej jej plik ISO został umieszc-

zony w wirtualnym napędzie. Po

wybraniu właściwej ścieżki Track:

(2), klikamy Play, po czym oglądamy

film.

Krzysztof Radzikowski
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Procedura naprawdę nie jest

skomplikowana. Na Workbenchu

podłączamy joystick poprzez

adapter USB. Na ekranie powinno

pojawić się małe okno z informacją

o producencie sprzętu oraz

używanej klasie ("Class:

Multiclass"). Jeżeli szystko jest w

porządku, przechodzimy do

katalogu "Prefs" na dysku

systemowym i wybieramy program

"AmigaInput".

W nowym oknie wybieramy pole

"Available Interfaces", gdzie

powinna pojawić się nazwa

naszego adaptera. Dalej klikamy na

przycisk "Test/Calibrate unit" na

dole okna. Zgodnie z

przewidywaniami, pojawi się

kolejne okno, w którym trzeba

skalibrować joystick. Wybierz

przycisk "Calibrate" i postępuj

zgodnie z instrukcjami.

Wskazówka: Aby zobaczyć cały

tekst powiększ okno za pomocą

standardowego przycisku na

ramce.

Po skonfigurowaniu joysticka

wybieramy kartę "LowLevel"a,

potem na "Choose lowlevel.library

port". Należy tu wskazać port 0, a

następnie skorzystać z listy "Units",

aby upewnić się, że ustawiona jest

jednostka zerowa. Dalej klikamy na

przycisk cykliczny "Red", aby

ustawić na nim pozycję "Button 1"

zamiast opcj i "Disabled". Na koniec

używamy przycisku "Assign", aby

przypisać ustawienia do joysticka.

Jeśli wszystko poszło dobrze,

klikamy przycisk "Save". Joystick jest

teraz skonfigurowany. Następnie

musimy skonfigurować programy

"RuninUAE" i "E-UAE". Trzeba przejść

do poniższej ściezki :

Podłączamy
retro joystick
Podłączenie retro joysticka nie stanowi problemu, niezależnie od tego, jakie systemu
używamy. Mimo to wiele osób traktuje możliwość skorzystania ze starego Quickshota
czy Skorpiona jako wielką zaletę sprzętu klasycznego. W tym artykule chcę pokazać,
że jest to bardzo łatwe także w systemie AmigaOS 4, a więc może czasem lepiej
skorzystać z emulacji?
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SYS:Emulation/RunInUAE/E-UAE/E-

UAE-amigfx

Jeśli nie masz programu

"RunInUae", można to naprawić,

pobierając go z serwisu OS4depot,

a dalej postępować zgodnie z

instrukcjami instalacj i . Archiwum z

programem można pobrać tutaj :

http://os4depot.net/index.php?fun

ction=showfile&file=emulation/uti

lity/runinuae.lha

Uruchamiamy program, a

następnie używamy opcję menu:

Shared settings / Set default joy-

stick to / joy1

To już prawie wszystko, teraz

trzeba przetestować grę. Musimy

sprawdzić, czy konfiguracja

"RuninUae" jest w porządku.

Program "RunInUAE" powinien

znajdować się w Amidocku lub w

ścieżce:

SYS:Emulation/RunInUAE

Klikamy dwukrotnie ikonę

"RunInUAE". Na ekranie powinno

pojawić się mały okno z informacją

rozpoczynającą się od słów:

Double-click on a 68k to run it in E-

UAE

Klikni j prawym przyciskiem myszy

na szare pole z napisem i

przytrzymaj go. Wybierz opcję

"Joy1". Wszystko powinno działać

prawidłowo, a dalej obsługa

programu jest taka sama jak

zwykle. Życzę miłej zabawy!

Opracował:

Marcin Libicki
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Opcje związane z siecią są

dostępne w oknie ustawień pod

pozycją o nazwie „Network”. Gdy

najedziesz na nią wskaźnikiem i

naciśniesz lewy klawisz myszki , po-

jawią się trzy zakładki z wieloma

funkcjami: Automatycznie aktywna

jest najczęściej używana, czyli „In-

terfejsy sieciowe”.

To tutaj możesz ustawić

szczegółowe parametry Twojego

połączenia internetowego. Ob-

sługiwane mogą być karty prze-

wodowe i bezprzewodowe, a

konfigurację obu rodzajów

przeprowadzany w jednym miejscu.

Odczytywanie informacji

o sterownikach

Na początek zwróć uwagę na linię

widoczną obok małego znaku

trójkąta. Jest umieszczona w

górnym lewym rogu zakładki: Gdy

zawartość przewiniesz suwakiem

po prawej stronie okaże się, że

podobnie wyglądających napisów

jest więcej . Każdy z nich to oz-

naczenie jednego urządzenia

sieciowego, którego parametry

możesz kontrolować. Widoczna in-

formacja pozwala zorientować się

jaki sterownik obsługuje urządze-

nie. Na przykład napis:

bcm43xx_wl.device:0

oznacza plik sterownika o nazwie

„bcm43xx_wl.device” oraz numer

tak zwanego jednostki wynoszący

zero. Wszystkie pliki „.device”

związane z siecią są zapisane w

ścieżce:

MOSSYS:Devs/Networks

dlatego w oknie ustawień

uwzględniona jest tylko nazwa

pliku. Najedź wskaźnikiem na mały

trójkąt po lewej stronie, a

rozwiniesz większe pole informa-

cyjne zawierające wpisy na temat

autora sterownika, jego wersj i i

przeznaczenia. Aby powrócić do

poprzedniego stanu jeszcze raz

wskaż „trójkąt”.

Poniżej lini i z oznaczeniem

sterownika umieszczone są pola z

ustawieniami i będą one różne w

zależności od rodzaju połączenia.

Cechą wspólną jest jednak mały

kwadratowy przycisk umieszczony

znowu po lewej stronie.

Służy on do włączania i wyłączania

obsługi urządzenia. Wystarczy na-

jechać na niego wskaźnikiem i

nacisnąć lewy klawisz myszki . Gdy

pole zostanie zdezaktywowane,

funkcje niżej zostaną również

„wyłączone” i nie będziesz mógł

wybrać żadnej opcj i . Dzięki temu

nie musisz zastanawiać się, czy

dane urządzenie działa.

Obok wspomnianego przycisku

widać napis, który będzie inny w

zależności od rodzaju sieci . Jest to

nazwa interfejsu, którego w za-

sadzie nie musisz znać, aby korzys-

tać z systemu. Możesz jednak

spotkać się z nią w wielu

zewnętrznych programach.

Ambient
i obsługa sieci

Korzystanie z komputera jest dziś związane z intensywnym dostępem do Internetu. W
systemie MorphOS nie mamy super nowoczesnej przeglądarki, ale możliwości obsługi
sieci nie są wcale małe. Właściwie wszystkie podstawowe funkcje wbudowane są w
systemowy blat, a więc nie musimy od razu instalować dodatkowego oprogramowa-
nia. To wielka zaleta systemów NG.
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Połączenie przewodowe

Jeżeli korzystasz z Internetu za po-

mocą przewodu sieciowego, w

oknie ustawień powinieneś

odszukać pozycję oznaczoną jako

„eth0” lub podobnie. Oznacza to

standard Ethernet, który można

stosować zarówno do połączeń w

sieciach lokalnych, jak i kablowych.

Podstawowa konfiguracja wygląda

następująco:

Do wyboru masz funkcję „dynam-

icznego” lub „statycznego” adresu

IP. Obecnie w większości przypad-

ków używany jest protokół au-

tomatycznej konfiguracj i o nazwie

„DHCP” (ang. Dynamic Host Config-

uration Protocol), dlatego najedź

wskaźnikiem na pole oznaczone

jako:

Dynamiczny adres IP (DHCP)

i naciśni j lewy klawisz myszki .

Wewnątrz okrągłego przycisku

powinien znaleźć się ciemny punkt.

Następnie użyj przycisku „Zapisz”

na dole okna i zresetuj komputer.

Po ponownym uruchomieniu pul-

pitu powinieneś mieć dostęp do

sieci .

Jeśli jednak Twój dostawca Inter-

netu wymaga ręcznego

wprowadzenia danych połączenia,

zwróć uwagę na opcje umieszc-

zone po lewej stronie. W analog-

iczny sposób skorzystaj z przycisku:

Statyczny adres IP

Aktywne wtedy staną się pola tek-

stowe poniżej . Musisz w nich

wpisać podstawowe informacje o

dostępnej sieci , które w takiej

samej formie powinien Ci

przekazać dostawca Internetu.

Każde z pól musi być „włączone”, o

czym świadczy zakreślenie na

kwadratowym polu obok. Taki jest

stan domyślny i nie zmieniaj tego.

Dalej wykonaj te same czynności

co przy połączeniu typu „DHCP”.

Gdy połączenie będzie aktywne

możesz zobaczyć jego stan na

bieżąco. Służy do tego menu

dostępne w prawym górnym rogu

listwy ekranu Ambienta. Mówimy o

tym w rozdziale „Konfiguracja sys-

temu” na okoliczność regulacj i

głośności .

Najedź wskaźnikiem na przycisk

oznaczony ramką: naciśni j i

przytrzymaj lewy klawisz myszki .

Przesuń wskaźnik na pozycję

„Moduły”, a potem – z kolejnego

pod-menu – wybierz opcję „Net-

work”. Na listwie pojawią się dwie

strzałki i odpowiadające im ciemne

okrągłe punkty:

Podczas korzystania z sieci będą

one zmieniać kolor, dzięki czemu

będziesz wiedział, że wykonywana

jest transmisja danych. Jeżeli

reagowało będzie pole widoczne

obok zielonej strzałki skierowanej

w dół oznacza to, że informacje są

pobierane z sieci . W drugim przy-

padku świadczy to o wysyłaniu

danych z Twojego komputera.

Jeżeli natomiast najedziesz

wskaźnikiem na pole ze strzałkami

i poczekasz kilka sekund, na

ekranie pojawi się „dymek” z infor-

macjami na temat ilości
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przesłanych „pakietów”, czyli jed-

nostki informacji używanej w

połączeniach sieciowych. Pozwala

to stwierdzić ile danych przesłal-

iśmy oraz z jaką praktyczną szy-

bkością. Pamiętaj , że domyślnie

funkcja ta dotyczy wyłącznie sieci

przewodowych, a nie zawsze

będziesz korzystał z takiego

rodzaju dostępu do Internetu.

Połączenie bezprzewodowe

Sytuacja wygląda nieco inaczej

jeżeli korzystasz z sieci bezprze-

wodowej. Ustawienia będą wtedy

bardziej rozbudowane, ale układ

okna się nie zmieni .

Zwróć uwagę, że dolna część jest

identyczna i pełni tę samą funkcję.

Na górze widać jednak listę aktual-

nie dostępnych sieci bezprze-

wodowych. Aby skorzystać z

dowolnej , najedź wskaźnikiem na

jej nazwę i naciśni j lewy klawisz

myszki . Gdy pozycja zostanie

podświetlona wybierz pole „Con-

nect...”.

Zwykle sieć będzie wymagała

wprowadzenia hasła dostępu. Dlat-

ego na ekranie pojawi się małe

okno zatytułowane „Password Re-

quest”.

Powinieneś w nim wpisać hasło, a

następnie skorzystać z przycisku

„OK” po lewej stronie. Po chwili na

liście, obok nazwy sieci , pojawi się

kolorowy punkt zmieniający barwę

z czerwonej na zieloną. Oznacza to,

że nawiązano prawidłowo połącze-

nie. W przeciwnym razie punkt

będzie czerwony, a więc wpisałeś

nieprawidłowe hasło i powinieneś

powtórzyć operację. Oczywiście

jeśli sieć nie wymaga hasła

dostępu, nie zobaczysz okna „Pass-

word Request”, ale pozostałe ele-

menty interfejsu będą takie same.

Jeżeli połączenie powiedzie się,

system nie będzie prosił o

ponowne wprowadzanie hasła.

Może się jednak zdarzyć, że

zostanie ono zmienione lub wys-

tąpią inne trudności w obsłudze

sieci . W takiej sytuacj i możesz sko-

rzystać z przycisku opisanego jako

„Forget”, aby program umożliwił

ponowne wprowadzenie hasła.

Listę dostępnych sieci możesz

przewijać za pomocą suwaka po

prawej stronie lub przycisków

kierunkowych. Dzieje się to nieza-

leżnie od przewijania zawartości

pozostałej części okna, czyli listy

urządzeń.

Zwróć także uwagę, że na liście

umieszczone są jeszcze dwie

ważne informacje – w kolejnych

kolumnach obok nazwy sieci . Pier-

wszą jest liczba oznaczająca aktu-

alny poziom sygnału wyrażony w

procentach.

Druga to symbole określające

rodzaj sieci i sposób szyfrowania

informacji . Mogą tu pojawiać się

różne nazwy, wśród których warto

zapamiętać oznaczenia:

- WPA

- WPA2

które dotyczą najpopularniejszych

obecnie standardów szyfrowania

sieci bezprzewodowych. Po

poprawnym skonfigurowaniu

połączenia, aby zmienić sieć nie

musisz ponownie wywoływać okna

ustawień. Wystarczy skorzystać z

kolejnej funkcj i listwy Ambienta.

Przejdź do menu w prawym

górnym rogu, o którym pisaliśmy

wcześniej . Teraz wybierz z niego

funkcję o nazwie „Wireless”.

Po uaktywnieniu na listwie pojawi

się nowa ikona, która będzie ona
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pokazywać kilka czynności . Na-

jpierw widoczny będzie mały znak

zapytania, co oznacza, że system

odczytuje listę dostępnych sieci

bezprzewodowych.

Gdy połączenie nie jest skonfig-

urowane może także pojawić się

wykrzyknik. Następnie pojawi się

symbol jak na naszej ilustracj i . W

takiej sytuacj i najedź na niego

wskaźnikiem i naciśni j lewy klaw-

isz myszki . Ikona przez chwilę

będzie pulsować, a potem poniżej

zobaczysz listę sieci . Zwróć uwagę,

że jeżeli jedna z pozycj i jest

wytłuszczona znaczy to, że ta sieć

jest aktywna, a więc trwa połącze-

nie.

Na przykład u nas korzystamy z

sieci o nazwie rozpoczynającej się

od słów „FunBox”. Jeżeli chcesz

wskazać inną po prostu najedź

wskaźnikiem na jej nazwę i

naciśni j lewy klawisz myszki . Ikona

znowu będzie pulsować, po czym

wróci do stanu poprzedniego. Oz-

nacza to, że połączenie zostało

nawiązane prawidłowo. Jeśli w

ustawieniach „Network” nie będzie

wprowadzonego hasła, zobaczysz

okno „Password Request” jak

wcześniej . Jego obsługa jest iden-

tyczna, jednak zawiera dodatkowe

pole opisane jako „Network SSID”

zawierające nazwę sieci .

W poprzednim punkcie mówiliśmy

o możliwości wyświetlenia infor-

macji o stanie połączenia prze-

wodowego. Służyła do tego opcja

„Network” w menu na listwie

ekranu pulpitu. Standardowo nie

pokazuje ona jednak wykorzy- sta-

nia sieci bezprzewodowych. Można

to zmienić w oknie za pomocą do-

datkowego okna ustawień. Aby je

wywołać przejdź do menu - tam

gdzie uruchamialiśmy ikonę sieci ,

lecz teraz wskaż opcję „Ustaw-

ienia...”.

Zobaczysz zupełnie nowe okno, w

którym po lewej stronie wyświet-

lona będzie długa lista. Najedź

wskaźnikiem na nazwę „Network” i

naciśni j lewy klawisz myszki . W

prawej części okna powinny po-

jawić się kolejne funkcje.

Najedź wskaźnikiem na mały przy-

cisk widoczny po prawej stronie

pola tekstowego „Network Device” i

naciśni j lewy klawisz myszki . Na

ekranie pojawi się okno wyboru z

listą sterowników, a więc plików

„.device” z systemowego katalogu

„Networks”. Ustaw nazwę pliku,

który związany jest z Twoim

urządzeniem sieciowym. Właściwą

nazwę możesz odczytać z okna

ustawień „MorphOS Preferences”.

Jest to wytłuszczona pozycja w

górnej części , która zawiera nazwę

sterownika oraz numer „jednostki”.

Po wybraniu odpowiedniego pliku,

wskaż przycisk „Ok”. Powrócisz

poprzedniego okna, a w polu „Net-

work Device” powinna być

widoczna ścieżka dostępu i nazwa

pliku. Wybierz teraz przycisk „Użyj”

lub „Zapisz” na dole, w zależności

od tego czy chcesz zastosować

modyfikację na stałe, czy tylko

sprawdzić działanie.

Od tego momentu w polu ze strza-

łkami na listwie Ambienta brać

będzie pod uwagę Twoje połącze-

nie bezprzewodowe. Pozostałe

funkcje nie zmienią się.

Dodawanie nowego urządzenia

Jeżeli pola w oknie konfiguracj i nie

wyświetlają informacji o Twoim
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urządzeniu sieciowym, możesz je

dodać ręcznie. Wystarczy wybrać

przycisk „Nowe urządzenie...”

widoczny na dole. Zobaczysz wtedy

małe okno.

Należy tu wskazać plik sterownika,

a więc z rozszerzeniem „.device”

oraz tak zwaną jednostkę. O obu

elementach mówiliśmy wcześniej .

Najedź wskaźnikiem na mały przy-

cisk po prawej stronie pola

„Urządzenie:” i naciśni j lewy klaw-

isz myszki .

Pojawi się okno wyboru, w którym

musisz wskazać plik sterownika.

Zwróć uwagę, że sugerują to pola

tekstowe widoczne na dole.

Dzięki temu możesz być pewien, że

trzeba użyć pliku z rozszerzeniem

„.device” i jednocześnie wyłącznie

takie pozycje wyświetlone będą w

oknie. Ustaw więc katalog, gdzie

masz zapisany plik obsługujący

Twój sprzęt. Wcześniej mówiliśmy

już, że podstawowym miejscem

jest następująca ścieżka dostępu:

MOSSYS:Devs/Networks

ale możesz go umieścić w dowol-

nym miejscu i będzie działał nieza-

leżnie od katalogu na dysku. Po

wybraniu pliku skorzystaj z ty-

powego przycisku „Ok”. Wrócisz do

poprzedniego okna, gdzie powi-

nieneś jeszcze tylko wprowadzić

numer „jednostki” urządzenia. W

tym celu najedź wskaźnikiem ma

pole „Numer urządzenia:” i naciśni j

lewy klawisz myszki .

Wpisz numer, a następnie wskaż

przycisk „Dodaj”. W oknie lista pow-

iększy się, bowiem pojawi się nowe

pole rozpoczynające się od

wytłuszczonej nazwy. Dzięki niemu

możesz obsługiwać swoją kartę.

Jeżeli natomiast wybrałeś

niepoprawny plik lub występują

problemy z rozpoznaniem sprzętu,

w małym oknie zobaczysz dłuższy

komunikat.

Nie mogę otworzyć urządzenia lub

wybranego numeru

Oznacza to, że musisz zmienić nu-

mer jednostki lub użyć innego

pliku sterownika. Trzecią możli-

wością są problemy w obsłudze

spowodowane niekompa- tybil-

nością sprzętową lub uszkodze-

niem innych plików systemowych,

ale zdarza się to rzadko.

Pamiętaj również, że nie każdy

sprzęt jest obsługiwany w sys-

temie. Dlatego może się zdarzyć, iż

za pomocą istniejących sterown-

ików nie będzie możliwa obsługa

konkretnej karty i w takiej sytuacj i

musisz zmienić urządzenie

sieciowe na sprawdzony model.

Adam Zalepa
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Amiga była znana od zawsze z

ciekawych gier, a strzelaniny to

znak rozpoznawczy lat '90-tych.

Trudno wymienić każdy z tytułów, a

ocena prawie każdego zależy od

naszych przyzwyczajeń, szczegól-

nie jeszcze z epoki komputerów 8-

bitowych. Ktoś, kto grał w R-Type

na Commodore 64 będzie z

pewnością szukał podobnych pro-

dukcj i dla swojej Amigi 500 czy

1200. Ja chciałbym zacząć od

pokazania kilku z popularnych gier

w nieco innym świetle.

PROJECT-X

Zaczni jmy od mojej ulubionej -

Project-X. Jest to poziome strze-

lanka wykorzystująca w pełni

możliwości chipsetu Amigi . Z tech-

nicznego punktu widzenia ekran

korzysta z trybu Overscan, używane

są 32 kolory i oczywiście mamy

płynny scrolling w 50 Hz, o czym

wiele osób już chyba nie pamięta

używając niedoskonałych emula-

torów. Gra ma świetną ścieżkę

dźwiękową i doskonałą grafikę.

Każdy obiekt został bardzo dokład-

nie zaprojektowany przez Roco

Holmesa z grupy Team 17. Teorety-

czna paleta 32 barw wykorzystana

w odpowiedni sposób przekłada

się na naprawdę piękną oprawę.

Project-X jest grą dość trudną, ale

możemy wybierać poziom zaawan-

sowania gracza (Rookie lub Ar-

cade), a większy obszar rozgrywki w

Strzelaniny
bez AGA

Gdy przesiadłem się z Amigi 500 na model 1200, oprócz możliwości podłączenia
twardego dysku najbardziej interesowały mnie zwiększone możliwości graficzne.
Wbrew temu, co się dzisiaj twierdzi, cały zestaw bardzo dobrze pracował nawet na 2
MB pamięci RAM. Gry korzystające z układów AGA dopiero powstawały, a później
okazało się, że tylko niektóre dorównują największym hitom pracującym na gorszych
modelach.
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trybie Overscan robi różnicę. Spra-

jty wypełniają ekran, animacja jest

super płynna, mamy też do zebra-

nia wiele dodatków uatrakcyjniają-

cych rozgrywkę.

Powiedzmy też o muzyce au-

torstwa Allistera Brimble'a, która

jest bardzo dobrze dostosowana

do klimatu gry. Co jakiś czas mamy

digitalizowaną mowę wykonaną z

kolei przez Christopher Brimble'a,

co swojego czasu miało swoje

znaczenie. Dzisiaj traktujemy tego

typu wstawki jak coś normalnego,

ale w latach '90-tych było jednym z

wyznaczników nowoczesności gry.

Pamiętajmy, że Project-X ukazał się

w 1992 roku.

STAR DUST

Drugi tytuł, o którym chcę wspom-

nieć to legendarny Star Dust, który

zrobił na mnie ogromne wrażenie,

gdy miałem swoją pierwszą 500-

tkę. Pamiętam, gdy dotarły do mnie

najnowsze gry w pakiecie - Cannon

Fodder, Zool 2 i właśnie Star Dust.

To były najlepsze czasy Amigi , a

wokół miałem wielu znajomych

podzielających moją fascynację.

Jak to mówi reklama: bezcenne.

Pseudo-renderowane intro w stylu

Gwiezdnych Wojen, muzyka ko-

jarząca się z najlepszymi filmami

science-fiction i super dynamiczna

rozgrywka to niezaprzeczalne atuty

tej gry.

Star Dust jest w zasadzie bardzo

prosty, jest nową wersją Asteroids,

ale z tak wieloma dodatkami i

ulepszeniami, że trudno wyjść z

podziwu. Oprawa graficzna

wyciąga wszystko co najlepsze z

układów ECS, a gdy po pierwszym

etapie po raz pierwszy zobaczyłem

tunel, który należy przelecieć

statkiem kosmicznym - nie

mogłem uwierzyć, że to wszystko

jest możliwe na zwykłej Amidze

500.

Gra jest trudna, chociaż możemy

wybierać poziom trudności oraz

ilość "żyć", z którymi chcemy zacząć.

Skały eksplodują na mniejsze

kawałki i czasem trudno zorien-

tować się, co się dzieje na ekranie.

Na szczęście możemy także zbierać

energię i osłonę, ale gra jest i tak

niemożliwa do ukończenia za pier-

wszym, drugim czy trzecim razem.

Na pewno grafika i dźwięk jest tu

dużo lepsza niż w innych podob-

nych produkcjach. Niestety Star

Dust ma problemy z działaniem na
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Amidze 4000, ale po pierwsze - dla

układów AGA mamy bardziej rozbu-

dowany Super Star Dust, a po

drugie - od czego jest WHDLoad? W

złotych czasach Amigi także można

było obejść problemy ze zgodnoś-

cią, bo uruchamialiśmy program

typu Degrader, ale pojawiały się

niepochlebne recenzję z powodu

braku możliwości instalacj i na

twardym dysku czy też nie do

końca przetestowanego loadera na

dyskietkach NotDOS.

AGONY

Przyznam, że ta gra mnie

rozczarowała. Wcale nie jest tak

ciekawa, jak mówią o tym niek-

tórzy, a ostatnio nawet miał po-

jawić się nieoficjalny remake.

Agony jest jednak produkcją, która

zwraca uwagę na świetne intro -

zarówno pod względem

graficznym, jak i oprawy muzy-

cznej . Narastający wstęp i fortepi-

anowy motyw były głównymi

elementami, dzięki którym zain-

teresowałeś się właśnie tę grą,

mimo że miałem w zanadrzu wiele

innych dyskietek.

Obok mógłbym wymienić takie

produkcje jak Perihelion, Beneath a

Steel Sky czy Shadow of the Beast -

choć są przedstawicielami różnych

gatunków to łączy je jedno -

prawdziwa magia jeśli mówimy o

oprawie audio-wizualnej .

Agony do strzelanka z przewi-

janiem bocznym. Zwykle sterujemy

statkiem kosmicznym czy robotem,

tutaj mamy sowę. Obiekt jest

świetnie animowany, ale nasi wro-

gowie zostali moim zdaniem po-

traktowani trochę po macoszemu.

Mają różne rozmiary, ale brakuje mi

lepszej animacji i różnorodności .

Na uwagę zasługują natomiast

wielowarstwowe, przewijane tła,

które są szczegółowe i naprawdę

interesujące. Na pierwszym

poziomie gracz przelatuje przez

burzę i mamy bardzo dobrą ani-

mację, spadające krople deszczu i

morskie fale. Naprawdę doskonale

zrealizowana jest również sek-

wencja śmierci bohatera, gdzie

nasza sowa nie spada, a efek-

townie rozczłonkowuje się i znika.

Zauważyłem kilka błędów, z

których najpoważniejszy to cza-

sowe migotanie przeciwników.
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Widać to bardziej po uruchomieniu

na emulatorze, ale na szczęście

kolizje sprajtów działają praw-

idłowo, więc rozgrywka cały czas

jest płynna.

Gra ma sześć poziomów, ale zanim

do nich dotrzemy czeka nas ciężka

przeprawa, bo Agony nie należy do

łatwych gier. Z pewnością nie jest

to ten poziom trudności , co przy

Star Dust, jednak musimy wykazać

się sporą dozą samozaparcia, co

zresztą jest znakiem rozpoz-

nawczym klasycznych gier. Osobiś-

cie wcale mi to nie przeszkadza,

wręcz przeciwnie - dzięki temu gra

stanowi wyzwanie i nie nudzi się

co kilku dniach, a nawet latach, jak

w moim przypadku.

EPIC

W 1992 roku wydana została także

kosmiczna strzelanina pod tytułem

Epic. Nie do końca pasuje ona do

mojego zestawienia, bo tym razem

mamy widok z kokpitu statku, a

więc w tym samym stylu, co w

słynnym Wing Commanderze. I

można powiedzieć, że jest to gra

czerpiąca wiele z pierwowzoru

wydanego 2 lata wcześniej . Mamy

fabularne, dzisiaj powiedzieli-

byśmy - epickie, intro z animowaną,

wektorową grafiką wkom-

ponowaną w także animowane

bitmapowe tło. Obiekty co prawda

nie są teksturowane, zastosowany

dobór kolorów i "siatka" na

płaszczyznach powoduje, że

wszystko jest spójne i pasuje do

całej stylistyki gry.

Mamy do wykonania szereg misj i ,

które różnią się, bo mamy i walki

kosmiczne i cele naziemne. Poziom

trudność nie jest w tym wypadku

zbyt wysoki , a więc raczej nie

będziemy musieli zaciskać zębów i

próbować strzelać do tych samych

wrogów 10 razy. Muzyka, która we

wprowadzeniu jest interesująca,

później niestety zanika, być może

po prostu zabrakło miejsca na

dyskietkach.

Oczywiście rozgrywka jest

trójwymiarowe, ale na zwykłej

Amidze 500 płynność będzie po-

zostawiała sporo do życzenia.

Dopiero na procesorze 68020 lub

68030 rozgrywka jest taka, jak być
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powinna. Mimo nowoczesnej formy

Epic nie ma możliwości zain-

stalowania na twardym dysku, co

dzisiaj nie ma znaczenia, ale kiedyś

było sporym zarzutem w stosunku

do producenta.

Na mnie największe wrażenia od

zawsze misje związane z bitwami

kosmicznymi. Czasami musimy

tylko konwojować transport to-

warów, a flota obecna na ekranie

potrafić być naprawdę ogromna.

Świat wykreowany przez Epic jest

jednym z najlepszych jaki widzi-

ałem w grach na początku lat '90-

tych, jeśli mówimy o nierozbu-

dowanej Amidze 500.

Z wad trzeba powiedzieć, że roz-

grywka jest dość powtarzalna, a

misj i mogłoby być więcej . Mimo to

spędziłem przy Epic wiele godzin i

życzę Wam jej odkrycie, bo nie jest

to tytuł bardzo znany i popularny.

Moje zestawienie pokazuje tylko

cztery produkcje, ale każda z nich

może być dobrym pretekstem do

uruchomienia Amigi na zdecy-

dowanie dłużej niż pięć minut. W

latach '90-tych ukazało się wiele

gier, które nie wymagały rozbu-

dowanych konfiguracj i sprzę-

towych, nie zajmowały stu

dyskietek, a stawiały na oryginalną

rozgrywkę i dopracowaną oprawę

graficzną i muzyczną.

Jak widać, aby stworzyć bardzo do-

brą grę nie musimy mieć ani Amigi

z AGA, ani systemu NG, ani też su-

per-nowoczesnego peceta. Wszys-

tko zależy od naszej wyobraźni i

kreatywności , co udowodniają

między innymi wymienione przeze

mnie tytuły. W ile z nich tak

naprawdę graliśmy i poznaliśmy na

wylot?

Ja do tej pory odkrywam coraz to

nowe produkcje lub cechy teorety-

cznie znanych gier, które mnie za-

skakują. Polecam Wam to samo, bo

dobra zabawa nie musi wiązać się

z gigahercami na procesorze, ter-

abajtami na dysku i ekranem

wielkim jak ściana. Proponuję tylko

uruchamiać klasyczne gry na

prawdziwym sprzęcie i ki-

neskopowym telewizorze, a w ręce

trzymać zwykły, nieudawany joy-

stick.

Marcin Libicki
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Gra została wydana w 1993 roku i

jest świetnym przykładem, jak

rozbudowana może być gra

niewymagająca jednocześnie moc-

nej konfiguracj i sprzętowej Amigi .

Była sprzedawana pod hasłem:

"zbuduj własny ekosystem i nowe

życie projektując zwierzęta i

rośliny". Wydaje mi się, że ten tytuł

jest dość znany, ale mało kto grał

w niego dłużej . Dlatego postanow-

iłem napisać dłuższy opis uwzględ-

niający więcej szczegółów rozgry-

wki .

Zaczni jmy od tego, że istnieją dwie

wersje SimLife: jedna dla komput-

erów z układami AGA (A1200,

A4000), a drugi dla wszystkich in-

nych modeli Amigi . Zalecany jest

twardy dysk, choć można też grać z

dyskietek. Wersja AGA zawiera

dokumentację w pliku ReadMe,

która zwraca uwagę na tryb Hires

wykorzystywany przez ekran Sim-

Life.

Możemy przeczytać, że jeżeli posi-

adamy tylko 2 MB pamięci RAM, nie

będzie można tworzyć większych

map, ponadto niedostępne będą

niektóre funkcje. Autorzy ostrze-

gają też, że gra intensywnie wyko-

rzystuje procesor, dlatego raczej

należy mieć szybszy procesor niż

zwykły 68000/7 MHz lub 68020/14

MHz. Teoretycznie wersja ECS

wymaga jedynie Kickstartu 1.3.

Przy tej okazj i warto zwrócić uwagę

na fakt, że już w 1993 roku odzy-

wała się konieczność rozbudowy

sprzętowej Amigi . W Polsce więk-

szość osób poznawała wtedy

proste modele jak A500 z 1 MB

RAM. Commodore jako firma nie

Cyfrowy
ekosystem

Era największej popularności gier symulacyjnych już chyba minęła, jednak ukazała się
naprawdę pokaźna ilość tego typu produkcji. Mam na myśli nie tylko symulacje lot-
nicze, ale dużo bardziej interesujące, jak SimCity czy SimAnt. Wśród najlepszych gier w
tym zakresie jest SimLife, w którą swojego czasu zagrywałem się nie mniej niż moi
koledzy w Settlersów albo Cannon Fodder.
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wspierała schematu podobnego do

rynku PC, gdzie stała rozbudowa

komputera była konieczna, a mimo

to na Amigę pojawiały się tytuły

bardziej "wypasione", choć nie było

to regułą.

SimLife można zainstalować na

dysku bardzo łatwo i nie są wyma-

gane żadne przypisania. Można ją

później uruchomić z ikony na

Workbenchu, a zapisywanie

danych, jak stany gier czy nowe

gatunki zwierząt, jest realizowane

za pomocą okien wyboru. Gra dzi-

ała także bardzo dobrze na lep-

szych Amigach, na przykład na

procesorze 68040 z większą ilością

pamięci .

Podobnie jak w większości innych

gier firmy Maxis, SimLife pozwala

na użycie dwóch różnych rozdziel-

czości : Hires lub Lowres. Wersja

Hires jest zalecana dla komput-

erów z co najmniej 2 MB pamięci i

monitora typu Multiscan. Oczywiś-

cie chodzi tu o tryb Interlace. Sama

instalacja jest prosta. Program in-

stalacyjny jest uruchamiany z pier-

wszej dyskietki i jesteśmy od razu

pytani , czy chcemy mieć grafikę w

dużej , czy małej rozdzielczości .

Potem wskazujemy katalog i

potwierdzamy dalsze kroki , bez

niespodzianek.

Gra po uruchomieniu nie używa

standardowego interfejsu Amigi ,

lecz własnego. Działa w multitask-

ingu, ale przed uruchomieniem

lepiej wyłączyć wszystkie bardziej

wymagające programy. W trakcie

rozgrywki można wrócić do Work-

bencha za pomocą kombinacj i

klawiszy LEWA AMIGA + M, ale ze

względu na wymagania odnośnie

mocy, zauważymy spore zwolnienie

pracy.

Jedną z pierwszych rzeczy jaką

można zauważyć podczas uru-

chomienia wersj i Hires dla AGA jest

to, że pracuje w trybie DoublePAL.

Dodatkowo można skorzystać z

programy typu promotor wyświet-

lania i zmienić parametry ekranu,

bo program napisany jest syste-

mowo. Wersja Lowres, także w

przypadku AGA, uruchamia się

"normalnie" w trybie PAL. Ekran gry

jest dość skomplikowany i trzeba

trochę czasu, aby go poznać. Może

dlatego SimLife nigdy nie był ty-
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tułem bardzo popularnym. W orygi-

nale była dołączana 200-stroni-

cowa instrukcja, dzisiaj z wiado-

mych względów raczej jej nie

kupimy, chyba że okazyjnie na

aukcjach internetowych. Instrukcję

w formacie tekstowej można jed-

nak znaleźć na stronie:

www.lemonamiga.com

i bardzo polecam jego przeczy-

tanie. Niestety jest to wersja

wyłącznie w języku angielskim.

Przy okazj i możemy się dowiedzieć,

że przy pracach nad grą zaan-

gażowanych było co najmniej 20

osób, co może być sporym za-

skoczeniem w dzisiejszych czasach.

Angielski przewodnik wprowadza

we wszystkie podstawowe funkcje

elementów menu i przycisków.

Sama gra polega głównie na ob-

serwacji świata, który najpierw

tworzymy. Należy brać pod uwagę

takie elementy jak oczywiste -

ziemię, na której mieszkają

zwierzęta i wzrastają rośliny, a

także bardziej szczegółowe, na

przykład wilgotność, temperaturę,

rzeki , jeziora (brak rozróżnienia

pomiędzy słono- i słodkowodnymi)

czy liczbę i rodzaj zanieczyszczeń

(toksyny) oraz czynniki wywołujące

mutacje (mutageny). Podczas gry

można regulować opady deszczu,

temperaturę, a także rozmiar kre-

owanego świata.

Nasze "stworzenia" możemy

umieszczać w wirtualnym świecie

za pomocą myszki z zachowaniem

odpowiedniej siatki . Można je

łączyć w grupy lub rozmieszczać

pojedynczo, na lądzie albo w

wodzie. Ciekawą opcją jest wybór

konkretnych gatunków, które mają

zasiedlać określone obszary. Każdy

gatunek posiada ustawienia

odpowiadające cechom biolog-

icznym organizmu. Można

przykładowo kontrolować, czy

zwierzę będzie wysoce in-

teligentne, czy ma być

drapieżnikiem, ile ma trwać ciąża,

czy też będzie mało inteligentnym

osobnikiem albo utworzyć od razu

dorosły okaz. W trakcie rozgrywki

można również modyfikować orga-

nizmy, a program śledzi cierpliwie

wszystkie zmiany.

W miarę upływu dni , w SimLife

zmieniają się pory roku, potem up-

ływają kolejne przez lata i możemy

oglądać ewolucję naszych zwierząt

i roślin. Często będą one mutować

winne gatunki . Można wprowadzić

zamieszanie poprzez wywołanie

różnych chorób i zaraz. Ustawień

jest bardzo wiele, czasami wyko-

nanie zmian nie jest łatwe, ale w

końcu - nikt nie mówił, że życie

będzie łatwe.

Jak to wszystko można ocenić? Os-

obiście bardzo podobają mi się za-
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łożenia gry. Idea obserwowania ży-

cia jest ciekawa, a tu mamy do-

datkowo bezpośredni oddziały-

wania różnych gatunków w długim

okresie czasu. Jednak osoby mniej

zainteresowane tematyką biologi i

mogą czuć się mocno przytłoczone

dużą ilością opcji , ustawień i zmi-

ennych. Na pewno SimLife nie jest

grą dla każdego, ale trudno

odmówić jej rozmachu, a autorom -

ogromu pracy jaką musieli włożyć

w stworzenie wirtualnej Ziemi.

Niektórzy mogą nie mieć na tyle

dużo cierpliwości , aby poznać grę

w stopniu umożliwiającym obser-

wowanie ewolucj i roślin lub zwie-

rząt.

Gra jest oczywiście realistyczna w

stopniu odpowiadającym dość

prostej rozrywce, bo przykładowo

nowe życie może być tworzone w

nieskończoność i bez określania

kosztów własnych, czyli można

powiedzieć, że mamy niewyczer-

palne zasoby. Nie ma tu mecha-

nizmu punktacj i , w ramach którego

ograniczane byłyby środki finan-

sowe czy przedłużany czas na

wykonanie przynajmniej niektó-

rych czynności .

Trudno nie zauważyć, że SimLIfe

jest bezpośrednią konwersją, czy

też portem z Macintosha. Nie

wszystkie zachowania interfejsu

użytkownika są powtarzalne, mi-

anowicie czasami trzeba kliknąć

przycisk wielokrotnie, aby uzyskać

efekt. Wszystko przez to, że gra

działa dość powolnie, a przyciski

nie należą do standardowych ele-

mentów Workbencha. Niektóre

reakcje programu są też opóźnione,

ale to zależy już od procesora w

naszej Amidze. Przy A4000 z proce-

sorem 68040 sytuacja będzie

wyglądała inaczej niż na standard-

owej A1200.

Grę można też porównać do innych

tytułów typu "Sim", choćby SimCity,

SimAnt czy SimEarth. Do wszyst-

kich trzeba dużo cierpliwości , ale

też niektóre korzystają z "normal-

nych" ekranów systemowych i dz-

ięki temu działają szybciej . W

SimLife odnalazłem też kilka

błędów, które powoduje, że dłuższe

granie może być irytujące - o ile

akurat trafimy na określonego

"buga". Przykładowo gatunek

zwierzęcia potrafi samoczynnie się

zmienić, po czym zniknąć z ekranu.

Nie dzieje się to często, więc nie

zniechęcajcie się do wypróbowania

gry, ale proponuję co jakiś czas ro-

bić zapis stanu rozgrywki. Tak czy

inaczej , nie są to problemy elimin-

ujące SimLife z mojej biblioteczki

oprogramowania i bardzo polecam

jej uruchomienie.

Marcin Libicki
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Arcadia Systems była spółką firmy

Mastertronic, która produkowała

gry wideo w połowie lat '80-tych XX

wieku. Systemy opierały się na

sprzęcie Commodore i używały

płyty głównej Amigi 500 z do-

datkowym rozszerzeniem zawiera-

jącym m.in. własną pamięć ROM. Z

dzisiejszego punktu widzenia

można powiedzieć, że był to sukces

- Amiga w roli sprzętu masowego,

ale wtedy przedsięwzięcie nie

powiodło się. Według byłego pra-

cownika Mastertronic, Anthoniego

Gutera, projekt nie był odpowied-

nio dopracowany, a gry były słabej

jakości . Mimo wszystko warto

przypomnieć ten mało znany

rozdział w histori i Przyjaciółki .

Znane są dwie wersje Arcadi i :

jedna zawierająca 10 gier i druga

posiadająca dwie wersje 5 gier w

określonym gatunku typu gry

zręcznościowe czy sportowe. Pro-

jekt był wdrożony w celu stworze-

nie popularnej platformy gier

widea, a później nazwa Arcadia

była wykorzystywana do

wprowadzania oprogramowania na

Automaty
Arcadia

Lata '80-te, pełnia lata, ośrodek wczasowy, a zaraz obok barakowozy z flipperami i au-
tomatami do gier. Wśród ulubionych tytułów Commando, Ghost & Goblins, Wonder
Boy, Bomb Jack... można wymienić całą serię świetnych produkcji. Czy ktoś wtedy
myślał, że w niektórych "budkach" może kryć się Amiga? Ja na pewno nie, a jednak to
prawda.
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rynku amerykańskim. Lista gier

dostępnych dla systemu Arcadia:

Air Hockey (1986)

Blasta Bowl (1986)

Ninja Mission (1986)

Pool (1986)

180 Darts (1986)

Sidewinder (1986)

Space Ranger (1986)

Sporttime Bowling (1986)

Xenon (1986)

Aargh (1988)

Leader Board Golf (1988)

Magic Johnson's Break (1988)

RoadWars (1988)

Rockford (1988)

Sprzęt można dzisiaj emulować w

programie WinUAE, wystarczy sko-

rzystać z odpowiednich plików z

zawartością pamięci ROM. Zas-

tosowane rozszerzenie było

podłączane poprzez port Expan-

sion Amigi 500 i posiadało ROM z

możliwością automatycznego roz-

ruchu. Było to rozwiązanie ciekawe

i nietypowe, na pewno wielu

ówczesnych posiadaczy A500

mogłoby mieć na nie chrapkę. Gry

w emulatorze nie posiadają

ograniczeń, trzeba tylko pamiętać

o korzystaniu z określonych klaw-

iszy sterujących.

Klawisze sterujące w emulatorze

WinUAE:

F2 = menu konfiguracji

1 = gra dla 1 gracza

2 = gra dla 2 graczy

5 = wrzucenie "monety"

(slot nr 1)

6 = wrzucenie "monety"

(slot nr 2)

Opracował

Mariusz Wasilewski
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Superfog jest grą albo uwielbianą,

albo znienawidzoną. Wszystko

przez to, że stała się nieformalnym

symbolem Amigi , podobnie jak na

przykład demo State of the Art

grupy Spaceballs. Tak naprawdę

trudno powiedzieć, dlatego akurat

do Super Żaba dostąpiła tego za-

szczytu, bo jest to tylko jedna z

wielu platformówek dostępny dla

Amigi , na dodatek wcale nie na-

jbardziej rozbudowana. W poszuki-

waniu odpowiedzi na to pytanie

postawiłem przewertować stare re-

cenzje, bo przecież gra ukazała się

w 1993 roku.

Gra była dawniej nazywana

"pogromcą" Sonica, który święcił

triumfy na konsolach Sega. Obie

produkcje były porównywane za-

pewne główne dlatego, że mają

podobny stopień dynamiki , gdy

główny bohater rozpędza się zbier-

ając różne artefakty rozłożone na

ziemi i w powietrzu.

Mamy do zwiedzenia kilka światów,

a w każdym poziomie trzeba

ubierać określoną ilość złotych

monet, aby przejść dalej .

Superfrog staje się coraz trud-

niejszy w trakcie rozgrywki, ale

wbrew temu, co mówi wiele osób,

wcale nie mamy tak wiele uroz-

maiceń. Poruszanie się po

poziomach często jest frustrujące,

bo chociaż możemy "iść" w każdym

kierunku to czasami można się

zgubić, mimo że teoretycznie po-

zostaje nam znaleźć wyjście. Gra

może być więc nudna, poza tym

czasami trzeba koniecznie znaleźć

ukryte przejście, a nie ma prakty-

cznie żadnych podpowiedzi . Moje

uwagi nie są podyktowane

dzisiejszymi tytułami, w starych

recenzjach także można natrafić na

Super Żaba
wciąż powraca

Zdaję sobie sprawę, jak bardzo możecie się dziwić widząc kolejny artykuł o nieza-
pomnianej grze wszech czasów, przynajmniej w świecie Amigowców. Pierwszy numer
Amigazynu z 2014 roku miał na okładce postać Super Żaby i po prawie trzech latach
postanowiłem do niej wrócić, aby pokazać jak była traktowana dawniej.
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podobne uwagi . Na pewno nie za-

szkodziłoby dodać kilka

wskazówek, szczególnie w dal-

szych światach. Żaba może zbierać

coś w rodzaju skrzydeł, ale ich uży-

wanie nie jest specjalnie intrygu-

jące, a na dodatek może sprawiać

kolejne trudności .

W tym miejscu trzeba przyznać, że

bohater reaguje na joystick bardzo

szybko i sprawnie, ale jak dla mnie

ta responsywność jest w niek-

tórych miejscach aż za duża. Cza-

sem można zbyt szybko

"przelecieć" przez pół poziomu, a

następnie zatrzymać się bez

wyraźnego powodu na grzybku

albo... nawet prostej drodze (sic!).

Chyba mało kto również zastanaw-

iał się, że gra jest reklamą napojów

z seri i Lucozade, a więc Superfrog

nie jest tak świetny, jak go malują.

Rewelacyjna jest natomiast ścieżka

dźwiękowa. Wesoła, pozytywna

muzyka oraz zabawne "odgłosy

przyrody" powodują, że gra jest

idealna dla dzieci . Pamiętajmy też,

że można regulować ilość żyć i

grać w trybie "łatwym" lub "normal-

nym". Pomiędzy poziomami można

uzyskać dostęp do automatu typu

Fruit Machine i spróbować wygrać

lepszy wynik punktowy, albo inne

korzyści .

Superfrog jest zdecydowanie jedną

z lepszych gier platformowych, a

intro autorstwa Erica Schwartza -

chociaż krótkie i niezbyt płynnie

animowane - stało się legendą w

świecie Amigi . Gra jest na tyle

popularna nawet dzisiaj , że wypro-

dukowana "remake" w postaci Su-

perfroga HD, oczywiście dla

współczesnych platform sprzę-

towych. Spójrzmy z jakimi recenz-

jami możemy się natknąć w

Internecie:

"Superfrog HD pozostaje wierne

regułom rządzącym większością

dwuwymiarowych platformówek i

zasady gry są stosunkowo proste.

Żeby ukończyć dany etap, należy

zebrać określoną ilość monet

(maksymalnie 99 sztuk) i odnaleźć

wyjście. W wykonaniu zadania

przeszkadza duża ilość wrogów, a

także stacjonarne środki obronne

w postaci kolców. Niektóre z pot-

worków można zabić skacząc na

nie z góry, inne giną od uderzenia
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wystrzeliwanej przez żabę piłki .

Każdy kontakt z przeciwnikiem

kończy się utratą energi i naszego

bohatera, gdy w końcu i jej

zabraknie, pożegnamy się z jednym

z kilku żyć. Jak na platformówkę

przystało, skakania jest mnóstwo, a

poziomy wypełniono skarbami i

sekretnymi pomieszczeniami. Gra

podzielona jest na sześć zróżni-

cowanych krain, składających się z

czterech mniejszych etapów. Po

ukończeniu każdego z nich, prze-

chodzimy do ekranu z jednorękim

bandytą, w którym możemy wygrać

dodatkowe życie, punkty lub kody

do poszczególnych plansz.

Gra oferuje całą zawartość orygi-

nalnego Superfrog oraz spory

zestaw nowych poziomów. Tym, co

uległo największej zmianie jest

oprawa graficzna. Stworzoną ją od

podstaw z myślą o wysokiej

rozdzielczości , dzięki czemu zami-

ast widocznych pikseli konsola

może wyświetlać obraz przypomi-

nający interaktywną kreskówkę.

Autorzy dodali także Osiągnięcia

oraz edytor poziomów wydłużający

zabawę."

Źródło: http://www.gry-on-

line.pl/S016.asp?ID=22285

Jednocześnie opinie graczy są

podzielone, ale jednak większość

opowiada się za starym-dobrym

Superfrogiem. Trochę szkoda, bo

autorzy nowej wersj i postarali się -

mamy grafikę w wysokiej rozdziel-

czości , 24 nowe poziomy, a także

możliwość przejścia do poziomów

klasycznych, oczywiście z za-

chowaniem ulepszonej oprawy. Po-

zostawię natomiast bez

komentarza fakt, że stara wersja

działa na każdej Amidze z 1 MB

pamięci , a nowa wymaga proce-

sora z zegarem 1,8 GHz, 2 GB RAM i

kartę graficzną z pamięcią 256 MB.

Czy to nie trochę za dużo jak na

zwykłą platformówkę bez "ba-

jerów"?

W moim artykule chciałem przy-

pomnieć Super Żabę nie tylko dlat-

ego, że jest to gra kultowa.

Wróciłem do recenzj i sprzed lat,

aby przekonać się, gdzie leży źródło

popularności tej gry, która przecież

nie wyróżnia się specjalną in-

nowacyjnością. Podobnych platfor-

mówek, lepiej i gorzej wykonanych,

można znaleźć na pęczki , a wiele z

nich jest dla mnie po prostu

ciekawszych. Wydaje mi się, że

praprzyczyną był wspomniany na

początku Sonic, który pojawił się w

tym samym 1993 roku.

Gra uzyskała ogromną popu-

larność, a Amigowcy - jak zwykle -

chcieli pokazać, że są lepsi , a przy-

najmniej nie gorsi . Dlatego Super-

frog osiągnął tak wysoki status,

który w dużej mierze jest nieza-

służony. Proponuję przejrzeć za-

soby oprogramowania dla Amigi , w

których znajduje się wiele podob-

nych gier, lecz bardziej rozbu-

dowanych lub wykonanych z

większym rozmachem. Żabie nie

mówię "nie", ale na szczęście na

niej historia gier dla Amigi nie

kończy się, ani nie zaczyna. Uff!

Adam Zalepa
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Od wielu lat rozwijany jest projekt

WINE - „Wine is not an emulator”,

czyli Wine nie jest emulatorem.

Jest to po po prostu implementacja

WinAPI dla środowiska X11, czyli

dla systemów uniksopodobnych.

Aby nie wchodzić tu w szczegóły,

ważne jest to, że to po prostu dzi-

ała. Należy jednak wziąć pod

uwagę, że nie jest to rozwiązanie

natywne i w pewnych sytuacjach,

np. uruchamiania różnych

nowszych lub starszych wersj i

powyższego oprogramowania,

mogą wystąpić problemy lub

nawet brak współpracy z daną ap-

likacją przeznaczoną dla MS Win-

dows.

W rozdziale tym, skupimy się na in-

stalacj i Amiga Forever 2016 za po-

mocą CrossOver w środowisku OS

X. Pakiet firmy Codeweavers nie

powinien różnić się w wersj i dla

systemu Linuks. Aplikację Cross-

Over w wersj i próbnej (tak zwany

14 dniowy „trial”), po uprzedniej re-

jestracj i pobiera się ze strony pro-

ducenta:

www.codeweavers.com

Jest to wystarczający czas aby

przetestować produkt z Amiga For-

ever lub z innymi aplikacjami, a

także przygotować plik ISO płyty

DVD Amiga Forever (patrz

poprzedni rozdział). Jeżeli uznamy,

że produkt jest warty zakupu,

musimy przeznaczyć na niego

około 200 złotych. Po zainstalowa-

niu i uruchomieniu CrossOver

wybieramy opcję: Install Windows

Software. Odpowiednie okno widać

na następnej ilustracj i .

Amiga Forever nie jest oficjalne

wspierana przez firmę

Codeweavers, dlatego wybieramy

opcję Unsupported Applica-

Amiga Forever
i Linuks

Jak wiadomo, Amiga Forever pracuje tylko pod kontrolą systemu Windows. Jeśli jesteś
użytkownikiem innej platformy takiej jak np. OS X czy Linuks, jest na to rozwiązanie.
Trzeba użyć emulatora, który z jednej strony pozwoli uruchomić "obcy" program, z
drugiej integruje się w systemie i pozwala korzystać ze wszystkich innych możliwości.
Ma także dostęp do podłączonych dysków, niezależnie od systemu plikowego.
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tions/Other Application: Następnie

przechodzimy do Select an in-

staller i wybieramy plik o nazwie:

AmigaForever2016Plus.msi

Kolejny krok to wybranie edycj i

opcj i : Will install a new winxp boo-

tle 'AmigaForever2016Plus.msi '

gdzie wybieramy:

Newwinxp Bottle...

oraz wpisujemy nazwę np. Ami-

gaForever2016 i klikamy Install.

Sytuację taką widać na następnej

ilustracj i .

Pojawi się okno instalacj i pakietu

Amiga Forever. Cała reszta przeb-

iega tak w rozdziale pierwszym, z

tą różnicą, że wyłączamy opcję

uruchomienia Playera po za-

kończeniu operacj i .

Teraz pozostaje przerwać proces

Installing Other Application, klika-

jąc na przycisk X, czyli nie ma w

tym nic niezwykłego.

Efektem końcowym jest zain-

stalowany bootleg z Amiga Forever,

który znajduje się w następującym

katalogu: /Users/użytkownik/Ap-

plications/CrossOver/Amiga For-

ever

Zainstalowaną aplikację urucha-

miamy tak, jak normalny program

pod OS X, czyli dwuklikiem na

ikonie lub z Launchpada.

Podsumowując, pakiet CrossOver

można również wykorzystać do in-

stalacj i najnowsze wersj i WinUAE,

lub wersj i beta tego emulatora.

Oczywiście na systemach Linuks,

OS X i Windows jest dostępny FS-

UAE, ale nie rozwija się on aż tak

dynamicznie. Poza tym konfigu-

racja tego ostatniego nie jest do

końca przyjazna użytkownikowi.

Jeśli więc mamy ochotę

przetestować i porównać "emu-

lowane" WinUAE z natywnym FS-

UAE, CrossOver będzie w tym

mocno pomocny.

Krzysztof Radzikowski
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Aby nasze ulubione gry działały

pod RetroPie, będziemy używać

emulatora UAE4ARM, który jak na

razie jest najlepszym

rozwiązaniem. Wszystkie gry dla

Amigi będziemy zapisywać jako

pliki * .hdf i uruchamiać z dysku

twardego przy użyciu wbu-

dowanych instalatorów lub

obrazów WHDLoad. Jest to zdecy-

dowanie szybsze i wygodniejsze

niż uruchamianie z plików * .adf.

Każdy plik amiga HDF musi mieć

swój własny plik konfiguracyjny dla

UAE4ARM, który ma rozszerzenie

*.uae. Dzięki niemu każda gra

będzie miała unikalną konfigu-

rację, dostosowaną do konkretnej

gry. Jako przykład posłużę się dar-

mową grą SQRXZ opracowaną

przez RetroGuru. Więcej jego pro-

dukcj i można zobaczyć tutaj :

www.retroguru.com

Najpierw musimy utworzyć plik

HDF przy użyciu emulatora Win-

UAE. Obraz HDF będzie używany do

ładowania danych, ale także do

ich zapisywania. Oznacza to, że

wszystkie gry, które obsługują za-

pisywanie stanów gier, będą prze-

chowywać dane w pliku HDF,

dlatego najlepiej używać pliku o

większym rozmiarze, np. 1-2 MB.

W naszym przypadku obraz z grą

zajmuje ok. 1 MB, więc będziemy

używać pliku HDF o objętości 2 MB.

Dzięki temu gra będzie miała

miejsce na zapisywanie do-

datkowych stanów gier.

Plik musi być najpierw sforma-

towany w systemie Amigi , do czego

znowu używamy emulatora Win-

UAE. Dalej uruchamiamy Workben-

cha, na przykład z obrazu dyskietki ,

o montujemy plik HDF jako DH0.

Ważne jest, aby wyłączyć funkcję

"bootable", inaczej emulator będzie

automatyczne startować z pustego

Gramy z dysku
twardego

Na bazie Raspberry Pi możemy zbudować bardzo dobrze działające środowisko emu-
lacji wielu różnych komputerów. Wystarczy skorzystać z pakietu RetroPie. Technicznie
rzecz biorąc, jest do specjalne zebrany i skonfigurowany system, który można pobrać z
Internetu, a następnie skopiować na kartę pamięci SD. W tym artykule powiemy jak
uruchamiać gry korzystające z pakietu WHDLoad.
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pliku HDF, czego nie chcemy, bo w

takiej sytuacj i zobaczymy najwyżej

puste okno AmigaDOS lub komu-

nikat o błędzie.

Na Workbenchu zmieniamy nazwę

wirtualnego dysku twardego na

dowolną, ale powinna kojarzyć się

z grą - dla ułatwienia.

Teraz nasz plik jest gotowy do dal-

szej edycj i , którą proponuję

wykonać w programie Total Com-

mander.

Uruchamiamy program i odnajdu-

jemy pliku HDF. Za pomocą wtyczki

AmigaDX można łatwo mieć dostęp

do zawartości , podobnie jak przy

archiwum typu ZIP. Otwieramy plik

HDF i tworzymy strukturę kata-

logów w następujący sposób:

C

Data

Devs

Devs/Kickstarts

Libs

S

C - w tym katalogu będziemy prze-

chowywać ważne narzędzia, oraz

program uruchamiający gry,

Data - tutaj będzie miejsce na

nasze pliki graficzne,

Devs/Kickstart - w niektórych grach

potrzebne są dodatkowe pliki ROM,

które w razie potrzeby będą prze-

chowywane w tym katalogu. Każde

archiwum WHDLoad zawiera plik z

dokumentacją, który zawiera infor-

macje o katalogu lub na płycie

Amiga Forever.

Libs - niektóre tytuły wymagają do-

datkowych bibliotek systemowych,

które w razie potrzeby będziemy

zapisywać tutaj .

S - jest to miejsce dla sekwencji

startowej, czyli nic nowego - tak

samo jak w "zwykłym" systemie

Amigi .

Do katalogu C musimy skopiować

następujące pliki :

- Assign,

- Execute,

- SetPatch,

- WHDLoad.

Ten ostatni z archiwum WHDLoad, z

katalogu C znajdującego się

wewnątrz. Do katalogu Data roz-

pakuj całą zawartość archiwum z

grą w wersj i WHDLoad. Gra SQRZX

nie potrzebuje dodatkowych

plików Kickstart, ani bibliotek,

dlatego możemy przejść bezpo-

średnio do folderu S. Należy w nim

utworzyć plik tekstowy:

startup-sequence

i zapisać w nim następującą za-

wartość:

C:SETPATCH quiet

C:Assign > NIL: ENV: RAM:

C:Assign > NIL: T: RAM:

cd Data;

WHDLoad Sqrxz.slave PRE-

LOAD QUITKEY=89
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W naszym przypadku używamy

pliku "NAZWA.slave" (pliki z tym

rozszerzeniem są głównymi

plikami startowym używanym

przez WHDLoad), ale tych samych

wpisów można użyć także do in-

nych tytułów, wystarczy umieścić

poprawny nazwę pliku *.slave.

Następnie otwieramy ponownie

archiwum z pakietem WHDLoad i

kopiujemy plik WHDLoad.prefs,

również do katalogu S.

Nasz obraz HDF jest gotowy do

pracy, ale teraz musimy przygo-

tować jeszcze emulator. Głównym

plikiem listy gier będzie plik kon-

figuracyjny *.uae utworzony

bezpośrednio w UAE4ARM.

Domyślne ustawienia nie ob-

sługują tego rozszerzenia, dlatego

musimy dodać je ręcznie do pliku o

nazwie:

es_systems.cfg

W konsoli otwartej za pomocą

klawisza F4 wpisujemy następu-

jące polecenie:

sudo nano /etc/emulationsta-

tion/es_systems.cfg

Następnie odnajdujemy sekcję

"Amiga" w polu:

<extension> ... </ extension>

dodajemy rozszerzenie:

.uae

Zapisujemy plik za pomocą kombi-

nacj i klawiszy CONTROL i X, a

potem wpisujemy polecenie:

reboot

aby zrestartować komputer. Dzięki

temu emulator pokaże na liście

pliki konfiguracyjne dla UAE4ARM.

Drugą rzeczą, którą musimy zrobić

to pozwolić, aby UAE4ARM uru-

chomił plik UAE bezpośrednio, bez

wyświetlania interfejsu użytkown-

ika.

Najnowsze wersje UAE4ARM ob-

sługuje tę funkcję jako domyślną,

ale jeśli z jakiegoś powodu coś nie

działa poprawnie, należy otworzyć

terminal (klawisz F4) i wpisać:

sudo nano /opt/retropie/con-

figs/amiga/emulators.cfg

Kasujemy cały tekst i wpisujemy

dwie linie:

uae4arm = "pushd

/opt/retropie/emulators/uae4arm/;

./uae4arm -f %ROM%"

default = "uae4arm"

Dzięki temu wszystkie będą

uruchamiać się bezpośrednio, czyli

bez interfejsu użytkownika, który w

tym momencie jest nam zbędny.

Teraz musimy skonfigurować emu-

lator UAE4ARM. Musimy ustawić

ścieżki dla plików Kickstartu i

plików konfiguracyjnych. W menu
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wybieramy opcję "Paths" i ustaw-

iamy następujące ścieżki dostępu:

/home/pi/RetroPie/BIOS/

oraz

/home/pi/RetriPie/roms/amiga/

Teraz emulator będzie używać

plików Kickstart zapisanych w kat-

alogu "BIOS, a pliki pliki konfigura-

cyjne będą przechowywane

bezpośrednio w katalogu "roms".

Nadszedł czas na przygotowanie

pliku konfiguracyjnego dla naszej

gry. Robimy to cały czas w pro-

gramie UAE4ARM.

W zależności od wybranej gry

musimy ustawić konkretną konfig-

urację, aby jak najlepiej działała.

Niektóre gry wymagają różnych

Kickstartów (na przykład 2.0 lub

3.1), niektóre z nich potrzebują

więcej pamięci RAM. Niektóre dzi-

ałają z chipsetem ECS, inne tylko z

AGA, niektóre potrzebują moc-

niejszego procesora CPU, a niek-

tóre wręcz przeciwnie -

wolniejszego, w przeciwnym razie

działają zbyt szybko.

Jednak większość gier działa

bardzo dobrze przy użyciu tych

samych ustawień, tylko mała część

wymaga bardziej specjalnego trak-

towania.

Aby utworzyć plik konfiguracyjny

uruchamiany emulator i naciskamy

klawisz F12, aby wywołać interfejs

użytkownika. W zakładce "Configu-

rations" dodajemy pierwszy plik

konfiguracyjny.

W polu "Name" należy wpisać

nazwę swojej gry (według nazwy

pliku HDF) i wybrać przycisk "Save".

Plik konfiguracyjny powinien po-

jawić się w górnym menu. Teraz

możemy skonfigurować "prawie"

uniwersalny plik ustawień. Opcje

powinny być ustawione tak jak

poniżej :

CPU = 68040, JIT

FPU = CPU internal

CPU Speed = Fastest

Chipset = AGA

Blitter = Normal

Copper = Fast copper

Collision Level = Sprites and Sprites

vs. Playfield

Main ROM File = KS ROM v3.1 (A500-

,A600,A2000) rev 40.63 (512k)

Chip = 2mb

Fast = 8mb

DF0 = on

Zapisujemy konfigurację. Resztę

funkcj i można pozostawić jako

domyślną i zmieniać ewentualnie

wtedy, gdy gra nie chce się uru-

chomić. Teraz można już dodać plik

HDF jako główny dysk twardy. W

tym celu przechodzimy do "Hard

drives / CD” i wybieramy opcję „Add

Hardfile". W menu wskazujemy

ścieżkę do gry, w naszym przy-

padku będzie to:

/home/pi/RetroPie/roms/Ami-

ga/NAZWA.hdf

Zaznaczamy opcję "Bootable" i

klikamy przycisk "OK". Znowu za-

pisujemy konfigurację. Po zrestar-

towaniu na liście powinna pojawić

się gra.

Życzę powodzenia w dodawaniu

większej ilości gier, naprawdę

warto, bo emulator działa

doskonale.

Opracował:

Marcin Libicki
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