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Gdy pisałem instrukcję do progra-

mu Directory Opus 4 lub pierwszą

wersję "pomocy" do Workbencha,

Amiga nie była określana mianem

komputera retro. Nie znaczy to jed-

nak, że traktowano ją jako sprzęt

nowoczesny. Można było to odczuć

już w 2001 roku, gdy or-

ganizowałem pierwsze spotkanie z

seri i Amiga Meeting w Łodzi .

Zaprosiliśmy łódzki oddział Telew-

izj i Polskiej i o dziwo pojawiła się

ekipa nagrywająca materiały wideo

oraz wywiad z organizatorami.

Wszystko byłoby w porządku, gdyby

nie fakt, iż to, co można było

zobaczyć na imprezie niespecjalnie

zgadzało się z informacjami jakie

pojawiły się w regionalnym pro-

gramie informacyjnym, czyli

Łódzkich Wiadomościach Dnia.

Amiga Meeting było przede wszys-

tkim spotkaniem użytkowników

Przyjaciółki , ale chcieliśmy także,

aby mogły się zaprezentować na-

jważniejsze polskie firmy działa-

jące w naszym środowisku. Swoje

stoiska miał słynny krakowski El-

box i nieco zapomniany dzisiaj

Matay. Firma X-Soft, której byłem

współwłaścicielem, starała się

stworzyć warunki dla promocji

Amigi w regionie.

Mieliśmy ekipę tylko 3 osób, ale

współpracowników było zdecydow-

anie więcej . Wymienię tu chociażby

Tomasza Mońko, Piotra Poterę,

Michała Superę, Stefana Kor-

alewskiego, Adama Tynenskiego,

Artura Pietruka, Grzegorza Sow-

ińskiego, Adama Słowikowskiego,

Marcina Staniszewskiego i wielu

innych.

Ci wszyscy ludzie byli w mniejszym

lub większym stopniu zaangażow-

ani w projekty związane z Amigą i

imprezą, którą organizowaliśmy

przez dobrych kilka lat. Oczywiście

mieli oni też swoje zawodowe

zainteresowania, jak poligrafia,

muzyka, malarstwo, programowa-

nie, czy fotografia.

Niestety fakt udziału wielu

ciekawych osób w najmniejszym

stopniu nie zainteresowało ekipę

telewizyjną. Z ok. 20-minutowego

wywiadu, w którym mówiliśmy o

tym, jacy ludzie tworzą środowisko

skupione wokół Amigi , wybrano 10

sekundowy najmniej istotny frag-

ment.

Nie przekazano informacji , że

udział brały firmy, mimo że Elbox

był przecież jednym z nielicznych

podmiotów komercyjnych, które

projektowały i produkowały własne

podzespoły komputerowe w Polsce.

Lektor powiedział za to, że Amiga

Meeting to zlot użytkowników

starego komputera. Te słowa nie

zostały zakłócone nawet przzz

widoczną projekcję filmu "Matrix",

odtwarzanego przez Amigę 4000. A

była to wtedy przecież nowość.

Komputer taki,
jak kiedyś

Za miesiąc kolejna impreza z cyklu RetroKomp w Gdańsku. Ten numer Amigazynu jest

uzupełnieniem informacji, jakie pojawią się na moich wykładach w dniach 13 i 14

października. Dlatego dużo miejsca poświęcamy historycznym materiałom, jakie

tworzyłem w drugiej połowie lat '90-tych oraz około roku 2000. Być może jesteście

zdziwieni, że prezentuję obszernie stare teksty, ale chciałbym przez to pokazać, jak

bardzo zmieniło się podejście naszego środowiska do swojego ulubionego sprzętu.
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Piszę te słowa ni po to, aby

wylewać żale. Wręcz przeciwnie -

chcę Wam pokazać na tym

przykładzie, że media nigdy nie

pokażą tego, co uznajemy za na-

jważniejsze. Trzeba dostosować

swój przekaz do formuły programy

informacyjnego, w którym nikt nie

będzie zgłębiał tajników Workben-

cha. Taka jest, niestety, nasza

rzeczywistość, jednak nie znaczy to,

że nic nie możemy zrobić, aby

Amigę zobaczyło więcej osób.

Możemy przecież pokazać, że nasz

komputer to nie tylko 500-tka z Su-

per Frogiem, ale także A4000 wy-

posażona w kartę graficzną i

dźwiękową, jak również komputery

Amiga One, które nie przypominają

sprzętu sprzed 30 lat. Możemy

zaprezentować amigowe opro-

gramowanie nie tylko na Makach z

PowerPC, ale również pecetach

oraz urządzeniach działąjących na

platformie ARM. A jeśli nawet

chcemy koniecznie przyjąć kon-

wencję czystego retro, mamy do

dyspozycj i implementacje FPGA

takie jak MiST, emulację na Rasp-

berry Pi czy planowany Vampire w

wersj i Stand Alone.

Po raz kolejny, możemy więc zaint-

eresować potencjalnych użytko-

wników Amigi tym, że po ponad 30

latach od premiery i ponad 20

latach od bankructwa firmy Com-

modore, Amiga nadal się rozwija.

Kierunki tego rozwoju są różne,

mechanizmy nie zawsze nam

odpowiadają, programy niekonie-

cznie są tymi, które najbardziej

chcemy, a dostępność sprzętu nie

jest najlepsza. Jednak to, że już

ćwierć wieku sami użytkownicy

utrzymują swój ulubiony komputer

na powierzchni znaczy badrzo

wiele. Jest to temat na pracę

naukową, bowiem to wszystko nie

dzieje się "auto-magicznie". Mam

nadzieję, że na tegorocznym Ret-

roKompie będzie-my mogli

zobaczyć różne oblicza Amigi . Ze

swojej strony mogę Was zapewnić,

że tym razem nasze stoisko będzie

interaktywne, a więc będziemy

mogli nie tylko "na sucho"

porozmawiać o Amidze i jej opro-

gramowaniu.

A jeśli ktoś będzie chciał po prostu

zagrać w dobrą grę - proszę bardzo.

Pamiętajmy, że Amiga ze swoich

złotych lat przynosiła radość i zad-

owolenie, a nie wieczne dyskusje o

"zawartości cukru w cukrze".

Przenieśmy te najlepsze wzorce do

dzisiejszego świata, tak bardzo

nastawionego na szybkie zmiany i

ciągłą pogoń za nowoczesnością.

Szybko okaże się, że możemy czer-

pać pozytywne emocje z naszego

komputera, tak samo jak 20 czy 30

lat temu. Całkiem niedawno

otrzymałem mail, w którym jeden z

anglojęzycznych Czytelników

określił moje zaangażowane w

sprawy Amigi jako "nie do uwi-

erzenia" (ang. unbelievable). Ser-

decznie dziękuję za wszystkie

głosy wsparcia, a także krytyki ,

której nie mogę nie zauważyć. Nie

wszystkim podoba się mój sposób

działania, nie wszyscy docenią

wysiłek jaki muszę podejmować,

aby kolejne projekty mogły ujrzeć

światło dzienne. Jeśli jednak dzięki

moim staraniom choć jedna osoba

stwierdzi , że Amiga jest in-

teresującym kawałkiem kom-

puterowego świata - było warto.

W niedługim czasie ukażą się kole-

jne zapowiedzi nowych książek i

innych moich projektów związa-

nych z komputerami retro. Nie

zwalniamy, bo rynek retro roz-

szerzył się do tego stopnia, że

można planować działania na długi

czas naprzód. Nie zawsze udaje

się  dochować terminów, nie

wszystko udaje się zrealizować, a

finalne wersje wielu rzeczy nie wy-

glądają tak, jak sobie to założyłem.

Jednak zawsze staram się dawać z

siebie wszystko, aby Amiga nie

została zapomniana. Wiedza, którą

przekazujemy jest ważna, bo wiele

osób traktuje Przyjaciółkę tylko jak

konsolę do grania.

To wielka niesprawiedliwość, że

system operacyjny Amigi nie

doczekał się nigdy należytej oceny

na masowym rynku IT. Uważam

jednak, że właśnie dlatego powin-

niśmy kultywować pamięć o

Amidze, a także pokazywać jej

dzisiejszy rozwój. Aby młodzi ludzie

mogli zobaczyć, że komputer to nie

tylko laptop, tablet czy smartfon.

Być może kolejne pokolenia mimo

wszystko będą bardziej otwarte na

nieznane systemy operacjne. Do

zobaczenia w Gdańsku!

Adam Zalepa

Wstępniak 5

AMIGAZYN 17/2018



Jaki był Twój pierwszy kontakt z

komputerami. Czy to była Amiga

czy inny sprzęt?

Moim pierwszym komputerem był

Commodore 64. Nie miałem włas-

nej Amigi przed laty.

A Twoja pierwsza Amiga? Jaki to był

model i konfiguracja? Czy miałeś

też inne modele? Jakiej Amigi uży-

wasz teraz?

Moja pierwsza Amiga to A500, po-

tem znów wróciłem do C64. Długo

później kupiłem Amigę 2000 z

dwiema stacjami dyskietek.

Później , za ponad 1000 DM (500

Euro), dokupiłem dysk twardy o po-

jemności 100 MB.

Od tego czasu miałem prawie

wszystkie modele Amigi , chociaż

niektóre niezbyt długo.

Dziś posiadam AmigaOne 500 z

systemem AmigaOS 4.1, która jest

moją maszyną do pracy. Ponadto

mam Amigę 4000T, Amigę 600,

Amigę 1000, CD32 i CDTV.

Chciałbym dokupić inne modele,

ale jest to kwestia pieniędzy.

Oczywiście nie może zabraknąć

komputera z systemem Windows.

Niestety, niektóre rzeczy możesz

zrobić na Amidze z wielkimi trud-

nościami lub w ogóle pojawia się

kłopot. Muszę pracować także na

pecetach, więc nie ma możliwości

uniknięcia kontaktu z systemem

Windows.

Czy korzystasz z Amigi NG? Jeśli tak,

z jakiej?

Tak, używam modelu AmigaOne

500 jako głównego komputera.

Skąd czerpiesz inspirację? Stwo-

rzyłeś jeden z najsłynniejszych i

najstarszych aktywnych magazy-

nówAmigi, czyli Amiga Future.

Dzięki , ale Amiga Future nie jest

tworzony tylko przeze mnie. Mamy

bardzo dużą redakcję. Inspiracją

dla Amiga Future było to, że 20 lat

temu nie było już magazynu, który

zajmował się szerzej grami dla

Amigi . Był to jednocześnie czas, w

którym wydano wiele ciekawych

gier.

Wielkim wzorem dla mnie był ASM,

niemiecki magazyn gier dla wszys-

tkich platform komputerowych,

który niestety nie istnieje już od

dawna. Z biegiem czasu, Amiga Fu-

ture rozwinął się z magazynu o

grach do magazynu skupiającego

się na wszystkich tematach

związanych z Amigą.

Jak wygląda przygotowanie nowe-

go numeru Amiga Future? Jak wy-

gląda pisanie materiałów do

nowego numeru? Ile osób tworzy

każdy numer?

Regularne wydawanie Amiga Fu-

ture nie jest tak łatwe jak się może

wydawać. Pierwszym problemem

są terminy. Musisz ściśle przes-

Amiga nie musi być
numerem jeden

Andreas Magerl - Amiga Future

6

Amiga Future ma 20 lat! Ten magazyn jest nadal aktywny. Andreas Magerl tofacet,

który sprawia, że to wszystko jest możliwe. Porozmawiajmy o przeszłości,

teraźniejszości i przyszłości jego biznesu.

Wywiad
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trzegać ustaleń w drukarni ,

umawiać się na spotkania i oczy-

wiście musisz wziąć pod uwagę, że

ktoś może być chory lub na waka-

cjach. Tłumacze lub korektorzy

muszą mieć artykuły na czas, a

także nie można zapomnieć o

składzie.

W jakiś sposób musisz też zyskać

reklamy do magazynu. I wreszcie,

musisz mieć możliwość sprzedaży i

wysłania pisma. Są to problemy,

które większość nowych czasopism

bardzo szybko stawia w trudnej

sytuacj i . Tworzenie nowej edycj i

Amiga Future jest zasadniczo za-

wsze takie samo.

Jak najszybciej musisz pomyśleć o

tym, które artykuły możesz

przesunąć do następnego numeru.

Oczywiście, autorzy tekstów są

również pytani o własne pomysły.

Następnie trzeba przygotować

artykuły tak szybko, jak to możliwe,

aby tłumacze i korektorzy mogli

kontynuować pracę.

Zanim całość przejdzie do składu,

należy utworzyć układ strony.

Chodzi na przykład o to,, który

artykuł pojawi się na konkretnej

stronie w magazynie i ile masz

dostępnego miejsca.

Kiedy skład jest zakończony, dane

są wysyłane do drukarni i pozo-

staje mieć nadzieję, że druk będzie

jak najlepszej jakości .

Na pierwszy rzut oka wygląda to

bardzo przyjemnie, ale nie wolno

zapominać, że wszyscy musimy

pracować jednocześnie. To znaczy,

podczas gdy jeden z autorów wciąż

pisze artykuł, inny artykuł jest tłu-

maczony, inny poprawiany, a

dodatkowo prowadzony jest już

skład. Często w ostatniej chwili po-

jawia się reklamodawca i musisz

zmienić cały układ, o ile to możli-

we. Kolejną trudność stanowi

wyda- wanie w dwóch językach -

niemieckim i angielskim. Angiel-

skie słowa oraz teksty są krótsze

niż niemieckie, ale w magazynie

muszą zajmować tyle samo

miejsca.

Amiga Future jest przeznaczony dla

każdego użytkownika Amigi. Czy

trudno jest stworzyć jeden

magazyn dla wszystkich odmian

Amigi?

I tak, i nie. Zawsze będą

użytkownicy, którzy skarżą się, że

jakiś artykuł jest za krótki . Po

prostu staramy się pisać o wszys-

tkich ważnych sprawach i zawsze

dajemy z siebie wszystko. Naszym

celem jest rozmawiać o wszystkim,

co dotyczy Amigi , ale oczywiście

ogranicza nas sztywna objętość

magazynu.

Amiga Future trochę zarabia, ale

czy to jest wystarczające? Czy

przyszłość finansowa jest bezpie-

czna na następne 20 lat?

Tak, przyszłość Amiga Future, jest

teraz absolutnie zabezpieczona!

7Wywiad
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Jednak chcielibyśmy osią-

gnąć więcej . Na przykład

mięć więcej stron, jeszcze

lepsza stronę główną lub

po prostu więcej wyświe-

tleń.

W tej chwili brakuje nam

pieniędzy. Aby osiągnąć

cele potrzebujemy więcej

prenumeratorów i rekla-

modawców.

Ostatnie lata są dość

dobre dla fanów Amigi. Po

tak dużym czasie Amiga

Future ma teraz konkur-

enta w postaci magazynu

Amiga User. Czy jest

miejsce na dwa druko-

wane czasopisma?

Amiga Future nie jest

porównywalny z Amiga

User. U nas wiele miejsca

zajmują aktualne recenzje

programów i gier. Oczy-

wiście mamy też specjalne

promocje lub warsztaty, takie jak

magazyn Amiga User, ale to tylko

niewielka część zawartości .

Amiga Future pojawia się regu-

larnie co dwa miesiące. Staramy

się również w jednym numerze

uwzględnić jak najwięcej treści .

Dlatego nie mamy żadnych

dodatków i dużych zrzutów ekranu

w magazynie. Przykładowo, jedna

strona to ponad 5000 do 6000

znaków.

Nie było prawie żadnego maga-

zynu o Amidze, który miałby tyle

tekstu na jednej stronie. Spotka

redakcyjna, spis treści są publikow-

ane na jednej stronie, podczas gdy

w innych czasopismach to wszy-

stko zajmuje nawet trzy strony.

Osobiście nie widzę najmniejszego

problemu w istnieniu innego ma-

gazynu o Amidze. Z pewnością są

ludzie, którzy mają z nami prob-

lemy, ale już się do tego przyz-

wyczailiśmy.

Co sądzisz o PowerPC w Amidze

klasycznej, systemach NG oraz

kartach Vampire lub opartych na

FPGA?

Myślę, że ulepszenie Amigi klasy-

cznej o PowerPC jest mocno

dyskusyjne. Osobiście nie zro-

biłbym tego, wolę kupić komputer

NG.

Natomiast szczególnie fascynuje

mnie rozwój karty Vampire. Jestem

bardzo ciekawy, co będzie

dalej , bo deweloperzy mają

bardzo interesujące pomysły.

Co sądzisz o samej Amidze

NG? Czy nadal jest dobry

czas, aby myśleć o

nowoczesnym sprzęcie czy

raczej wracamy do klasy-

cznego systemu AmigaOS

3.1?

Amiga zasadniczo podzieliła

się na dwie części - klasy-

czną Amigę (68k) i Amigę NG

(PPC). Jednak nie widzę tu

najmniejszych problemów.

Obie grupy mogą żyć

wspólnie bardzo dobrze i

współpracować.

Czy nasi programiści powinni

sprzedawać programy i gry,

aby zdobyć pieniądze na

swoje hobby? Moim zdaniem

tak, a Ty co o tym myślisz?

APC & TCP sprzedaje oprogramo-

wanie na Amigę oraz Amiga Future

od ponad 25 lat. Niektóre rzeczy

nawet bez zysku. Twórcy opro-

gramowania są stawiani w coraz

trudniejszej sytuacj i ze względu na

problemy prawne.

Są programiści , którzy sprzedają

swoje oprogramowanie i są pro-

gramiści , którzy tworzą swoje

oprogramowanie za darmo. Oba

warianty są całkowicie w porządku.

Nie sądzę, że musimy traktować te

sprawy jako przeciwstawne.

Jakie są Twoje największe sukcesy

jeśli chodzi o Amigę?

To Klienci muszą zdecydować, ale

myślę, że sukcesem jest istnienie

8 Wywiad
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APC & TCP przez 25 lat i wydawa-

nie magazynu Amiga Future przez

ponad 20 lat.

Amiga Future jest dostępne w

języku niemieckim i angielskim.

Czy myślisz, że jest miejsce dla in-

nych języków w formie drukowa-

nej?

W tej chwili chcemy powiększyć

wersję niemiecką i angielską. Jeśli

to się uda, znacznie ułatwi nam to

zadanie.

Teoretycznie byłoby oczywiście

możliwe wydawanie Amiga Futur

w innych językach, jednak po-

trzebna jest większa ilość dobrych

tłumaczy i setek prenumeratorów.

Obecnie uważam, że jest to nierea-

listyczne.

Czy myślałeś o cyfrowej wersji

nowych numerów? Istnieją możli-

wości takie jak: format PDF, sklep

Amazon Kindle lub AMIStore.

Tak, oczywiście, myśleliśmy o tym.

Dlatego w Sklepie Play znajduje się

także aplikacja Amiga Future News

dla systemu Android. Głównie po

to, aby sprawdzić obecne możli-

wości na rynku.

Jednak w zasadzie chcemy tworzyć

czasopismo drukowane i chcemy to

kontynuować. Wariant PDF może

stwarzać problem, dlatego że

liczba czytelników w wersj i druko-

wanej jest dość niska.

Obecnie nie jest planowana wersja

PDF Amiga Future. Jeśli wersja

drukowana osiągnie określoną

sprzedaż, na pewno pomyślimy o

tym jeszcze raz.

Natomiast już teraz możesz kupić

plik PDF w naszym sklepie inter-

netowym z archiwalnymi numer-

ami Amiga Future, a także płytę

Amiga Future Archive DVD.

W tej podzielonej sytuacji, w jaki

sposób powinniśmy rozwijać opro-

gramowanie? Na przykład, MUI

różni się dla AmigaOS i MorphOS, a

AROS ma Zune. Może powinniśmy

mieć jeden podstawowy zespół dla

takich projektóœ jak MUI czy Odys-

sey? A następnie portować progra-

my dla trzech głównych systemów

NG?

To nie jest aż tak skomplikowane.

Po pierwsze, deweloperzy powinni

w końcu odejść od sposobu, w jaki

działają, to znaczy mam na myśli

konkurencję systemów klasycz-

nych, NG, MorphOS-a i AROS-a,. Oni

muszą ze sobą współpracować. Po

prostu pracujcie razem, a wszystkie

inne przeszkody z czasem znikną.

Jesteś obecny na różnych impre-

zach, nie tylko związanych z Amigą.

Myślisz, że powinniśmy reklamować

Amigę na zewnątrz naszego środo-

wiska?

Tak, myślę, że to bardzo ważne. Na

przykład będziemy ponownie na

Gamescom w tym roku. Kosztuje

nas to dużo pieniędzy, ale na

takich wydarzeniach można zna-

leźć nowych użytkowników Amigi ,

a także wielu byłych użytkowników,

którzy mogą do niej wrócić.

Amiga Future to czasopismo.

Dostępna jest nawet aplikacja z

newsami dla AmigaOS. Czy

planujesz wejść także na YouTube

lub podobnych kanałów mediów

społecznościowych?

AMIGAZYN 17/2018



Tak, planujemy takie działania, ale

w tej chwili nie mamy siły roboczej .

Obecnie chcemy zmienić naszą

stronę internetową. Na przykład

chcemy rozszerzyć obszar wiado-

mości i pobierania plików. W tym

celu szukamy obecnie redaktorów.

Chcemy także rozszerzyć naszą

obecność w Google+, a także na

Facebooku. W tym celu wciąż

szukamy redaktora, który zadba o

Google+. Dalej , zastanawiamy się,

czy możemy również skorzystać z

Instagrama.

I oczywiście jesteśmy bardzo zain-

teresowani Youtube, ale potrzebni

są ludzie, którzy będą o to regu-

larnie dbali .

Zaletą mediów społecznościowych

jest to, że możesz także zachęcić

nowych użytkowników do Amigi .

Społeczność czeka na Tabora.

Nawet użytkownicy Amigi klasy-

cznej lub użytkownicy MorphOS-a

są zainteresowani Taborem. Czy

planujesz go kupić? Czy to może

być punkt zwrotny dla przyszłości

Amigi?

Osobiście teraz po prostu nie mam

pieniędzy na nowy sprzęt. Czy

Tabor jest punktem zwrotnym?

Punkt zwrotny czego? Naprawdę

nie uważam, że Amiga jest w złym

okresie. Po prostu niektórzy lubią

mówić źle, a inni mają zbyt wyso-

kie oczekiwania na małym rynku

Amigi .

Jaką Amigę możesz doradzić dla

nowych użytkowników? Klasyczną

czy może NG lub emulator?

Dla początkujących zawsze pole-

cam emulator. Dzięki temu możesz

zapoznać się z systemem za nie-

wielkie pieniądze i nawiązać kon-

takt ze społecznością Amigi . Jeśli Ci

się spodoba, możesz kupić odpow-

iedni sprzęt Amigi .

Co z naszą przyszłością? Mówię

zarówno o społeczności, jak i przy-

szłość samej Amigi? Starzejemy się,

czy jest jakaś szansa na zacho-

wanie Amigi w bardziej użytecznej

formie?

Najważniejsze jest to, że

użytkownicy rozumieją, że Amiga

nigdy nie będzie numerem jeden

na rynku. Nie musi być. Amiga jest

cudownym komputerem hobby-

stycznym. Jest niesamowicie sym-

patyczna, ma dużą społeczność.

To są wszystkie rzeczy, którymi

powinieneś się cieszyć, zamiast

narzekać, że coś jest nie tak.

Istnieje również wiele możliwości

aktywnego uczestnictwa w społe-

czności . Na przykład, my wciąż

poszukujemy wsparcia w wielu ob-

szarach.

Pozdrowienia.

Do następnego razu. I baw się

dobrze swoją Amigą.

Rozmawiał:

Krzysztof "Radzik" Radzikowski
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Przez wiele lat model A4000 był

najważniejszym produktem firmy

Commodore. Został wyprodukow-

any jako całkowicie profesjonalny

model komputera, którego cena

pozwala także na korzystanie

z  niego w  domu. Komputer Amiga

4000 pozbawiony jest wszystkich

niedogodności , którymi dotknięty

jest użytkownik prostych modeli

Amig.

OBUDOWA

A4000 była produkowana

w  obudowach typu desktop,

później pojawiły się przeznaczone

specjalnie dla niej obudowy typu

tower, które także dzisiaj dostępne

są  w  sklepach. Oddzielnie produ-

cent dostarcza klawiaturę,

podłączaną do obudowy za

pomocą skręconego kabla. Dod-

atkowym akcesorium, które zawsze

dostaniesz razem z  Amigą 4000

jest przelotka do podłączenia

monitora SVGA. Podobna przelotka

bywa także sprzedawana razem

z  monitorami tego typu. Wspomni-

ane urządzenie będzie Ci jednak

potrzebne tylko wówczas, gdy nie

będziesz używał karty dodatkowej

graficznej . Wraz z  komputerem

powinieneś także otrzymać kom-

plet książek (niestety w  języku

angielskim) oraz sześć dyskietek,

na których zapisano system oper-

acyjny.

PROCESOR

A4000 zawiera procesor instalowa-

ny na specjalnej płytce. Można go

zatem, łatwo wymieniać. Poza tym,

najnowsze procesory PPC a   także

Motorola MC 68060 możesz zakupić

na specjalnych kartach procesora.

Kupując Amigę 4000 możesz zatem

zdecydować, jaki procesor ma znaj-

dować  się   wewnątrz. Przede wszys-

tkim od tej decyzj i zależeć będzie

szybkość Twojego komputera oraz

komfort pracy z  nim.

W  dzisiejszych czasach najbardziej

zalecane jest kupno procesora Mo-

torola MC68060 lub procesora typu

PowerPC. Oczywiście, wymienione

procesory zostaną dostarczone na

karcie procesora, która poza tym

ma miejsce na dodatkową pamięć

oraz może mieć dołączony

sterownik napędów SCSI. Na karcie

z  PowerPC znajduje się także pro-

cesor Motoroli . Może to być pro-

cesor MC68040 lub MC68060.

Biorąc pod uwagę to, że prace

wymagające większej mocy ob-

liczeniowej będą wykonywane

przez procesor PowerPC, możesz

spokojnie w  celu minimalizacj i

kosztów nabyć kartę PPC z  pro-

cesorem 040.

Jednak największy komfort odczu-

jesz kupując MC68060. Jeśli

wcześniej byłeś użytkownikiem

karty z  procesorem Motorola

MC68060, zwróć uwagę także na

fakt,  że w  razie zakupu karty PPC

z  procesorem 060, zadania obsłu-

giwane przez procesor Motoroli

będą teraz wykonywane przez

komputer wolniej niż ze starą

JUBILEUSZ:
Używam Amigi

W tym numerze dużo miejsca poświęcamy historycznym tekstom, które pisałem w

całym okresie lat '90-tych. Wiele z nich odzyskałem ze starych płyt CD-ROM specjalnie

z okazji mojego 20-lecia pracy wydawniczej. Choć nie zawsze przystają do

dzisiejszych czasów, są doskonałym przykładem na to, jak traktowaliśmy Amigę wiele

lat temu. Dlatego na początek przedstawiam fragment zapomnianego projektu

"Używam Amigi", który dotyczył Amigi 4000.
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kartą. Jeśli cenisz sobie wygodę

pracy lub chcesz korzystać z  pro-

fesjonalnych skanerów, przyda Ci

się sterownik napędów SCSI.

Sterownik ten pozwala nie tylko

podłączyć do 8 napędów będących

twardymi dyskami lub czytnikami

CD, ale także obsługuje właśnie

profesjonalne skanery.

TWARDY DYSK

Obecnie wraz z każdym komputer-

em oferowany jest od razy twardy

dysk. Jeśli nie zdecydujesz inaczej ,

prawdopodobnie otrzymasz twardy

dysk standardu AT-BUS. Jeśli razem

z Amigą zakupiłeś jednak także

sterownik SCSI, to polecamy Ci

raczej dysk standardu SCSI. W dzis-

iejszych czasach, typowa objętość

twardego dysku to około 3.2GB.

Taka objętość wystarcza w zu-

pełności go zastosowaï domowych

i większości prac profesjonalnych.

Większy dysk zalecany jest do prac

Desktop Video, w razie montażu

filmów na komputerze, zakup dys-

ku o większej objętości powinny

rozważyć także osoby kupujące

A4000 jako serwer sieciowy. W zas-

adzie, większy dysk przydałby się

także osobom, które pragną

przechowywać na swoim twardym

dysku archiwum danych. Tacy

użytkownicy mogą jednak

rozważyć zakup nagrywarki kom-

paktów, która pozwoli im tworzyć

archiwum o dowolnej objętości (na

twardym dysku zawsze kiedyś zab-

raknie miejsca).

SYSTEM OPERACYJNY

System operacyjny, w który wypada

wyposażyć Twoją A4000, to system

najnowszy, który pozwoli Ci bez

problemów pracować na na-

jlepszym profesjonalnym opero-

gramowaniu. W chwili , gdy piszemy

niniejszą książkę jest to system

Kickstart3.1. Mamy nadzieję,  że

kiedy będziesz czytał podręcznik,

dostępny będzie już system Kick-

start 3.5 .

ZASILANIE I CHŁODZENIE

Oczywiście, razem z obudową

dostaniesz zasilacz 200W, który jest

obecnie wystarczający do zasilania

wszystkich urządzeń, ktore zaprag-

niesz mieć wewnątrz. Każdy za-

silacz jest chłodzony wentylator-

em. Razem z procesorami Motorola

MC 68060 oraz PPC dostaniesz jed-

nak dodatkowe wentylatory do ich

chłodzenia. Nie radzimy z nich

rezygnować.

MULTIMEDIA

Jeśli jesteś miłośnikiem mul-

timediów, koniecznie zakup wraz z

komputerem głośniki , chyba że po-

siadasz zestaw nagłaśniający. Jeśli

tak jest skorzystaj raczej z takiego

zestawu. Amiga da się do niego

podłączyć bez najmniejszych kło-

potów.

Urządzeniem, które musisz kupić

koniecznie jest także czytnik CD,

który pozwoli oglądać filmy oraz

słuchać muzyki a także zapewni

dostęp do najlepszego opro-

gramowania zapisywanego obec-

nie na CD. Biorąc pod uwagę

obecne, bardzo niskie ceny czyt-

ników polecamy Ci raczej jak

najszybsze urządzenie. Praca z nim

będzie wtedy maksymalnie wy-

godna.

ZŁĄCZA

Złącza, służące do podłączania

dodatkowych, zewnętrznych

urządzeń do A4000, znajduą się na

tylnej ściance obudowy. Są

identyczne jak w przypadku innych

Amig. W Amidze 4000 nie zna-

jdziesz tylko wyjścia telewizyjne-

go.

Tak wyglądała próbna wersja jednej z ilustracji, zapisana w for-

macie PostScript w programie PageStream.
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"Amiga od A  do Z" była pierwszą

moją profesjonalnie wydaną

książką o  Amidze. Posiadała ob-

jętość 600 stron i   została wydana

przez Wydawnictwo Pracowni Kom-

puterowej Jacka Skalmierskiego

z  Gliwic. Wszystko działo się

w  1997 roku. Zanim jednak ta

pozycja mogła wyjść na światło

dzienne, mój pomysł przeniesienia

pomocy do Workbencha na papier

musiał przejść długą drogę, nie

tylko w  mojej głowie, lecz przede

wszystkim - przez akceptację kilku

znanych osób naszego amigowego

świata.

Gdy zamieniłem swoją wysłużoną

500-tkę na nowiutką Amigę 1200

poczułem, że wkraczam w  zupełnie

nowy świat. Dzisiaj wiele osób twi-

erdzi , że była to niewielka różnica,

ale jednak wrażenie tamtych lat

było zupełnie inne. Nowy procesor,

nowy system operacyjny, większa

szybkość pracy, nowe układy

graficzne z  upragnionym trybem 8-

bitów, możliwość podłączenia

twardego dysku i   CD-ROMu...

Pozytywów można wymieniać

więcej , lecz oczywiście liczyły się

one w  czasie, gdy Internet dopiero

raczkował, a   o   grach w  pełnym śro-

dowisku trójwymiarowym można

było co najwyżej pomarzyć.

W  takich okolicznościach

instalowałem pierwszy raz

Workbencha w  wersj i 3.0

i   3.1, a   wraz z  biegiem

czasu system był uzu-

pełniamy o  wiele dod-

atków i   rozszerzeń.

Dość szybko przyszła też

decyzja o  rozszerzeniu

pamięci i dokupieniu karty

turbo, którą okazał się

słynny Blizzard 1230-IV z

procesorem 030/50 MHz i

32 MB pamięci . To była

maszyna! Mnogość opro-

gramowania utrzymywała

mnie przy Amidze, a chęć

dalszej rozbudowy sprzętu

sprawiła, że rozglądałem

się za możliwością wypo-

sażenia swojego komputera w 24-

bitową kartę graficzną.

Nieco wcześniej zauważyłem, że

moi pecetowi koledzy chwalą się

rozbudowanymi "helpami" w pro-

gramach, a u nas dokumentacje w

JUBILEUSZ:
Amiga od A do Z

Napisać książkę o Amidze było moim marzeniem w latach '90-tych. Dlatego starałem

się zawsze jak najlepiej poznać oprogramowanie, stawiając mu często nietypowe

wymagania. Przesz jakiś czas w mojej firmie X-Soft prowadziłem nawet kursy głównie

dla starszych Amigowców, którzy chcieli poświęcić więcej czasu swojemu ulubionemu

systemowi operacyjnemu. Te wszystkie doświadczenia złożyły się później na wydanie

dłuższego opracowania.
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większości wypadków były

dostępne tylko w języku angiel-

skim. Co gorsza, sam Workbench

nie posiadał właściwie żadnej dok-

umentacj i , pomijając oryginalne

instrukcje na papierze, ale one

również nie były drukowane po

polsku.

Trzeba było działać. Zacząłem się

zastanawiać nad dodaniem do sys-

temu pomocy "online", która mo-

głaby być wygodnie uruchamiana z

menu górnego "Tools" na Workben-

chu. Wystarczy przecież dodać

nową pozycję menu, podpiąć jej

wywołanie do klawisza HELP i

wszystko zaczyna być prostsze,

przynajmniej dla przeciętnego

użytkownika, który zaczyna swoją

zabawę z Przyjaciółką. Jak

pomyślałem - tak zrobiłem. We

współpracy z moim bratem Jak-

ubem, dość szybko powstał mały

program uruchamiający dokument

w formacie AmigaGuide po naciśn-

ięciu klawisza lub wywołaniu opcji

z menu.

Program działał na zasadzie com-

modity, a więc musiał być zapisany

w katalogu "WBStartup" podczas

startu systemu. Dla użytkownika

nic się nie zmieniało, jako że pro-

gram nie wyświetlał żadnych ko-

munikatów. Nie zajmował też wię-

kszej ilości pamięci , a jedynie kilka

kilobajtów lub kilkanaście kiloba-

jtów.

Pomoc w formacie AmigaGuide

została nazwana "Workbenchem

dla początkujących" i obejmowała

wyłącznie tematykę systemowego

blatu. Oprócz tekstu dokument za-

wierał też pewną ilość grafik, które

były wyświetlane na oddzielnych

stronach. Dość szybko okazało się,

że nie jest to wystarczające, bo

przecież podczas codziennej pracy

wielokrotnie trzeba używać

poleceń AmigaDOS. Z tego względu

zacząłem rozbudowywać podrę-

cznik oraz pracować nad drugą

częścią pod tytułem "Amiga od

środka". Razem miał to był zestaw

prezentujący zarówno sprzętowe,

jak i programowe aspekty Amigi z

systemem w wersj i 3.0 i 3.1.

Oba produkty ujrzały światło dzi-

enne w 1997 roku i były reklamow-

ane w słynnym "Magazynie Amiga".

Choć było to tylko niewielkie

ogłoszenie ramkowe, nowo za-

łożona firma X-Soft miała sporą

ilość zamówień. Podręczniki były

sprzedawane w formie oprawionej

broszury w rozmiarze A5, z

dołączoną dyskietką, a wszystko

było pakowane w tekturowe

pudełka z kolorowymi nalepkami

po obu stronach.

Oczywiście, były to inne realia niż

dzisiaj , tak więc druk odbywał się

na dwóch drukarkach - atra-

mentowej EPSON Stylus i laserowej

HP LaserJet 1100A, aby zachować

dość dobrą jakość druku. Dodam,

ze cały proces - pisanie, składanie

dokumentów i druk - odbywał się

na Amidze. Ściślej mówiąc były to

dwie Amigi 1200 z procesorami

030, ale tylko jedna była wypo-

sażona w kartę graficzną CyberVi-

sion 64/3D. Oprogramowanie, jakie

wykorzystywałem to legendarny

Page Stream, nie mniej ciekawy

Wordworth, Turbo Calc, Graphics

Publisher, Cygnus Editor, a także

Monument Designer.

To rzecz jasna tylko część wszys-

tkich narzędzi , które sprawiły, że

obie broszury zostały powołane do

życia. W pewnym momencie za-

uważyłem wzrost zainteresowania,

co wtedy oznaczało większą ilość

listów - tradycyjnych - nadchodzą-

cych na mój adres. Wiele osób

odsyłało karty rejestracyjne, które

były dołączane do podręczników

wpisując w nich nie tylko konfig-

urację swojego sprzętu, lecza także

dodatkowe uwagi o zakupionych

produktach, jak również same

Amidze jako platformie. Dostarczy-

ło mi to wiele ciekawych przemy-

śleń na temat środowiska użytko-

wników Przyjaciółki .

W tym samym okresie na łamach

"Magazynu Amiga" prowadziłem

kurs obsługi programy "Symphonie

Logo firmy X-Soft używane w różnych okresach czasu.
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Professional". Miałem więc kon-

takt mailowy z redaktorem

naczelnym pisma, Markiem

Pampuchem. W pewnym mo-

mencie okazało się, że moje

podręczniki zostały zauważone

"w świecie" i pojawiła się możli-

wość ich wydania w formie

książkowej w Gliwicach. Trzeba

było tylko przygotować nowy

materiał, uzupełnić go i

rozbudować, a także złożyć pod

kątem druku w zupełnie innnym

formacie niż dotychczas, w

technologii druku offsetowego.

Byłem szczerze zadowolony z

takiego obrotu sprawy, tak więc

wraz z bratem wybraliśmy się w

podróż do Jacka Skalmierskiego

celem ustalenia szczegółów

współpracy.

Umowę podpisaliśmy dość

szybko, jednak musiałem wziąć

na siebie sporo obowiązków.

Cały materiał musiał być zred-

agowany na nowo, wiele punk-

tów należało rozbudować i

wykonać nowe zrzuty ekranu.

Skład, który nadal był wykonywany

w programie Page Stream, stał się

trudniejszy, bowiem grafika musi-

ała brać pod uwagę specyfikę

druku w profesjonalnej drukarki .

Na dodatek, wszystkie strony mu-

sieliśmy wydrukować na spec-

jalnym kalkach, na bazie których

później powstawała matryca do

druku. Pracy było bardzo wiele,

dlatego książka ukazała się do-

piero pod koniec 1998 roku.

Wszystko udało się jednak znako-

micie, pomijając błędy techniczne

spowodowane wymuszonym tem-

pem spowodowanym napiętymi

terminami w drukarni . Page Stream

sprawdził się na tyle dobrze, że

każdy kolejny projekt rozpoczyn-

ałem właśnie w tym programie.

Tak w wielkim skrócie powstała

książka "Amiga od A do Z". Jednak z

dostarczonego materiału trzeba

było wyciąć ok. 400 stron, bowiem

źródłowo książka miała zawierać

aż 1000 stron Na to jednak nie

mogliśmy sobie pozwolić z uwagi

na ograniczenia narzucone przez

wydawnictwo z Gliwic.

Trzeba było przyjąć określone

czcionki , ich rozmiary, specyficzny

układ stron, a także inne para-

metry, które osobiście w części

chciałbym zmienić. Wtedy nie było

to możliwe, ale dzisiaj - czemu nie?

Dlatego mogę już ofic-

jalnie zapowiedzieć - z

okazj i 20-lecia mojej

działalności wydawniczej

wydana zostanie

reedycja książki "Amiga

od A do Z" w wersj i

kolekcjonerskiej , z wielo-

ma dodatkami. Światło

dzienne ujrzy zarówno

"Workbench dla począ-

tkujących", jak i 'Amiga od

środka". Odszukane

zostaną kody źródłowe

programów oraz inne

materiały, które 20 lat

temu były dołączane do

produktów młodej firmy

X-Soft. Książka nabierze

formy, o której myślałem

w drugiej połowie lat '90-

tych.

O tym projekcie szcze-

gółowo będę mówił na

jednym z wykładów w

ramach tegorocznej im-

prezy RetroKomp w

Gdańsku, na której

będzie można także zobaczyć

źródłowe dokumenty w programie

Page Stream na działającej Amidze,

jak również sprzęcie NG. Będzie to

jedna z nielicznych okazj i , aby

przekonać się, że amigowe opro-

gramowanie oferuje szerokie

możliwości nie tylko pod wzglę-

dem pikselowania w programach

typu Deluxe Paint. To oczywiście

nie wszystkie atrakcje jakie będą

dostępna na RetroKompie. A dla

wszystkich, którzy nie mogą być

obecni na imprezie, w następnym

numerze Amigazynu ukaże się ob-

szerne omówienie tego, co można

było zobaczyć i usłyszeć.

Adam Zalepa

Okładka reedycji książki "Amiga od A do

Z". Będzie to wydanie jubileuszowe z

dodatkami.
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Tak wyglądały przykładowe stronyWWW związane z książkami "Amiga od A do Z", "Amiga na info-

stradzie" oraz czasopismem "Amiga Vademecum" (lata 2000-2001).
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JAK ZAINSTALOWAĆ

TWARDY DYSK?

Po co mieć twardy dysk?

O  konieczności posiadania twarde-

go dysku w  komputerze nie trzeba

chyba nikogo przekonywać. Jeśli

chcemy mówić o  jakimkolwiek

komforcie pracy jest on po prostu

niezbędny, nie wspominając o  tym,

że całość współczesnego opro-

gramowania, poczynając od sys-

temu operacyjnego, poprzez gry,

a   koïcząc na specjalistycznych nar-

zędziach, jest przygotowana do in-

stalacj i na twardym dysku. Bez

tego urządzenia będziemy

spotykać się z  wieloma prob-

lemami, których jedynym

sposobem wyeliminowania będzie

w  większości przypadkach jego

nabycie.

Objętość twardego dysku

Niezmiernie ważną kwestią jest

objętość, a   właściwie pojemność

twardego dysku. Przed zakupem

należy dokładnie zastanowić się

jakie materiały będziemy na nim

przechowywać i   i le miejsca (nawet

orientacyjnie) będziemy chcieli na

nie przeznaczyć.

Często bowiem występuje sytuacja,

w  której początkowo wybrana ob-

jętość wydaje się niewyobrażalnie

duża, a   wraz z  upływem czasu staje

sie zbyt mała, aby pomieścić

wszystkie potrzebne informacje.

My sugerujemy Ci kupno twardego

dysku o  pojemności co najmniej 2-

4 GB, chyba że komputera używasz

do jednego konkretnego celu

i   jesteś pewien, że większa ob-

jętość nie jest Ci potrzebna. Za

nabywaniem większych twardych

dysków przemawia jeszcze jedno -

ich ceny maleją z  dnia na dzień,

a   cena w  przeliczeniu za 1 MB jest

najbardziej optymalna przy

twardych dyskach o  objętościach

wyższych niż 4 GB.

Rodzaje twardych dysków

Zasadniczo zasada pracy twardego

dysku jest identyczna w  każdym

przypadku (z  małymi wyjątkami).

Jednak na rynku dostępne są różne

rodzaje twardych dysków i   być

może nie każdy będziesz mógł

podłączyć do Twojej Amigi .

Twarde dyski 2.5- i   3.5-calowe

Wśród szerokiej oferty dystrybut-

orów sprzętu komputerowego

możesz spotkać twarde dyski 2,5-

oraz 3,5-calowe. Poza wymiarami

nie różnią się między sobą zbyt

wiele, tak więc nie ma większego

znaczenia, jaki twardy dysk

wybierzesz. Musisz jednak najpierw

sprawdzić na jaki twardy dysk jest

przygotowana Twoja Amiga.

Jeśli posiadasz Amigę 600 lub 1200

to standardowo posiada ona

gniazdo 2.5-calowe, jednak możesz

także bez najmniejszych przeszkód

zamontować twardy dysk 3.5-ca-

JUBILEUSZ:
Amiga Vademecum

Kolejnym ważnym projektem było czasopismo "Amiga Vademecum". Tym razem

wydawcą była firma Eureka z  Wrześni, która zdecydowała się na ten krok po sukcesie

książki "Amiga od A  do Z". Pismo miało być poradnikiem, który w  przystępnej fomie

będzie przekazywał także skomplikowane tematy związane z  użytkowym charakte-

rem Przyjaciółki. Poniżej przedstawiam fragment tekstu źródłowego, jaki miał pojawić

się w  jednym z  numerów.
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lowy, jednak w  tym przypadku

będziesz musiał zaopatrzyć się

o  odpowiedni przewód połączenio-

wy. Musi on być zaopatrzony z jed-

nej strony we wtyk 2.5-calowy, a z

drugiej strony - we wtyk 3.5-ca-

lowy.

Jeżeli masz innych model Amigi ,

musisz uzyskać informację, jakie

gniazdo przeznaczone do

podłączenia twardego dysku posia-

da Twój komputer. Uchroni Cię to

przed dodatkowymi kosztami

związanymi z kupnem przewodów

połączeniowych.

Twarde dyski IDE/EIDE i SCSI

Nie mniej ważną kwestią jest

rodzaj posiadanego kontrolera

przeznaczonego do podłączenia

twardego dysku. Możesz posiadać

kontroler IDE/EIDE lub SCSI. Stand-

ardowa Amiga 600 lub 1200 wypo-

sażona jest w kontroler IDE, jeśli

posiadasz kartę FastATA-2/EIDE to,

jak sama nazwa wskazuje, jest to

kontroler typu EIDE. Do obu kon-

trolerów można podłączyć te same

twarde dyski , a różnicą będzie

szybkość działania napędu.

Pod kontrolą FastATA-2/EIDE lub

podobnej karty twarde dyski dzi-

ałają z najwyższą możliwą

prędkością (maksymalnie 16,6

MB/s), ich obsługa jest no-

wocześniejsza, co powoduje, że

możesz łatwo stosować duże

twarde dyski (powyżej 4 GB). W

przypadku standardowego kon-

trolera Amigi 600 lub 1200 twarde

dyski będą pracowały znacznie

wolniej (najwyżej w granicach 2

MB/s). Tak więc jeśli myślisz o jak

największym komforcie pracy zak-

up kontrolera EIDE. Możesz

również spotkać się z określeniem

AT-Bus, jednak oznacza ono w

przybliżeniu to samo co IDE.

Istnieją także twarde dyski

podłączane do kontrolera SCSI.

Zwróć uwagę na to, że jeśli kupisz

taki twardy dysk to nie będziesz

mógł go podłączyć do kontrolera

IDE/EIDE (i vice versa). SCSI jest al-

ternatywnym złączem, które

charakteryzuje się dużą szybkością

przesyłania danych i większą niez-

awodnością działania niż IDE/EIDE.

Jednak napędy SCSI są znacznie

droższe, co jest się przyczyną ich

mniejszej popularności .

Do kontrolera SCSI możesz

podłączyć nie tylko twardy dysk,

ale również np. CD-ROM, nagry-

warkę CD-R(W), napęd DVD czy

skaner, tak więc jest to złącze

bardziej uniwersalne niż IDE/EIDE.

Możesz spotkać się także z odmi-

anami tego złącza (np. SCSI-II), tak

więc przez kupnem upewnij się, że

twój kontroler SCSI jest odpow-

iedni dla wybranego przez Ciebie

urządzenia. Jest to uwaga nieco na

wyrost, gdyż od dłuższego czasu na

rynku dostępne są wyłącznie kon-

trolery o specyfikacj i co najmniej

SCSI-II. Jeśli więc kupujesz sprzęt

nowy nie musisz się tym przej-

mować.

Przy studiowaniu ofert hadlowych

możesz też napotkać określenia

typu UltraATA, UltraDMA i podobne.

Oznaczają one, że dane urządzenia

są w stanie pracować z większą lub

mniejszą szybkością, jednak w

praktyce możesz nie zwracać na

nie uwagi , gdyż wszystkie wspom-

niane odmiany są ze sobą zgodne,

Przykład źródłowej wersji materiału do użycia w ramach Amiga

Vademecum.
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tzn. każdy twardy dysk będzie dzi-

ałał z Twoim kontrolerem. Ważne

jest tylko, czy jest to napęd IDE/EI-

DE czy SCSI.

KROK PIERWSZY:

Montaż twardego dysku

Wbrew pozorom instalacja twarde-

go dysku w Amidze nie jest czyn-

nością zbyt skomplikowaną. Rzecz

jasna, jak w przypadku każdej op-

eracj i , trzeba posiąść odpowiednią

wiedzę, ale w praktyce ogranicza

się to do poznania obsługi opro-

gramowania systemowego. W

dalszej części rozdziału postaramy

Ci wyjaśnić, jak należy poprawnie

zainstalować twardy dysk w

Amidze.

Instalację twardego dysku należy

przeprowadzić w dwóch fazach.

Pierwsza to fizyczny montaż

napędu w komputerze, natomiast

druga jest związana z ustawieniem

parametrów pracy przy użyciu

odpowiedniego oprogramowania.

Zasadniczo sposób podłączenia

twardego dysku do Amigi jest w

każdym przypadku identyczny.

Jednak w zależności od tego, w

jaką obudowę wyposażona jest

Twoja Amiga oraz jakim modelem

dysponujesz, musisz wykonać

nieco inne czynności .

Amiga 500/500+

Obudowa typu Desktop

Amiga 500/500+ standardowo nie

posiada kontrolera twardego dys-

ku. Musisz więc zaopatrzyć się w

niego samodzielnie. Trudno więc

dokładnie określić jak musi prze-

biegać instalacja twardego dysku

w tym modelu Amigi , gdyż kontrol-

ery różnią się między sobą. Jednak

są do nich dołączane instrukcje

obsługi opisujące szczegółowo

sposób montażu twardego dysku.

Obudowa typu Tower Classic

Jeśli w obudowie Tower posiadasz

sloty Zorro to w celu instalacj i

twardego dysku możesz zaopatrzyć

się w kontroler podłączany do tych

slotów (np. Tandem w wersj i Zorro).

W tym przypadku zawsze musisz

zdemontować pokrywę obudowy

przez odkręcenie śrubek znajdują-

cych się w jej tylnej części .

Następnie musisz włożyć kartę w

jeden z wolnych slotów Zorro. Po-

zostałe czynności będą różne w

przypadku różnych kart i są

szczegółowo opisane w instrukcj i

obsługi do Twojej karty.

Jeżeli natomiast nie posiadasz

slotów Zorro to Twoja sytuacja

przedstawia się analogicznie do

Amigi 500/500+ w standardowej

obudowie typu Desktop.

Amiga 600

W przypadku Amigi 600 sposób

montażu twardego dysku jest

prawie identyczny w każdej

obudowie, jednak występują tutaj

pewne różnice techniczne.

Obudowa typu Desktop

Aby zamontować twardy dysk do

Amigi 600 w standardowej

obudowie typu Desktop należy

odłączyć od komputera wszystkie

przewody połączeniowe, a

następnie rozkręcić obudowę.

Odkręć więc wszystkie śrubki znaj-

dujące się w dolnej części

obudowy i odwróć Amigę. Potem

podnieś górną część pokrywy,

odłączając przewód doprowadza-

jący sygnał do diod wskazujących

pracę komputera, stacj i dysków i

twardego dysku (prawy dolny róg

płyty głównej).

Amiga 1200

Obudowa typu Desktop

19

Niektóre ilustracje początkowo miały być kolorowe.
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Standardowa obudowa Amigi 1200

nie jest zbyt pojemna, jednak nic

nie stoi na przeszkodzie, aby i w

takiej Amidze zamontować twardy

dysk. Na początku musisz dostać

się do wnętrza komputera. W tym

celu należy rozkręcić obudowę,

pamiętając o tym, aby odłączyć

przedtem wszystkie przewody

połączeniowe od Amigi . Odkręć

więc wszystkie śrubki z dolnej

części komputera i odwróć Amigę.

Teraz wystarczy tylko podnieść

górną część pokrywy i już

uzyskaliśmy dostęp do interesu-

jącego nas "wnętrza" komputera.

Spójrz teraz na lewą część płyty

głównej . Znajdziesz tam umie-

szczone pionowo podłużne

gniazdo, pod którym widnieje cyfra

"1". Obok znajduje się tzw. "kołyska"

na twardy dysk. Musisz ją delikat-

nie wyjąć, przy czym nie musisz

odkręcać żadnych śrubek, gdyż jest

ona włożona "na wcisk".

Jeśli montujesz twardy dysk 2,5-ca-

lowy będzie on pasował do

"kołyski". W takiej sytuacj i jedyne

co musisz zrobić to przykręcić do

niej twardy dysk, samą "kołyskę"

włożyć z powrotem do komputera i

połączyć twardy dysk z komputer-

em. W tym celu należy zaopatrzyć

się w przewód-taśmę, zawierający

44-żyły, zaopatrzony po obu

stronach w żeńskie wtyczki o takiej

samej ilości wejść. Jedna z żył

będzie oznaczona innym kolorem,

najczęściej czerwonym. żyła ta po

nasadzeniu na gniazdo musi znaj-

dować się w dolnej części gniazda,

po stronie oznaczenia "1" na płycie

głównej komputera.

Do twardego dysku przewód należy

podłączyć nie skręcając go.

Następnie należy już tylko złożyć i

skręcić śrubkami komputer.

przypadku korzystania z twardego

dysku 2,5-calowego to wszystkie

operacje jakie należy wykonać. Jed-

nak jeśli chcesz używać twardego

dysku 3,5-calowego (co jest

bardziej prawdopodobne), musisz

wykonać nieco inne czynności .

Analogicznie należy rozkręcić

Amigę i wyjąć "kołyskę" twardego

dysku. Jednak tutaj zaczynają się

różnice.

Przede wszystkim musisz zao-

patrzyć się w przewód 44-żyłowy,

który po jednej stronie posiadać

będzie wtyczkę 2,5-calową (pas-

ującą do gniazda w komputerze), a

po drugiej 3,5-calową (pasującą do

wejścia twardego dysku). Możesz

także kupić przewód zawierający

po obu stronach wtyczki 3,5-ca-

lowe oraz przelotkę 2,5-3,5 cala.

Poza tym musisz zaopatrzyć się w

przewód zasilający, który zawiera

dwie małe wtyczki zasilania (takie,

jak do stacj i dysków) oraz jedną

dużą wtyczkę zasilania do twarde-

go dysku. Oczywiście, jeśli prze-

wody będą miały większą ilość

wtyczek, w niczym to nie

przeszkadza.

Do gniazda znajdującego się po

lewej stronie płyty głównej należy

nałożyć przelotkę 2,5"-3,5" lub 2,5-

calową wtyczkę przewodu. Twardy

dysk należy połączyć z komputer-

em za pomocą 3,5-calowej wtyczki ,

jaką zawiera przewód. Sam twardy

dysk należy położyć w miejscu,

gdzie znajdowała się "kołyska" na

twardy dysk, pamiętając o tym, aby

podłożyć pod niego materiał nie

przewodzący prądu (może to być

np. kartka papieru). Ustrzeżesz się

tym samym ewentualnych zwarć i

w konsekwencji awari i sprzętu.

Twardy dysk możesz także położyć

obok komputera (po lewej stronie;

w przypadku, gdy twardy dysk

okaże się zbyt wysoki , aby można

go było zmieścić w komputerze

może to okazać się nawet

koniecznością), jednak jeśli posia-

dasz zbyt krótkie przewody może

być to niewykonalne.

Teraz spójrz na prawą stronę płyty

głównej . Do stacj i dysków, oprócz

przewodu-taśmy, podłączony jest

także inny przewód doprowadza-

jący zasilanie. Musisz go wyjąć ze

stacj i dysków oraz płyty głównej . W

zamian podłącz do obu miejsc (tzn.

do płyty głównej i stacj i dysków)

dwie małe wtyczki , w jakie wypo-

sażony jest Twój przewód zasila-

jący.

Uważaj przy tym na to, aby nie

pomylić się przy wkładaniu

wtyczek, gdyż ich odwrotne

włożenie grozi spaleniem stacj i

dysków lub awarią komputera. Mu-

sisz więc wszystko to wykonywać

spokojnie i dokładnie. Nie spiesz

się przy tym, pośpiech nie jest w

tym przypadku dobrym doradcą.

To już wszystko, co należy wykonać

przy montażu twardego dysku 3,5-

calowego. Teraz wystarczy tylko

złożyć i skręcić komputer.

Obudowa typu Tower

Infinitiv

Jeśli posiadasz obudowę typu

Tower jesteś w korzystnej sytuacj i ,

gdyż montaż twardego dysku w

Twojej Amidze przebiegnie zn-

acznie łatwiej niż w standardowej

20
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obudowie Amigi 1200.

Pierwsze co musisz zrobić to

rozłożyć obudowę. W przypadku

obudowy Infinitiv nie musisz

wykręcać żadnych śrubek, gdyż jest

to obudowa "bezśrubkowa", gdzie

prawie wszystkie elementy są

złożone "na wcisk". Należy więc

zdjąć w niej górną pokrywę,

następnie ścianki boczne i już

uzyskujesz dostęp do płyty

głównej Amigi .

Teraz musisz odnaleźć 2,5-calowe

gniazdo IDE znajdujące się z lewej

strony płyty głównej . Do gniazda

tego należy nałożyć przelotkę 2,5"-

3,5" lub 2,5-calową wtyczkę prze-

wodu. Twardy dysk należy połączyć

z komputerem za pomocą 3,5-ca-

lowej wtyczki , jaką zawiera ten

sam przewód. Do twardego dysku

musisz podłączyć jeszcze tylko

przewód zasilający.

Jeśli korzystasz z zasilacza

wewnętrznego (a tak jest najpraw-

dopodobniej , gdyż korzystanie z

zewnętrznego zasilacza w

przypadku posiadania obudowy

Tower jest pozbawione sensu) nie

musisz zaopatrywać się w

oddzielny przewód zasilający, gdyż

kilka takich przewodów zawiera

wewnętrzny zasilacz. Musisz więc

odnaleźć przewód zakończony

wtyczką pasującą do gniazda zasil-

ania twardego dysku i podłączyć

go do twardego dysku.

Twardy dysk należy wsunąć do jed-

nego z kilku "koszyków", jakie pow-

inna zawierać Twoja obudowa. Łat-

wo je odnaleźć, gdyż znajdują się

one poniżej stacj i dysków lub bez-

pośrednio pod zasilaczem.

Następnie przykręć twardy dysk do

koszyka (śrubki powinieneś

otrzymać wraz z obudową).

To już koniec instalacj i twardego

dysku w obudowie typu Tower.

Teraz pozostaje już tylko złożyć

obudowę.

Inne obudowy typu Tower

Wszystkie pozostałe obudowy

Tower są metalowe i zawierają

mniejszą lub większą ilość śrubek

w tylnej części obudowy. Aby więc

ją rozłożyć należy odkręcić wszys-

tkie śrubki jakie znajdują się na

tylnej ściance (pomijając śrubki w

zasilaczu, których nie trzeba

wykręcać). Po wykonaniu tych

czynności będzie można zdjąć

pokrywę obudowy (tzn. ściankę

górną i ścianki boczne, które za-

zwyczaj są jednym elementem

obudowy).

Dalsza procedura instalacyjna jest

analogiczna do obudowy Infinitiv.

Jedyną różnicą może być nieco

inne rozmieszczenie "koszyków" na

twardy dysk, jednak zwykle znaj-

dują się one w tym samym miejscu,

co wynika z samej konstrukcj i

obudów.

Amiga 2000

W przypadku Amigi 2000 instalacja

twardego dysku jest z jednej strony

Odzyskanie materiałów sprzed lat, ze starych płyt CD, nie zawsze

było łatwe.
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mniej , a z drugiej bardziej skomp-

likowana. Dlaczego? Otóż z tego

powodu, że ten model Amigi

został wyposażony standardowo w

obudowę stacjonarną typu Desk-

top, a więc nie ma problemów ze

zmieszczeniem twardego dysku w

środku.

Jednak Amiga 2000 nie posiada

sterownika twardego dysku, a więc

należy go dokupić oddzielną kartę,

która go zawiera. Może być to np.

karta Oktagon lub Tandem.

Odpowiednie sterowniki zawierają

także karty turbo, a więc jeśli posi-

adasz bardziej rozbudowaną Amigę

2000 z pewnością posiadasz już

taki sterownik.

KROK DRUGI:

Ustawianie parametrów pracy

Uruchomienie programu

"HDToolBox"

Gdy przeprowadziliśmy już montaż

urządzenia, możemy zająć się

ustawianiem parametrów pracy. Jak

więc to zrobić? Najpierw musimy

uruchomić program o nazwie

"HDToolBox". Znajduje się on w

katalogu "Tools" na Twoim dysku

systemowym. Zakładając, że

korzystasz z dyskietek, znajdziesz

go na dyskietce "Install", którą

otrzymałeś wraz z komputerem.

Włącz więc komputer i włóż do

stacj i dysków dyskietkę "Install". Po

kilku chwilach Twoim oczom ukaże

się, znajomy już zapewne, Work-

bench. Na ekranie odnajdź ikonkę

"InstallX.X" (w zależności od wersj i

Twojego systemu operacyjnego

będzie to "Install2.0", "Install2.1",

"Install3.0" lub "Install3.1"), najedź

na nią wskaźnikiem myszki i dwuk-

rotnie szybko naciśni j jej lewy

przycisk. Na ekranie pojawi się

okno z kolejnymi ikonkami.

Musisz postąpić analogicznie z

ikonką "HDTools", którą znajdziesz

wewnątrz nowego okna. Po

wykonaniu tej czynności pojawi się

następne okno, w którym tym

razem znajdziesz ikonkę o nazwie

"HDToolBox". I z nią należy postąpić

identycznie, czyli najechać na nią

wskaźnikiem myszki i nacisnąć

szybko dwukrotnie lewy przycisk

myszki .

Teraz na ekranie pojawi się okno

programu "HDToolBox". Będzie ono

zawierało wiele elementów, jednak

nas na razie będzie interesować

kilka z nich.

Kontrola poprawności

pracy urządzenia

Przede wszystkim musisz sprawdz-

ić, czy Twoja Amiga rozpoznaje

twardy dysk. W tym celu zerkni j na

górną część okna (poniżej napisu

"Hard Drives in System"). Znajduje

się tam lista aktualnie podłączo-

nych twardych dysków. Powinna

być na niej jedna pozycja,

podświetlona na niebiesko.

Nie przejmuj się tym, że być może

nie rozumiesz znaczenia wyświet-

lanych symboli , nie ma to teraz zn-

aczenia. Jeżeli lista ta będzie pusta,

oznacza to, że Twój twardy dysk nie

działa poprawnie lub nieprawidło-

wo podłączyłeś go do komputera.

Zmiana typu urządzenia

Musisz teraz "kliknąć" przycisk

"Change Drive Type". W tym celu

najedź wskaźnikiem myszki na taki

napis (w dowolne jego miejsce) i

naciśni j lewy przycisk myszki .

Teraz na ekranie pojawią się zu-

pełnie nowe opcje. Klikni j teraz

przycisk "Define New..." w taki sam

sposób jak kliknąłeś przycisk

"Change Drive Type". Twoim oczom

ukażą się znów nowe elementy.

Odczyt parametrów

twardego dysku

Klikni j przycisk "Read Configura-

tion". Na ekranie może wyświetlić

się okno informujące o tym, że

ewentualne dane, które znajdują

się na twardym dysku zostaną ut-

racone. Z uwagi na to, że na

naszym twardym dysku nie ma

żadnych danych lub nie interesują

nas one, należy wtedy kliknąć

przycisk "Continue" znajdujący się

w tym oknie.

Następnie podstawowe parametry

twardego dysku zostaną

odczytane i aby je zachować wys-

tarczy kliknąć przycisk "Ok", ktory

znajdziesz w prawym dolnym rogu

okna.

Teraz na liście znajdującej się pod

napisem "Select a Drive Type" powi-

nna znaleźć się nowa pozycja. Jeśli

tak się stało klikni j ponownie

przycisk "Ok". Jeśli nie - powtórz os-

tatnio wykonaną operację (punkt

4).

Tworzenie partycji

Aby móc używać twardego dysku

trzeba na nim utworzyć tzw.

partycje. Każda partycja jest widzi-

ana jako oddzielne urządzenie,

czyli jak oddzielna, duża "dyski-

etka". Partycja jest więc częścią

twardego dysku. Możesz oczywiście
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stworzyć zarówno jedną, jak i wiele

partycj i , jednak podczas ich

tworzenia powinieneś przestrze-

gać pewnych zasad, które pozwolą

uniknąć ewentualnych później-

szych kłopotów wynikłych z

nieprawidłowego utworzenia par-

tycj i .

Klikni j więc przycisk "Partition

Drive", znajdujący się w prawej

części okna programu. W górnej

części okna pojawi się napis "Parti-

tioning Drive", a pod nim wiele róż-

nych elementów, m.in. swojego

rodzaju "wykres" zawartości

twardego dysku.

Jeśli nie chcesz zagłębiać się ta-

jniki systemu operacyjnego wys-

tarczy, że klikniesz przycisk "Ok" i

przejdziesz do kolejnego punktu

naszego omówienia. W takim

przypadku będziesz miał do dys-

pozycj i dwie partycje o równych

objętościach.

Jeżeli jednak nie odpowiada Ci to,

możesz zmienić ustawienia

domyślne. Aby zmienić rozmiar

partycj i należy kliknąć kratkowany

prostokąt przedstawiający partycję.

Po wykonaniu tej czynności pon-

iżej pojawi się napis "Size: XXX

Meg" (XXX - ilość megabajtów

partycj i ) oraz niebieski trójkąt.

Przesuwając go w lewo lub prawo,

tak samo jak przesuwasz ikonki ,

zmieniasz objętość danej partycj i .

Spróbuj więc teraz to zrobić - na-

jedź wskaźnikiem myszki na

wspomniany trójkąt i naciśni j lewy

klawisz myszki . Nie puszczając go

przesuń myszkę w lewo tak, aby

trójkąt zmienił położenie i puść

klawisz myszki . Twoja partycja

będzie miała od tej pory inną ob-

jętość, o ile oczywiście zachowasz

takie ustawienia, o czym za chwilę.

Zauważ, że jeśli zmniejszasz ob-

jętość partycj i , na "wykresie" po-

zostaje wolne miejsce (szary pros-

tokąt). Możesz tam utworzyć nową

partycję lub pozostawić to miejsce

wolne. Jednak zostawianie wolne-

go miejsca na twardym dysku jest

pozbawione sensu, gdyż przecież

po to kupujemy twardy dysk, aby

wykorzystać w pełni jego możli-

wości .

Jak więc utworzyć nową partycję?

Należy kliknąć przycisk "New Parti-

tion" znajdujący się poniżej

naszego "wykresu" zawartości

twardego dysku, a następnie

kliknąć wolne miejsce na

"wykresie", czyli najechać

wskaźnikiem myszki na szary pros-

tokąt i nacisnąć lewy klawisz

myszki .

Jeśli klikniesz nieprawidłowe, za-

pełnione miejsce, na ekranie po-

jawi się napis "Click wasn't in an

empty area of the disk", tak więc

nie ma możliwości pomyłki .

Po utworzeniu nowej partycj i

trzeba nadać jej nazwę. W tym celu

należy odnaleźć pole oznaczone

jako "Partition Device Name" i

kliknąć napis "CHANGE_ME". W

miejscu, gdzie klikniesz pojawi się

kursor pozwalający zmienić nazwę

partycj i . Może być to dowolna

nazwa, jednak polecamy Ci

skorzystać ze standardowych nazw,

tzn. DHx, gdzie X jest liczbą kolej-

nych partycj i liczonych od zera

(pierwsza więc partycja to "DH0",

druga - "DH1", itd.).

Po stworzeniu wszystkich partycj i

należy kliknąć przycisk "Ok" znaj-

dujący się w prawej części okna.

Wrócisz wtedy do znajomego już

głównego menu, gdzie należy

kliknąć przycisk "Save Changes to

Drive". Tym samym spowodujesz

zachowanie wszystkich dokona-

nych zmian na twardym dysku. Po

kliknięciu tego przycisku może po-

jawić się komunikat mówiący o

tym, że dane, które znajdują się na

określonych partycjach lub całym

twardym dysku, zostaną utracone.

Należy wtedy kliknąć przycisk

"Continue", chyba że zmiany na

dysku dokonałeś przypadkowo i

nie chcesz ich zachować. W takim

przypadku klikni j przycisk znaj-

dujący się obok.

ZASADY TWORZENIA PARTYCJI

NA TWARDYM DYSKU

Przy tworzeniu partycj i powinieneś

przestrzegać kilku zasad, dzięki

którym ustrzeżesz się przed

nieprzewidzianymi kłopotami:

Przede wszystkim musisz utworzyć

jedną tzn. partycję systemową.

Będzie na niej zapisany system

operacyjny wraz ze wszystkimi

niezbędnymi do pracy plikami. Na

partycj i systemowej różnego

rodzaju programy instalują

niezbędne do pracy pliki , tak więc

nie powinna ona mieć zbyt małego

rozmiaru, chyba że nie

przewidujesz instalacj i dużej ilości

oprogramowania.

Można przyjąć, że jeśli Twoja

partycja systemowa będzie miała

rozmiar ok. 200-300 MB to wystar-

czy na niej miejsca na pliki sys-

temowe oraz dodatkowe opro-

gramowanie użytkowe i nie wys-

tąpią problemy wynikające ze zbyt

małej objętości partycj i .

Nie twórz partycj i o rozmiarach
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kilku megabajtów lub mniejszych,

gdyż pomijając przypadki testowa-

nia oprogramowania jest to dzia-

łanie niczym nie uzasadnione.

Partycj i o takich objętościach nie

wykorzystasz sensownie do prak-

tycznie żadnych celów.

Dzieląc twardy dysk na partycje za-

stanów się do jakich celów

będziesz wykorzystywał komputer i

według swoich preferencj i zadecy-

duj o objętościach partycj i . Zważ

na to, że jeśli będziesz chciał

kiedyś zmienić rozmiary partycj i ,

utracisz zapisane na nich dane.

Jeżeli więc jakakolwiek sytuacja

zmusi Cię do takiego działania,

będziesz musiał przynajmniej

część swoich danych skopiować na

inny twardy dysk.

Choć sposób dzielenia na partycje

jest w zasadzie dowolny, dobrze

jest podzielić twardy dysk

tematycznie, tak, aby na każdej

partycj i znajdowały się dane

określonego rodzaju, np. grafika,

próbki dźwiękowe, programy użyt-

kowe, gry, itd.

Oczywiście stworzenie takiej struk-

tury wymaga twardego dysku o

dużej pojemności , gdyż w prze-

ciwnym razie takie dzielenie nie

ma większego sensu (patrz punkt

2.)

Na partycj i systemowej nie nagry-

waj ważnym dla Ciebie danych,

gdyż w sytuacj i , gdy zdarzy Ci się

jej awaria staniesz przed dod-

atkowym problemem odzysku da-

nych. Awarie zdarzają się rzadko, a

nawet jeśli występują praktycznie

zawsze można odzyskać wszystkie

lub ogromną większość danych,

jednk najlepiej postępować wed-

ług zasady "przezorny zawsze ubez-

pieczony".

Formatowanie partycji

Utworzenie partycj i nie jest ostat-

nią czynnością jaką należy wykon-

ać przy instalacj i twardego dysku.

Teraz musisz jeszcze je sform-

atować, czyli utworzyć na nich

określoną strukturę, która pozwoli

systemowi operacyjnemu zapisy-

wać i odczytywać dane.

Partycje formatuje się dokładnie

tak samo jak dyskietki . Należy więc

załadować Workbench (nie ma zn-

aczenia czy skorzystasz w tym celu

z dyskietki systemowej "Work-

bench" czy np. z drugiego twardego

dysku podłączonego do kom-

putera), a następnie odnaleźć na

ekranie ikonki przedstawiające

poszczególne partycje.

Z pewnością nie będziesz miał

problemów z ich zlokalizowaniem,

gdyż mają one dość specyficzny

podpis, a mianowicie jest nazwa

danej partycj i , znak dwukropka i

kilka znaków zapytania lub ciąg

przypadkowych znaków (np.

"DH0:???"). Po odnalezieniu in-

teresującej Cię ikonki należy na-

jechać na nią wskaźnikiem myszki i

nacisnąć jej lewy klawisz, tak, aby

ikonka została "wciśnięta".

Następnie musisz wybrać z górne-

go menu o nazwię "Ikonki" (ang.

"Icons") wybrać opcję "Sformatuj

dysk..." (ang. "Format Disk..."). Należy

więc nacisnąć prawy klawisz

myszki i trzymając go przesunąć

wskaźnik myszki w górną część

ekranu, na tzw. belkę.

Zwróć uwagę, że jeśli najedziesz na

dowolny napis znajdujący się na

samej górze ekranu, "rozwiną" się

nowe opcje. To jest właśnie menu

górne. Musisz więc odnaleźć napisz

"Ikonki" lub "Icons" (w zależności

od wersj i językowej Twojego sys-

temu operacyjnego) i cały czas

trzymając prawy klawisz myszki

najechać wskaźnikiem myszki na

ten napis. Pojawią się wtedy nowe

opcje, z których musisz wybrać

"Sformatuj dysk..." lub "Format

Disk...". W tym celu najedź

wskaźnikiem myszki na ten napis,

tak, aby został "podświetlony" (czyli

aby zmienił się jego kolor) i

dopiero teraz puść prawy klawisz

myszki .

W lewej części ekranu ujrzysz zu-

pełnie nowe okno z kolejnymi op-

cjami. W zasadzie nie musisz tutaj

nic zmieniać, możesz tylko kliknąć

przycisk "Formatuj" (ang. "Format"),

jednak z pewnością będziesz chciał

nadać swoim partycjom określone

nazwy. Ponadto masz do dyspozycj i

kilka sposobów sformatowania

swojego twardego dysku. Oto co

oznaczają informacje i opcje

wyświetlane w oknie formatow-

ania:

Po kliknięciu przycisku "Formatuj"

pojawi się kolejne okno, w którym

zostaniesz poproszony o potwier-

dzenie swojego wyboru. Znajdzie

się także w nim ostrzeżenie o tym,

że dane znajdujące się na dysku

zostaną bezpowrotnie utracone.

Klikni j tutaj ponownie przycisk

"Formatuj" (ang. "Format").

Teraz na ekranie pojawi się pasek

przedstawiający procentowy stan

zaawansowania operacj i form-

atowania partycj i . Musisz poczekać,

aż dojdzie on do 100% i okno

formatowania zniknie samoczynnie

z ekranu.

Adam Zalepa
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Używanie myszki i   klawiatury

W  niniejszej części przeczytasz

w  jaki sposób manipulować tek-

stem oraz obiektami za pomocą

myszki i   klawiatury.

Rezygnacja z  zaznaczenia

Aby zrezygnować z  zaznaczenia

obiektu, naciśni j lewy przycisk

myszki podczas, gdy jej wskaźnik

znajduje się na zaznaczonym

obiekcie.

Aby zrezygnować z  zaznaczenia

jednego z  wielu zaznaczonych

obiektów, klikni j obiekt, z  którego

zaznaczenia chcesz zrezygnować

trzymając jednocześnie klawisz

SHIFT. Spowoduje to "odznaczenie"

wybranego obiektu bez zmian za-

znaczenia pozostałych.

Aby zrezygnować z  zaznaczenia

tekstu, klikni j lewy przycisk myszki

w  dowolnym miejscu strony.

Zaznaczanie obiektów

Aby zaznaczyć więcej niż jeden

obiekt naraz, trzymaj klawisz

SHIFT w  trakcie zaznaczania.

Kliknięcie obiektu już zaznaczone-

go spowoduje rezygnację z  zazn-

aczenia.

Gdy obiekt jest zaznaczony, na jego

krańcach pojawiają się punkty

kontrolne pełniące funkcję uch-

wytów przeznaczonych do zmiany

rozmiarów obiektu.

Aby zaznaczyć wszystkie obiekty

znajdujące się w  dokumencie,

klikni j ikonkę ze strzałką (z  okna

z  narzędziami edycyjnymi) a   potem

wybierz opcję "Zaznacz wszystko"

(menu "Edycja").

Skalowanie obiektów

Aby zmienić rozmiary obiektu,

umieść wskaźnik myszki na

jednym z  punktów kontrolnych

obiektu, naciśni j lewy przycisk

myszki i   przesuń punkt kontrolny,

aby w  ten sposób zmienić rozmiar.

Aby zrezygnować ze skalowania

lub przenoszenia obiektu, naciśni j

prawy klawisz myszki w  trakcie

operacj i .

Zaznaczanie tekstu

Aby zaznaczyć cały tekst znajdujący

się w  dokumencie (kursor musi

znajdować się na stronie), wybierz

op- cję "Zaznacz wszystko" (menu

"Edycja").

Jeśli kursor znajduje się aktualnie

w  ramce teksto- wej, opcja "Zazn-

acz wszystko" (menu "Edycja") zaz-

naczy cały tekst umieszczony w  tej

właśnie ramce.

Aby zaznaczyć tylko część tekstu,

umieść kursor w  miejscu, w  którym

zaczyna się fragment tekstu, któ-

ry ma być zaznaczony i , trzymając

klawisz SHIFT przesuń kursor do

miejsca, w  którym fragment kończy

JUBILEUSZ:
Digita Wordworth
Program o  nazwie Wordworth jest amigowym zamiennikiem słynnego pecetowego

Worda. Wbrew wielu opiniom, to bardzo wygodne i   potężne narzędzie i   nawet dzisiaj

stanowi jeden z  najlepszych procesorów tekstu dla naszego komputera. Poniższy

artykuł to fragment podręcznika Wordwortha, który został wydany w  formie

broszurowej zaraz po roku 2000. Przypominam, że niebawem pojawi się zupełnie

nowa, rozszerzona wersja.
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się. To samo możesz zrobić, jeśli

naciśniesz lewy przycisk myszki

w  początkowym miejscu frag-

mentu tekstu i   trzymając ten

przycisk przesuń kursor do

końcowego miejsca fragmentu

tekstu, który ma być zaznaczony.

Możesz także zaznaczyć  tekst

klikając w  dowolnym miejscu dok-

umentu, trzymając jednocześnie

klawisz SHIFT. Spowodujesz w  ten

sposób zaznaczenie części tekstu,

która znajduje pomiędzy kursorem

a  miejs- cem, w  którym znajdował

się kursor, gdy nacisnąłeś lewy

klawisz myszki .

Aby zaznaczyć pojedyncze słowo,

dwuklikni j na nim lewym przy-

ciskiem myszki , trzykrotne

kilknięcie spowo- duje zazn-

aczenie lini i .

Aby zrezygnować z  zaznaczenia

jakiegokolwiek tekstu, klikni j

lewym przycisk myszki w  dowol-

nym miejscu strony.

Skróty klawiaturowe

Używanie skrótów klawiaturowych

znacznie przyspiesza obsługę pro-

gramu, możesz bowiem zamiast

wybierania opcji z  menu, naciskać

odpowiadające im kombinacje

klawiszy.

Ustawienia

Program Wordworth posiada szer-

okie możliwości dostosowania do

indywidualnych potrzeb lub up-

odobań różnych użytkowników. Do

ich zmiany przeznaczone jest

oddzielne menu o  nazwie

<Ustawienia>. Szczególnie ważną

opcją wspomnianego menu jest

opcja <Zmień ustawienia>, które

pozwoli Ci wyświetlić okno

<Ustawienia>, w  którym zgrupow-

ano większość możliwości ustaw-

ień.

Ustawienia są podzielone na kilka

grup, które są przedstawione w 

oknie w  formie napisów. Najedź na

dowolny z  nich, aby pojawiło się

kolejne okno, które udostępni Ci

odpowiednią część ustawień.

Ustawienia tekstu

Część <Tekst> pozwala zmieniać

ustawienia związane z  wprowadz-

aniem tekstu. Po pierwsze możesz

ustalić, które rodzaje czcionek ma-

ją być  <widziane> przez listę

czcionek programu Wordworth.

Wordworth pozwala pracować ze

wszystkimi rodzajami czcionek,

które są używane zazwyczaj na

Amidze. nie ze wszystkimi z  nich

jednak praca jest sensowna.

Twoja praca będzie wyglądała

ładnie tylko w  przypadku użycia

czcionek wymienionych typów:

AGFA Compugraphic, Adobe Post-

Script, TrueType. Są to czcionki

wektorowe, to znaczy zawierają

tylko ogólny opis wyglądu liter

a   nie ich konkretne obrazy, dlat-

ego mogą mieć dowolny rozmiar.

Co więcej , ten dowolny rozmiar

czcionki wygląda ładnie

w  przypadku wymienionych rodza-

jów czcionek. Ustawienia czcionek

branych pod uwagę przez program

znajdziesz w  części <Wyświetlane

czcionki> (okno <Tekst>).

Gdy w  polu umieszczonym obok

nazw poszczególnych rodzajów

czcionek znajduje się charak-

terystyczny <ptaszek>, oznacza

to,  że ten właśnie rodzaj czcionki

będzie <widziany> przez listę

czcionek. Radzimy raczej nie

korzystać z  innych rodzajów

czcionek, bo efekty nie będą zad-

owalające. Zrezygnuj zwłaszcza

z  czcionek bitmapowych oraz

matematycznych czcionek AGFA.

Możesz pozostawić czcionki

drukarkowe (czcionki podobne do
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tych, które są wbudowane

fabrycznie w drukarkę). Nie ma to

jednak większego zastosowania,

bo czcionki te są używane przez

Wordworth wyłącznie do przed-

stawiania, jak wyglądałby doku-

ment, gdyby wydrukować go za

pomocą czcionek wbudowanych w

drukarkę.

Jeśli po ewentualnym wyłączeniu

czcionek bitmapowych okaże się,

że lista czcionek jest pusta albo

zawiera jedynie czcionki nie pol-

skie, będziesz musiał postarać się

o czcionki i wrócić do używania

Wordwortha dopiero pi ich in-

stalacj i . Zwróć uwagę na fakt, że

czcionki bitmapowe są na wydruku

niemiłosiernie <schodkowate> i z

tego powodu zupełnie nie nadają

się do pracy.

Ustawienia tekstu zawierają także

specjalne ustawienia dla kursora.

Znajdziesz je w części okna

<Ustawienia tekstu> opisanej jako

<kursor>. Możesz zdecydować tu o

tym, aby Wordworth korzystał z

niektórych skrótów klawiaturow-

ych, znanych ze starszych wersj i

tego programu. Gdy chcesz tego,

klikni j pole obok napisu <Funkcje

klawiszy w starym stylu>. Wtedy

będziesz miał do dyspozycj i

następujące funkcje dostępne w

trakcie pisania pod klawiszami

wymienionymi niżej :

CONTROl = zaznaczanie tekstu;

SHIFT = skok kursora do końca lub

początku słowa;

ALT = skok kursora do końca lub

początku lini i .

Dodatkowo możesz ustawić szyb-

kość migotania kursora (pole <Mig-

anie kursora>).

W części <Opcje> znajdziesz dod-

atkowe ustawienia, takie jak: znak

używany jako kropka dziesiętna,

który ewentualnie wprowadź w

polu <Kropka dziesiętna>. Tutaj

możliwe do pomyślenia są w zas-

adzie tylko dwie opcje: kropka

albo przecinek. Możesz tu także

zdecydować o wyłączeniu edycj i

tekstu przez tzw. Drag&Drop.

Polega ona na przeciąganiu frag-

mentów tekstu za pomocą

wskaźnika myszki zamiast kopi-

ować  je z jednego miejsca,

wstawiać w drugie a potem

kasować z tego pierwszego

miejsca.

Ustawienia podglądu

Ustawienia podglądu pozwala-

ją  kontrolować właściwości

poszczególnych elementów, które

znajdziesz w oknie Wordwortha.

Możesz zdecydować o wyświet-

laniu lub nie:

- narzędzi edycyjnych (pole <Nar-

zędzia edycyjne>);

- przymiaru poziomego (pole <Przy-

miar poziomy>);

- przymiaru pionowego (pole <Przy-

miar pionowy>);

- paska stanu (pole <Pasek stanu>);

dodatkowo możesz decydować o

pokazywaniu nie lini i pomoc-

niczych oznaczających:

- ramki tekstowe (pole <Ramki tek-

stowe>);

* marginesy tekstu (pole <Mar-

ginesy tekstu>);

* marginesy wydruku (pole <Mar-

ginesy wydruku>).

Aby włączyć każdą z wymienionych

opcji wystarczy kliknąć pole znaj-

dujące się obok jej nazwy tak, aby

znalazł się na nim charak-

terystyczny <ptaszek>. Gdy opcja

ma być wyłączona - usuń

<ptaszek>. Okno <Ustawienia

podglądu> pozwala ponadto

ustawiać sposób podglądu

obrazków, który już był wcześniej

omawiany (pole <Podgląd

obrazków>).

Poza tym możesz zdecydować o

sposobie zaznaczania obiektów.

Obiekty mogą mieć zatem cztery

lub osiem uchwytów, służących do

zmiany rozmiarów. Do zmiany

omawianych ustawień służy pole

<Zaznaczanie obiektu>. Tutaj także

możesz zmieniać jednostki miary,

których używa Wordworth (pole

<Jednostka miary>). Ustawienia

podglądu pozwalają także ewen-

tualnie zrezygnować  z używania

pop-menu (pole <Pop-menu>, które

znajdziesz na samym dole okna).

Ustawienia korekty

ortograficznej

Ustawienia korekty ortograficznej

to okno, którego główną część za-

jmuje lista wyrazów umieszczo-

nych w słowniku opisana jako

<Słownik użytkownika>. Gdy

klikniesz dowolne słowo, jego

kopia znajdzie się w polu

umieszczonym poniżej listy, dzięki

czemu będziesz mógł je poprawić,

gdyby było błędnie napisane.

Możesz także wprowadzić  zupełnie

nowe słowo. Musisz tylko
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wcześniej kliknąć pole <Nowy>.

Wtedy w polu przeznaczonym do

wpisywania wyrazów pojawi się

kursor i będziesz mógł rozpocząć

wpisywanie. Możesz wreszcie

skasować wyraz ze słownika. W tym

celu klikni j pole <Usuń>.

Słownik ortograficzny oraz słownik

wyrazów bliskoznacznych (Thesa-

urus) mogą być pobierane z dowol-

nych plików. Dzięki temu z łatwoś-

cią możesz utworzyć kilka

słowników dla różnych języków

albo na przykład oddzielny słownik

specjalistyczny. Aby zmienić nazwę

oraz, ewentualnie lokację pliku

zawierającego słownik orto-

graficzny, klikni j pole <Wybierz>

umieszczone po lewej stronie

napisu <Słownik> w części <Opcje>.

Gdy zaś  chcesz zmienić nazwę i

ewentualnie lokację pliku zawiera-

jącego Thesaurus, klikni j

identyczne pole umieszczone po

lewej stronie napisu <Thesaurus>.

Część <Opcje> pozwala dodatkowo

włączać lub wyłączać auto-

matyczną korektę tekstu (pole

<Automatyczna korekta>) zdecy-

dować o pomijaniu lub nie zbitek

znaków, które są liczbami podczas

korekty (pole <Pomijaj liczby>).

Możliwe jest także pomijanie pod-

czas korekty słów, które są zap-

isane wielkimi literami (pole

<Pomijaj słowa napisane WIELKIMI

literami>).

Ustawienia paska narzędzi

Pasek narzędzi może zawierać

ikonki odpowiadające większości

funkcj i programu Wordworth.

Ikonki mogą być ułożone na pasku

w dowolnej kolejności . Zasadniczą

część okna <Ustawienia paska nar-

zędzi> zajmują dwie listy: lista

<Polecenia>, która zawiera ikonki

reprezentujące wszystkie możliwe

opcje programu oraz <Pasek nar-

zędzi>, która zawiera ikonki

umieszczone aktualnie na pasku.

Aby usunąć dowolną ikonkę z

paska narzędzi musisz najpierw

zaznaczyć ją na liście <Pasek nar-

zędzi> a potem kliknąć pole ze

znakiem <«>. Spowoduje to

<przeniesienie> ikonki z paska nar-

zędzi z powrotem na listę

<Polecenia>.

Gdy na liście <Pasek narzędzi> nie

była zaznaczona żadna z pozycj i -

nowa ikonka zostanie umieszczona

na samym końcu paska. Gdy zaś

jakakolwiek pozycja była zazn-

aczona - nowa ikonka zostanie

umieszczona po tej zaznaczonej

pozycj i . W identyczny sposób pow-

inieneś postąpić, gdy chcesz

umieścić na pasku narzędzi ikonkę

reprezentującą  dowolną funkcję

programu. Wówczas jednak najpi-

erw zaznaczasz ikonkę na liście

<Polecenia> a potem klikasz pole

ze znakiem <»>. Dzięki temu ikonka

zostanie <przeniesiona> na pasek

narzędzi . Pozycja z ikonką usuniętą

właśnie z paska narzędzi zostanie

podświetlona na liście <Polece-

nia>.

Poniżej listy <Pasek narzędzi> zna-

jdziesz pola <W górę> oraz <W dół>

ich kliknięcie powoduje odpow-

iednio przesuwanie zaznaczonej

pozycj i na liście <Pasek narzędzi>

w górę lub w dół. Dodatkowo

możesz skorzystać z pola opisane-

go jako <Ustawienia standardowe>,

które przywraca <fabryczne>

ustawienia paska narzędzi . Pasek

narzędzi możesz umieścić: po

lewej albo prawej stronie lub na

górze albo na dole okna programu

Wordworth. Możliwe jest także, aby

pasek znalazł się w oddzielnym

oknie. Do zmiany wspomnianych

ustawień przeznaczone jest pole

<Położenie>. Okno <Ustawienia

paska narzędzi> pozwala wreszcie

spowodować, aby ikonki

umieszczone na pasku były więk-

sze, co ma znaczenie w razie uży-

wania wysokich rozdzielczości

ekranu. Możesz także określić, czy

ikonki na pasku mają być wypo-

sażone w ramki, czy też nie.

Ustawienia ekranu

Zasadnicze ustawienia ekranu

dotyczą dwóch właściwości : trybu

wyświetlania, co było omawiane

na początku niniejszego

podręcznika oraz czcionek używa-

nych przez pola Wordwortha. Zwróć

uwagę, że ustawienia czcionek,

które masz do dyspozycj i tutaj NIE

DOTYCZĄ czcionek przeznaczonych

do tworzenia dokumentów. Są to

czcionki , za pomocą których Word-

worth tworzy swój interfejs

użytkownika, czyli występują one

wyłącznie w oknach przeznaczo-

nych do obsługi programu.

Możesz wybrać trzy rodzaje

czcionek: czcionki , za pomocą

których Wordworth będzie

wyświetlał komunikaty (pole

<Komunikaty>), czcionki do

nagłówków okien wyboru (pole

<Nagłówki okien wyboru>) oraz

czcionki do pól w oknach wyboru

(pole <Przyciski okien wyboru>).

Aby zmienić dowolny rodzaj

czcionki wystarczy, że klikniesz

pole <Wybierz> umieszczone po

prawej stronie każdego z pól.

Adam Zalepa
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NIEZBĘDNE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

PRZY NAUCE OPUSA

Jeśli chcesz nauczyć się obsługi

Opusa i   nie utracić przy tym cen-

nych dla Ciebie danych, pow-

inieneś zachować pewne minimal-

ne  środki ostrożności . Pamiętaj , że

w  razie skasowania danych

z  twardego dysku lub dyskietki ,

dosyć trudno je odzyskać. W  pew-

nych przypadkach utrata może

okazać się bezpowrotna.

Dlatego postaraj się nie dokony-

wać prób z  Opusem na dyskietkach

należących do jakichś programów,

gier itp. Zazwyczaj WSZYSTKIE

dane, które się tam znajdują są po-

trzebne. Nie rób tego też na dyski-

etkach, których przeznaczenie jest

dla Ciebie nieznane. Najlepiej zao-

patrz się w  czyste dyskietki .

W  przypadku twardego dysku

środki ostrożności powinny być

tym większe,  że zazwyczaj wszys-

tkie Twoje dane znajdują się na

twardym dysku. Obecnie twarde

dyski mają znaczne pojemności

i   zwykle tylko ich część zachow-

ujesz na streamerze, ZIP'ie, dyski-

etkach, czy VBS'ie.

Nie kasuj więc z  twardego żadnych

plików. Zwłaszcza niewskazane jest

usuwanie ich z  takich katalogów

jak: S:, LIBS:, SYS:, DEVS:, LOCALE:,

C:, L:, SYS:Prefs/, SYS:Storage/,

SYS:System, SYS:Tools, SYS:Utilities,

SYS:WBStartup.

Zarówno gdy korzystasz z  twardego

dysku, jak i   z  dyskietek, staraj

się   nie wyłączać zasilania w  trakcie

zapisu danych na dysk. Grozi to nie

tylko utratą danych, które są

właśnie zapisywane, ale dodatko-

wo - także utratą walidacj i dysku.

Oprogramowanie systemowe jest,

w  zasadzie przygotowane na taką

okoliczność, ale nie zawsze daje

sobie radę. Wtedy konieczne jest

zastosowanie odpowiedniego pro-

gramu naprawczego, co jest właś-

ciwue tematem na oddzielny

podręcznik. W  każdym razie utrata

walidacj i dysku polega na

nieprawidłowości zapisu danych,

które mają znaczenie dla właściwej

pracy całego dysku.

W  poważniejszych przypadkach

może to prowadzić do uniemożli-

wienia zapisu czegokolwiek na

dysku.

Dysk, który utracił walidację prac-

uje niezwykle intensywnie. Dioda

sygnalizująca jego pracę nie

gaśnie nawet na chwilę. Poza tym

dysk zaczyna nagle jakby wolniej

pracować. To znaczy więcej czasu

zajmuje mu ładowanie danych.

Poza tym, dysk pracuje "sam", nawet

jeśli nic nie jest ładowane ani za-

pisywane. Stwierdziwszy takie ob-

jawy nie należy wyłączać kom-

putera. Wystarczy poczekać aż dysk

przestanie pracować.

Oprogramowanie systemowe pow-

inno sobie poradzić z  taką sytuacją.
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STREFA WYŚWIETLANIA

AKTUALNEJ ŚCIEŻKI DOSTĘPU

Strefy te znajdują się poniżej stref

wyświetlania plików. Różnią się od

stref wyświetlających aktualne

napędy tym, że mogą być do nich

wprowadzanie dane.

Jeśli najedziesz na tę strefę

wskaźnikiem myszki i naciśniesz

jej lewy klawisz, to w strefie pojawi

się kursor. Oznacza to, że możesz

teraz (korzystając z klawiatury)

wpisać ścieżkę dostępu.

Wpisywanie musisz zakończyć

naciśnięciem klawisza ENTER. Jeśli

taka ścieżka jest osiągalna, to

odpowiednim oknie wyświetlania

plików zobaczysz zawartość

odpowiedniego katalogu.

Jednocześnie, jeśli ta strefa była

docelowa, to stanie się źródłowa.

STREFA WYŚWIETLANIA NAZWY

AKTUALNEGO NAPĘDU

W oknie programu Directory Opus

są dwie takie strefy. Każda z nich

znajduje się bezpośrednio ponad

strefą wyświetlania zawartości

katalogu.

W strefach tych z lewej strony

wyświetlana jest nazwa napędu,

którego zawartość jest aktualnie

wyświetlana a z prawej strony -

ilość wolnego miejsca na tym

napędzie.

Zwróć uwagę na to,  że jedna z tych

stref ma inny kolor. Jeśli jest ciem-

niejsza, to oznacza, że na niej aktu-

alnie pracujemy. To znaczy wszys-

tkie operacje będą odnosić się do

plików lub katalogów wyświetlo-

nych po tej stronie okna programu.

Czyli ta właśnie strefa będzie aktu-

alnie źródłowa.

SUWAKI DO PRZEWIJANIA

ZAWARTOŚCI STREF

Zazwyczaj zawartość stref

wyświetlania ma większe rozmiary

niż wielkość samych stref. Każdą

strefę można więc przewijać za

pomocą specjalnych suwaków.

Strefa jest wtedy jakby oknem

przesuwającym się nad zawartoś-

cią.

Każdy suwak składa się z uchwytu,

którym przewijamy zawartość

strefy płynnie oraz z dwóch strza-

łek, które pozwalają na precyzyjne

przesuwanie zawartości strefy.

Korzystanie z uchwytu polega na

najechaniu na niego wskaźnikiem

myszki oraz naciśnięciu i przytrzy-

maniu jej lewego klawisza.

trzymając ten klawisz przesuń

myszkę w tę stronę, w którą chcesz

przewinąć zawartość strefy.

Można też najechać myszką na

ciemny obszar poza uchwytem i

nacisnąć lewy klawisz. Spowoduje

to skok uchwytu o całą jego

długość (zwykle więc do krańca

strefy).

Strzałki zaś to zwykłe przyciski .

Korzystamy z nich najeżdżając na

nie myszką i naciskając lewy przy-

cisk.

STREFYWYśWIETLANIA

PLIKÓW

Strefy wyświetlania służą do

przeglądania zawartości katalogów

i urządzeń. Pokazują nazwy

urządzeń, plików i katalogów. W

większości przypadków, aby mogła

być dokonana jakakolwiek operacja
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potrzebne jest wskazanie nazwy

pliku, katalogu lub urządzenia w

jednej z tych stref.

Pokazują one po prostu listy nazw.

Nazwy te mogą być nazwami

plików, katalogów albo urządzeń.

Dla ułatwienia, Opus wyświetla ich

nazwy różnymi kolorami.

Innym kolorem wyświetlane są

nazwy plików, innym - napędów a

jeszcze innym - katalogów.

Użytkownik (czyli Ty) może decy-

dować o tym, jakie to mają być ko-

lory. Jeśli tego nie zrobi , Opus sam

przyporządkuje kolory nazwom

plików, katalogów i urządzeń.

Teraz małe ćwiczenie. Włóż dyski-

etkę do wewnętrznej stacj i . Potem

najedź wskaźnikiem myszki na

przycisk oznaczony jako "S". Znaj-

duje się on w grupie czterech przy-

cisków umieszczonych pomiędzy

strefami wyświetlania plików.

Kiedy umieścisz już wskaźnik

myszki na tym przycisku, naciśni j

prawy klawisz myszki .

To, co zobaczysz będzie listą nazw

dostępnych urządzeń. Wybierz

teraz "DF0:". Strefa wyświetlania

plików pozostanie przez chwilę

pusta a stacja dyskietek zacznie

pracować. Musisz chwilę poczekać.

Po chwili zobaczysz w tej samej

strefie listę nowych nazw.

Przypatrz im się dokładniej .

Nazwy te są przez Opusa sortow-

ane w taki sposób, że najpierw

wyświetla on nazwy katalogów w

kolejności alfabetycznej . Dlatego

te nazwy są wyświetlane na górze

listy. Może się zdarzyć,  że lista

będzie zawierała tylko niebieskie

nazwy, co oznacza, że w danym

katalogu znajdują się wyłącznie

inne katalogi . Poniżej nazw kata-

logów, kolorem czarnym zostają

wyświetlone nazwy plików. Są one

także posortowane w kolejności

alfabetycznej .

Dla uproszczenia, nazywam je dalej

"strefami wyświetlania plików". Po-

jęcia związane z programem

W tej części podręcznika znajdziesz

się  opis podstawowych pojęć, które

są związane z programem Directory

Opus, a dla początkujących

użytkowników mogą być niejasne.

Przy opisie poszczególnych funkcji

programu nie wszędzie są

odnośniki do poszczególnych po-

jęć, gdyż wszelkie informacje po-

trzebne przy korzystaniu z progra-

mu znajdziesz tutaj .

Przy opisywaniu wielu funkcj i

posługuję się terminem kliknięcie.

Oznacza to przyciśnięcie lewego

klawisza myszki , a więc jeśli zna-

jdziesz w opisie tekst w rodzaju

klikni j gadget to oznacza to, że

należy najechać wskaźnikiem

myszy na dany gadget i nacisnąć

lewy przycisk myszy.

W sytuacj i , gdy należy nacisnąć

prawy przycisk myszy jest to

opisane w tekście. Jeżeli w

podręczniku spotkasz się z opisem,

że należy ustalić katalog źródłowy

lub docelowy - oznacza to, że

należy odczytać katalogi korzysta-

jąc gadgetów napędów, które są

opisane w części Podstawowe

funkcje.

Jeśli zaś spotkasz informację, że

należy wybrać pliki , to oznacza to,

że musisz najechać na interesujący

Cię plik wskaźnikiem myszy i

nacisnąć lewy przycisk myszy.

W podręczniku posługuję się   cały

czas terminem gadget. Dla

niezorientowanych wyjaśniam, że

jest to przycisk, którym wywołuje

się różnorakie opcje.

Ponadto nie wszędzie opisane są

podstawowe gadgety, jakie po-

jawiają się na oknach, tzn. Ok oraz

Cancel. Pierwszy z nich oznacza

potwierdzenie dowolnej operacj i ,

a drugi (Cancel) - rezygnację z

wykonania operacj i , co powoduje

wyjście z danej opcj i bez dokony-

wania zmian.

Gadgety te są  najczęściej opisy-

wane na rysunkach, gdyż, po pier-

wsze, zawsze oznaczają to samo

(takie same opisy na każdym

niemal rysunku byłyby pozbawione

sense), a po drugie, bardziej

zaawansowanym użytkownikom

ich obsługa z pewnością nie będzie

sprawiać kłopotów.

W części podręcznika, gdzie opisy-

wana jest konfiguracja programu,

często używam terminu bank gad-

getów. Zdecydowałem się stosować

taką nazwę, ze względu na to, że

taka występuje ona także w pro-

gramie (jest to co prawda słowo

angielskie, ale posiada dość adek-

watny odpowiednik polski). Bank

gadgetów oznacza zestaw gad-

getów, które widoczne są  na

głównym oknie programu.

UWAGA!

Jeden zestaw składa się z gad-

getów, które jednocześnie wid-

ać  na ekranie, a nie ze wszystkich

gadgetów, jakie są zdefiniowane.
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Łódzka impreza o nazwie Amiga

Meeting była próbą zorganizo-

wania poważnego spotkania

sympatyków i znawców Amigi w

czasie, gdy popularność naszego

komputera zmniejszała się w pos-

tępie geometrycznym. Był to rok

2000, kiedy Amigowcy rozbudo-

wywali swój sprzęt o karty

PowerPC, a posiadacze pecetów

byli na poziomie procesora

Celetron 300-400 MHz i systemu

Windows 98.

Tak to przynajmniej wyglądało

wśród moich znajonych, którzy

niekoniecznie należeli do

ekspertów komputerowych, ale

chcieli mieć w domu maszynę do

codziennej pracy offline, co jakiś

czas łącząc się z Internetem przy

użyciu modemu telefonicznego.

Okres 2000-20002 jest dla mnie

wyjątkowy nie tylko z powodu

zmian w świecie komputerowym,

dzięki temu wiele szczegółów

pamiętam zdecydowanie lepiej niż

z lat późniejszych. Amiga Meeting

został zorganizowany na Wydziale

Matematyki Uniwersytetu Łódzkie-

go ze szczególnym wsparciem

ówczesnego rektora. Nie był to

człowiek szczególnie zaintereso-

wany Amigą, ale otwarty na

informatykę taką, jaką być powinna

- nauką o przetwarzaniu informacji .

Dlatego przekonanie włacz Uniwer-

sytetu do zgody na organizację

amigowej imprezy nie było bardzo

trudne, ale oczywiście łączyło się z

poniesieniem pewnych niewielkich

kosztów. Dzięki temu impreza

mogła być reklamowana jako "non-

profit", bo rzeczywiście - poza

zwrotem kosztów moja firma X-Soft

jako organizator nie liczyła na

żadne zyski . Liczyła się za to

promocja samej Amigi jako

komputera użytkowego.

To dlatego właśnie impreza miała

mieć charakter "mini-targów", jak

napisał ktoś w jednej z recenzj i

kilka miesięcu później . Oczywiście
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JUBILEUSZ:
Amiga Meeting

Lata 2000-2001 były dla mnie przełomowe. Impreza "Amiga Meeting 2000" została

zorganizowana na Uniwersytecie Łódzkim i   okazała się sporym sukcesem. Chciałem,

aby Amigowcy mogli zaprezentować swój sprzęt i   mieście, w  którym nie odbywały się

imprezy związane z  Przyjaciółką. Pomijam oczywiście prywatne spotkania

w  zamkniętym gronie. Amiga Meeting miał był czymś zdecydowanie więcej.

OFICJALNY PROGRAM AMIGA MEETING 2000 W ŁODZI

10:00 - 10:10 -> Otwarcie sympozjum

10:15 - 10:50 -> Konferencja "Amiga - komputer dla indywidualistów"

11:00 - 11:50 -> MakeCD - prezentacja programu

12:30 - 13:30 -> Amiga Vademecum - dyskusja

14:00 - 15:00 -> Amiga w technice wideo

15:10 - 15:30 -> eXec - konferencja z redakcja

15:35 - 16:00 -> Prezentacja Amiga OS

16:10 - 16:55 -> Linux - alternatywa dla AmigaOS

17:00 - 17:30 -> Przyszłość komputerów Amiga

18:00 -> Zamknięcie
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zdawaliśmy sobie sprawę, że nie

będzie możliwe zebranie tylu firm -

wystawców, jak jeszcze kilka lat

wcześniej chocby w Warszawie.

Chcieliśmy jednak pokazać, że

istnieją producenci sprzętu,

oprogramowania czy literatury, a

środowisko Amigowców jest

spójne i potrafi ze sobą

współpracować.

I tak się stalo - impreza odbywała

się w kilku pomieszczeniach, a

jedno z nich było w całości

przeznaczone dla prezentacj i

sprzętu prywatnych użytkowników

Przyjaciółki . Można było zobaczyć,

mięszy innymi, kamerę wideo z

podglądem na żywo podłączoną do

Amigi 1200, rozbudowaną Amigę

4000 z kartą CyberStorm PPC i

odtwarzaczem wideo MPEG czy

nieco już dzisiaj zapomniany

prototyp slotów AmiPCI.

Na Amiga Meeting

organizowaliśmy również konkursy,

w ramach których można było

wiele ciekawych nagród. Oferta

sprzętowa była dość zróżnicowana

i można było kupić zarówno karty z

procesorem 030, jak i Blizzarda

PPC. Ilustracją niech będą zdjęcia

zamieszczone na sąsiednich

stronach. Warto zwrócić uwagę na

ceny, które wydają się super

przystępne, porównując je do

dzisiejszych szalonych kwot jakie

można znaleźć na portach

aukcyjnych.

Przy okazj i , można zobaczyć jak

zmieniła się średnia wieku

przeciętnego Amigowca.

Dyskutowaliśmy o tym także na

jednym z wykładów dotyczących

czasopisma Amiga Vademecum. Już

wtedy doszliśmy do wniosku, że
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i lość nowych osób

zainteresowanych Amigą jest coraz

mniejsza, ale praktycznie zawsze

będzie mniejsza grupa radykalnych

Amigocwów działających wbrew

całemu światu. Jak widać z

perspektywy prawie 20 lat,

większość ówczesnych tez

sprawdziło się doskonale.

W kolejnych latach organizowane

były następne edycje Amiga

Meeting, ale już w innych

lokalizacjach i na innych zasadach.

Było mniej wykładów, za to więcej

nowego sprzętu, na przykład firma

Genesi przywiozła kilka

działających Pegasosów z

systemem MorphOS. W tym czasie

AmigaOS 4 był jeszcze niedostępny

dla zwykłego zjadacza chleba i

wydawało się, że nasze środowisko

skupi się na jednym rozwiązaniu

przy wsparciu mniejszych firm,

które stawiają na większą

dostępność sprzętu i możliwie

niskie ceny. Dopiero w 2004 roku

pojawiła się publiczna wersja beta

"czerwonego" systemu i stało się

jasne, że tym samym nastąpił

trwały podział, choć przyjmujący

inną formę niż wcześniej .

Kiedyś dyskutowano o tym, czy

rozbudowywać Amigę, a teraz

mamy do dyspozycj i dwa systemy,

które siłą rzeczy wymagają

zupełnie innych maszyn niż te

wyprodukowane przez Commodore.

Z tego względu dla części fanów

Przyjaciółki , nowe komputery z

procesorem PowerPC nie mają nic

wspólnego z Amigą, tak więc

kultywują oni modele klasyczne z

procesorami nie pozwalającymi

uruchomić najnowszy system
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operacyjny. Wygląda to podobnie,

jak w latach '90--tych, gdy

posiadacze Amigi 500 czy 600

twierdzili , że na nasz komputer nie

powstaje już żadne nowe

oprogramowanie. Nie przyszło im

do głowy, żę Amigę trzeba

rozbudowywać, podobnie jak

peceta, chociaż w innej skali ,

tempie i przy zachowaniu innych

kryteriów doboru sprzętu.

Dzisiaj imprezy amigowe lub

skupiające fanów różnych platform

to codzienność. Jest ich tyle, że nie

zawsze wiadomo, na których się

pojawiać, a które pominąć. Wiele

osób próbuje odwiedzać wszystkie

"eventy" i integrować się ze

zwolennikami każdego komputera

retro.

Szkoda tylko, że to właśnie "retro"

jest dziś słowem-kluczem, a nie

hasło rozwoju ponad 30-letniego

sprzętu. Bo przecież nie tylko

Amiga, ale także inne platformy

mają swoje odpowiedniki sprzętu

"Nowej Generacj i".

Nie do końca takie było założenie

imprez z cyklu Amiga Meeting, ale

niezmiernie cieszy mnie fakt, że

mogłem być częścią początkowej

fali , która przynosi dzisiaj nowe

karty rozbudowy czy nawet

zamienniki oryginalnych płyt

głównych naszego ulubionego

komputera. 20 lat temu to było nie

do pomyślenia. A co przyniosą nam

kolejne lata? Mam nadzieję, że pa-

mięć o złotych latach komputerów

domowych nie zniknie "tak po pro-

stu" i będziemy mogli cieszyć się

swoim sprzętem przez długi czas.

Adam Zalepa
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Po uruchomieniu programu EPSON

Utility pierwszą rzeczą, jaką pow-

inieneś zrobić jest ustawienie

w  nim swojego modelu drukarki .

W  tym celu najedź wskaźnikiem

myszki na ikonkę symbolizującą

drukarkę i   naciśni j lewy klawisz

myszki .

Pojawi się okno zatytułowane

"Ustawienia programu". W  jego

lewej części możesz wybrać model

drukarki , który posiadasz. Należy to

wykonać przez kliknięcie lewym

klawiszem myszki pola znajdujące-

go się z  lewej strony symbolu

drukarki .

Ponadto możesz tutaj ustawić tzw.

urządzenie wyjściowe, czyli

urządzenie AmigaDOS, do którego

będą kierowane dane przezn-

aczone dla drukarki . Standardowo

jest to "parallel.device" i   suger-

ujemy pozostawić to ustawienie,

o  i le oczywiście drukarkę

podłączyłeś do portu

równoległego (czyli tak jak radz-

iliśmy w  części dotyczącej

podłączenia drukarki do kom-

putera). Jeśli jednak podłączyłeś

drukarkę do portu szeregowego,

wybierz opcję  "inne", a   w  polu znaj-

dującym się poniżej wpisz "se-

rial.device".

Następnie powinieneś kliknąć

lewym klawiszem myszki ikonkę

znajdującą się z  lewej strony nap-

isu "Ustawienia drukarki". Pojawi

się okno zatytułowane tak samo,

a   w  nim wiele różnorodnych opcji .

Z  punktu widzenia użytkownika

pragnącego korzystać także

z  wydruków w  trybie tekstowym

(czyli przy użyciu czcionek

drukarki), opcje te są bardzo ważne

i   nie należy ich ignorować.

W  lewej części okna znajduje się

pole oznaczone "Strona kodowa",

a   w  nim przycisk cykliczny. Klikając

na ten przycisk zmieniasz

ustawienia tzw. strony kodowej

drukarki , czyli zestawu znaków, jaki

będzie używany podczas wydruku.

Jeśli chcesz, aby Twoja drukarka

potrafiła wydrukować polskie znaki

narodowe, ustaw tutaj opcję

"Mazowia / Poland".

Ale to nie wszystko. Kolejną rzeczą

jest ustawienia rodzaju czcionki ,

jaką będzie się posługiwać

drukarka. Do dyspozycj i masz kilka

krojów czcionek, wyboru

dokonujesz w  sposób analogiczny

do wyboru modelu drukarki .

W  taki sam sposób powinieneś

wybrać rozmiar czcionki , jednak

w  tym przypadku musisz skorzystać

z  pola "Dokładność" znajdującego

się poniżej .

W  prawej części okna znajduje się

pole oznaczone "Różne". Tutaj

możesz wybrać wiele różnych opcji ,

mających duży wpływ na sposób

wydruku tekstu.

Pierwszym ustawieniem jest "Kier-

unek wydruku". Obok znajduje się

kilka opcji . Po wybraniu "Bidir"

spowodujesz, że wydruk będzie

obustronny, tzn. przy przesuwaniu

głowicy drukarki w obie strony.

JUBILEUSZ:
Moja drukarka EPSON

W latach '90-tych korzystałem z kolorowej drukarki EPSON Stylus 600. W połączeniu z

pakietem "Turbo Print" sprawdzała się bardzo dobrze, zarówno podczas pracy nad

dokumentami tekstowymi, jak i skomplikowaną grafiką. Używałem pomocniczego

programu "EPSON Utility" i w pewnym momencie postanowiłem opracować podręcznik

związany z drukowaniem na Amidze. To kolejny przykład projektu, który nie został

nigdzie wykorzystany. Oto jego fragment.
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Jeśli wybierzesz opcję "Unidir",

wydruk będzie jednostronny. Ma to

swoje wady i zalety, wszystko za-

leży od jakości papieru, szybkości

druku i oczekiwań użytkownika. W

przypadku wybrania opcji "Auto",

komputer sam zadecyduje czy

korzystniejszy będzie wydruk

jednostronny czy dwustronny.

Poniżej znajduje się opcja "Auto-

matyczny wysuw papieru". Jeśli ją

włączysz (przy użyciu pola "Włącz"),

po każdym wydruku karta papieru

będzie automatycznie wysuwana

bez względu na to, czy jest na niej

miejsce na ewentualny dalszy

wydruk. Tutaj również sam musisz

zadecydować co będzie dla Ciebie

wygodniejsze.

Kolejną opcją jest "Sieć I/F". Tutaj

tak samo jak w przypadku poprzed-

niej opcj i , możesz ją włączyć lub

wyłączyć. Gdy drukarka podłączona

jest do pojedynczego komputera

nie należy jej włączać. Kiedy opcja

ta jest włączona, w pamięci

drukarki mogą znajdować się dane

przeznaczone do drukowania

nawet wówczas, gdy wydaje się, że

drukarka nic nie drukuje. Jeśli więc

Twoja drukarka podłączona jest

tylko do Twojego komputera

wyłącz tę opcję. W przypadku, gdy

drukarka działa w sieci kom-

puterowej lub podłączona jest do

kilku komputerów, włącz ją.

Niżej znajdziesz opcję "Tryb eko-

nomiczny". Jeśli ją włączysz, wydruk

będzie wykonywany przy użyciu

mniejszej ilości atramentu. Z jed-

nej strony jest to korzystne z oczy-

wistych względów, jednak musisz

mieć na uwadze fakt, że w takim

przypadku wydruk może mieć gor-

szą jakość niż w zwykłym trybie.

Sugerujemy używać trybu ekonom-

icznego do wydruków testowych,

natomiast w sytuacj i , gdy zależy Ci

na jakości , wyłączaj ten tryb.

Następną opcję jest "Tryb

skondensowany". Jeśli go włączysz,

litery na wydruku będą bardziej

"ściśnięte". Będziesz mógł więc

zmieścić dwa razy więcej tekstu w

jednej lini i .

Ostatnią już opcją w oknie

"Ustawienia drukarki" jest "Szyb-

kość wydruku". Do dyspozycj i masz

dwa ustawienia - "125 cps" oraz

"167 cps". Tajemniczy skrót cps ozn-

acza ilość znaków na sekundę (ang.

chars per second). Tutaj możesz

więc regulować szybkość drukow-

ania, co w wielu przypadkach może

być jednak mało zauważalne (za-

leży to w dużej mierze od drukarki).

Po ustawieniu wszystkich opcji ,

klikni j przycisk "Przekaż do

drukarki", znajdujący się w dolnej

części okna. Pojawi się nowe okno.

Dane zostaną przesłane do

drukarki , jednak nie bedą auto-

matycznie zapamiętane. Aby je za-

pisać na stałe musisz wyłączyć

drukarkę. Możesz to uczynić od

razu lub po zakończeniu wydruku.

Pamiętaj jednak, że aby ustawienia

zostały zapisane prawidłowo, nie

możesz przed wyłączeniem

drukarki dokonywać ich zmian.

Kalibracja

głowicy drukarki

Jeżeli na wydruku poziome i pio-

nowe linie będą postrzępione, ozn-

aczać to będzie, że konieczne jest

wykonanie kalibracj i głowicy. Aby

uruchomić procedurę kalibracj i

należy wybrać opcję "Kalibracja

głowicy".

W zależności od modelu Twojej

drukarki , możesz mieć do wyboru

wykonanie kalibracj i głowicy

monochromatycznej lub kolorowej.

Na przykład:

W oknie tym należy wybrać in-

teresujący Cię rodzaj kalibracj i i

kliknąć lewym klawiszem myszki

przycisk "OK". Drukarka wydrukuje

wzorce kalibracj i . Następnie

będziesz musiał ustawić numer

najbardziej prawidłowego wzorca.

Pamiętaj , że kalibracja dotyczy

głowicy drukarki , a nie pojemników

z atramentem.

Aby zapisać ustawienia należy po

zakończeniu pracy wyłączyć

drukarkę.

Czyszczenie

głowicy drukującej

Drukarki EPSON Stylus prze-

prowadzają czyszczenie głowicy

drukującej automatycznie po

włączeniu. Jednak możliwe, że na

wydruku będą występować

nieprawidłowości .

Może być to spowodowane między

innymi zabrudzonymi dyszami jed-

nej lub wielu głowic drukujących

(w zależności od modelu Twojej

drukarki). W takiej sytuacj i korzyst-

nie jest użyć opcji "Czyszczenie

głowic".

Po wybraniu tej opcj i pojawi się

okno, w którym będziesz mógł

wybrać czyszczenie czarnej lub ko-

lorowej głowicy.
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Jeśli jednak Twoja drukarka nie ma

możliwości oddzielnego czyszcze-

nia głowic, pojawi się tylko jedna

opcja.

Następnie zostaniesz poinformow-

any o czasie trwania procedury

czyszczenia głowic. W oknie

będziesz musiał potwierdzić swój

wybór przez naciśnięcie przycisku

"OK".

Uwagi

Opcji "Czyszczenie głowic" nie uży-

waj więcej niż 3 razy pod rząd dla

jednej głowicy. Operacja ta zużywa

tusz i jeśli zostanie zużyta duża

ilość tuszu na raz efekt będzie gor-

szy niż przed użyciem tej opcj i .

Wtedy będziesz musiał wymienić

pojemnik z tuszem na nowy.

Sprawdzanie dysz

Jeśli nie jesteś pewien czy wszys-

tkie dysze w Twojej drukarce prac-

ują poprawnie, możesz użyć opcji

"Sprawdzanie dysz". Po jej

wybraniu zostaniesz poproszony o

potwierdzenie przeprowadzenia

operacj i .

Następnie zostanie karta papieru

zostanie zadrukowana wzorcami

testowymi, za pomocą których

będziesz mógł zorientować się, czy

wszystkie dysze działają prawidło-

wo.

Jeżeli na wydruku pojawią się

przerywane linie, będzie to ozna-

czać, że dusze są zabrudzone lub

pojemnik z tuszem jest pusty. W

takiej sytuacj i użyj opcj i

"Czyszczenie głowic".

Wydruk strony testowej

Twoja drukarka z pewnością ma

wbudowaną opcję wydruku strony

testowej, dzięki której można

sprawdzić działanie drukarki . Jed-

nak w tym celu możesz też użyć

specjalnej opcj i w programie steru-

jącym.

Służy do tego opcja "Strona

testowa". Wystarczy, że klikniesz

lewym klawiszem myszki ikonkę

znajdującą się obok napisu "Strona

testowa".

Jeśli potwierdzisz swój wybór

klikając przycisk "OK", strona

testowa zostanie wydrukowana.

Oczywiście możesz z tego

zrezygnować. W tym celu klikni j

przycisk "Poniechaj".

Reset drukarki

Przy użyciu opcji opcj i "Reset

drukarki" możesz dokonać jej ini-

cjacj i . W tym celu klikni j lewym

klawiszem myszki ikonkę znaj-

dującą się z lewej strony napisu

"Reset drukarki". Kolejny raz na

ekranie pojawi się  nowe okno.

Jeśli teraz klikniesz przycisk "OK",

Twoja drukarka zostanie zresetow-

ana, co spowoduje, że przywrócone

zostaną jej ustawienia ostatnio

zapisane. Jeżeli wybierzesz przycisk

"Poniechaj", okno zniknie i nic się

nie stanie.

Adam Zalepa
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"ProTracker" to najpopularniejszy

program muzyczny dla Amigi . Posi-

ada właściwie wszystko to, co jest

potrzebne podczas pracy nad ut-

worem, wyłączając z  tego obsługę

MIDI. Umożliwia co prawda pracę

z  MIDI, ale nie ma zbyt dużych

możliwości w  tej dziedzinie.

Aby zacząć pracę z  "ProTrackerem",

należy przyswoić sobie kilka pod-

stawowych reguł :

1. Każdy moduł składa się z  wielu

części , tzw. PATTERNÓW.

2. Każdy PATTERN składa się

z  pozycj i numerowanych od 0 do

63, gdzie wpisuje się nuty utworu

i   komendy dotyczące sampli .

3. Sample to instrumenty,

wykorzystane z  module.

4. Klawiatura w  "ProTrackerze" pełni

trochę  inną rolę niż w  innych pro-

gramach. Jest zdefiniowana podob-

nie jak klawiatura fortepianu czy

syntezatora (przykładowo klawisz

"Z" odpowiada nucie C-2, "," - C-3, "E"

- E-3, itd.).

5 . Oznaczenia nut - np. C-3 oznacza

nutę C oktawy trzeciej .

Po uruchomieniu programu widzi-

my ekran główny. Widoczne są op-

cje i   wskaźniki programu :

POSITION (POS) - po jego kliknięciu

ukazuje się lista pozycj i patternów.

Możliwe jest przesuwanie się na

określoną pozycję myszką, klikając

na odpowiednie gadgety (strzałki )

lub z  klawiatury klawiszami kurs-

ora.

PATTERN - aktualny odtwarzany

pattern, tak jak w  przypadku POSI-

39

JUBILEUSZ:
ProTracker

Słynny "ProTracker" to program, który był moim codziennym wyborem przez wiele lat.

Najpierw na Amidze 500, a później A1200 odtwarzałem moduły i pisałem własne. Za-

nim zacząłem korzystać z bardziej rozbudowanych i wymagających programów jak

"OctaMED Sound Studio" czy "Symphonie Pro", opracowałem krótką instrukcję do "Pro-

Trackera". Stało się tak na prośbę jednego z Amigowców, z którym korespondowałem.

Poniżej możecie przeczytać krótki fragment tej instrukcji.
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TION, klikając na strzałki można

ustalać pattern dla określonej

pozycj i (klawisz POSITION)

LENGHT - ilość patternów w  mod-

ule, numerowanych od 0. Tak samo

jak w  innych opcjach, klikając na

strzałki zmieniamy tę ilość

SAMPLE - aktualnie włączony in-

strument, reszta jak wyżej

VOLUME - głośność sampla, reszta

jak wyżej

LENGHT - długość sampla.

Na   ekranie widzimy także czas

odtwarzania modułu, a   klikając na

napis QUADROSCOPE, uaktywniamy

EQUALIZER (SPECTRUM ANALYZER).

Aby z powrotem zmieć go na

QUADROSCOPE należy kliknąć

napis SPECTRUM ANALYZER. Z  lewej

strony znajduje się także miejsce

z  numerem aktualnie odtwarzane-

go lub edytowanego patternu (po

lewej stronie napisu TEMPO).

Wyjście z  programu następuje po

kliknięciu w  lewym górnym rogu

ekranu. Wcześniej następuje

prośba o  potwierdzenie tej oper-

acj i .

EDIT

Po wybraniu tej opcj i wskaźnik

myszki zmieni kolor. Każde

zagranie nuty na klawiaturze

zostanie zapisane w patternie.

Klawisze kursora służą do porusz-

ania się w obrębie całego patternu,

natomiast klawiszem "Del"

usuwamy nutę z patternu. Cała

klawiszologia opisana jest w

punkcie KLAWISZOLOGIA. Obok

przedstawiam jej wycinek.

PODSTAWOWA KLAWISZOLOGIA PROGRAMU PROTRACKER

F1 - niższa oktawa

F2 - wyższa oktawa

ALT+F3 - skasowanie patternu (z zapamiętaniem)

ALT+F4 - zapamiętanie patternu

ALT+F5 - skopiowanie zapamiętanego patternu

SHIFT+F3 - skasowanie ścieżki (z zapamiętaniem)

SHIFT+F4 - zapamiętanie ścieżki

SHIFT+F5 - skopiowanie zapamiętanej ścieżki

CTRL+F3 - skasowanie komend w ścieżce

CTRL+F4 - zapamiętanie komend w ścieżce

CTRL+F5 - skopiowanie zapamiętanych komend

F6 - kursor na pozycję 00

F7 - kursor na pozycję 16

F8 - kursor na pozycję 32

F9 - kursor na pozycję 48

F10 - kursor na pozycję 63

SHIFT+F6 - zapamiętuje nową pozycję dla klawisza F6

SHIFT+F7 - zapamiętuje nową pozycję dla klawisza F7

SHIFT+F8 - zapamiętuje nową pozycję dla klawisza F8

SHIFT+F9 - zapamiętuje nową pozycję dla klawisza F9

SHIFT+F10 - zapamiętuje nową pozycję dla klawisza F10

ALT+F6 - odgrywa pattern od pozycj i dla klawisza F6

ALT+F7 - odgrywa pattern od pozycj i dla klawisza F7

ALT+F8 - odgrywa pattern od pozycj i dla klawisza F8

ALT+F9 - odgrywa pattern od pozycj i dla klawisza F9

ALT+F10 - odgrywa pattern od pozycj i dla klawisza F10

RETURN - odtworzenie nut na pozycj i kursora

ALT+RETURN - przesunięcie komend i nut w patternie o

jedną pozycję w dół

SHIFT+RETURN - przesunięcie wszystkiego w scieżce o

jedną pozycję w dół

CTRL+RETURN - przesunięcie komend w scieżce o

jedną pozycję w dół

ALT+BACK - przesunięcie wszystkiego w patternie o

jedną pozycję do góry

SHIFT+BACK - przesunięcie wszystkiego w ścieżce o

jedną pozycję do góry

CTRL+BACK - przesunięcie komend w ścieżce o

jedną pozycję do góry
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INSTALACJA

Instalacja wymaga demontażu

A1200 i jest oczywiście trudniejsza

niż instalacja napędu IDE 2,5".

Najpierw należy rozkręcić Amigę.

.Jeśli posiadasz napęd IDE, należy

go odłączyć od płyty głównej .

Płytka z kontrolerem jest dopaso-

wana do gniazda IDE na płycie

głównej, ale mimo wszystko

miałem tu problemy, ponieważ nie

widziałem, czy wszystkie piny

zostały prawidłowo podłączone.

Po pierwszej próbie napęd IDE nie

działał, co w tym wypadku jest

oznaką, że płytka nie została

poprawnie zamontowana. Kabel z

napędu IDE jest podłączony do

kontrolera, a następnie instaluje-

my kabel SCSI. Wymaga to wyjęcia

napędu dyskietek, zdjęcia górnego

ekranu, podłączenie kabla do

płytki drukowanej i zainstalowanie

drugiego końca (wtyk DB25) za

pomocą dołączonej taśmy.

Rzecz jasna, przyjmuję, że będzie-

cie mieli wszystkie elementy

fabrycznego zestawu, co nie musi

być takie oczywiste. Mnie się jed-

nak udało zdobyć komplet.

Oprogramowanie instalacyjne za-

wiera sterowniki i może także

tworzyć dyskietkę startową. Insta-

lacja w Amidze 600 jest podobna, z

tym wyjątkiem, że kabel SCSI

wystaje z tyłu obudowy, bo nie ma

miejsca, gdzie można go przykręcić

do plastiku.

PRAKTYKA

Data Flyer moim zdaniem wypełnia

ważną niszę: kontroler SCSI dla

właścicieli A600 i A1200, którzy nie

chcą zajmować do tego celu slotu

rozszerzeń procesora. Dzięki kon-

trolerowi SCSI można podłączyć

napędy CD-ROM, dodatkowe dyski

twarde, a nawet napędy taśmowe

czy skanery. Do tego pozostawiamy

sobie możliwość dalszej rozbudo-

wy Amigi .

Projekt jest ciekawy, bo kontroler

jest "przelotowy" w stosunku do

oryginalnego kontrolera IDE. Z tego

względu mamy do dyspozycj i tylko

5 napędów, bo 2 są zarezerwo-

wane dla urządzeń IDE. Ponadto

dyski SCSI nie mogą się

automatycznie uruchamiać (nie są

bootowalne) i muszą być mont-

owane przez plik mountlisty.

Dlatego musisz albo uruchomić

komputer z napędu IDE, albo z

dyskietki , w czym pomaga instala-

tor.

Szybkość interfejsu SCSI wydaje się

być porównywalna do szybkości

interfejsu IDE. Co prawda mój dysk

nie należy do najszybszych, ale i

tak mamy unikalną możliwość

podłączenia razem aż 7 lub - po

użyciu dodatkowych adapterów

IDE - aż 9 urządzeń. To dość

niespotykane na Amidze 1200.

Oprogramowanie zawiera także

program do przygotowania dysku

SCSI, konfiguracj i partycj i i parame-

trów sterownika SCSI.

Kontroler Data Flyer
SCSI Plus

Dyski SCSI od początku były przewidziane jako standardowe wyposażenie Amigi,

piszemy o tym dość często. Oczywiście nie dotyczyło to prostej 500-tki, ale większość

karty turbo posiada odpowiednie gniazdo. W późniejszym okresie najpopularniejszym

stał się standard IDE i Amiga podążyła za tym trendem. W między czasie na rynku po-

jawiła się jednak karta "Data Flyer" , której producent, firma Expansion Systems z USA,

zaproponował nietypowe podejście do tematu kontrolera SCSI w Amidze 1200.
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NAPĘD OPTYCZNY

Znalazłem dwa problemy z

używaniem CD-ROM-ów. Program

instalacyjny dodał do pliku "user-

startup" polecenie DFMOUNT, które

służy do sprawdzania urządzeń o

numerach od 2 do 6. Jeśli dysk lub

inny napęd zostanie odnaleziony,

jest automatycznie montowany. W

teori i powinno to działać bardzo

sprawnie..

Niestety polecenie to spowodo-

wało awarię systemu podczas

sprawdzania CD-ROM-u. Musiałem

zmienić numer ID, aby napęd nie

był sprawdzany. Drugi problem

polegał na tym, że oprogramo-

wanie było niekompatybilne z

oryginalnym systemem plikowym

na Workbenchu (mam na myśli

"CDFileSystem").

Na szczęście można temu łatwo

zaradzić, wystarczy użyć pakietu

AmiCD-ROM, który jest dostępny na

Aminecie, w katalogu "disk/cdrom"

(plik "amicdfs240.lha").

STREAMER

Czy ktoś dzisiaj używa streamera?

Ja tak! Co więcej , nie miałem

problemów z używaniem sterow-

nika BTNtape. Nie korzystam z tego

urządzenia zbyt intensywnie, dla-

tego bardziej dokładny test zosta-

wiłem na później .

WAŻNE UWAGI

W sieci znalazłem informację, że

kontroler był dawniej zamawiany w

przedsprzedaży. Dlatego można go

kupić w kilku nieco różniących się

wersjach.

Na szczęście nie ma większego

wpływu na działanie, a dołączone

oprogramowanie nie było udostę-

pniane wersjach beta.

Standardowy zasilacz jest często

problemem dla właścicieli Amigi

1200, którzy chcą rozszerzyć swoją

konfigurację do maksimum moż-

liwości . Mój zasilacz 25W poradził

sobie bez problemu - do testu

zostawiłem włączoną Amigę na

całą noc.

Płytka kontrolera ma tylko dwa

układy scalone: układ CMOS SCSI i

mały układ typu DIP. Oczywiście

trzeba tu wziąć pod uwagę ilość i

rodzaj podłączonych urządzeń,

które mogą pobierać dużo więcej

energi i . Najlepiej stosować czytniki

kart pamięci , chociaż w przypadku

SCSI nie będzie to rozwiązanie

najtańsze. Potrzebny będzie też

adapter typu SCSI-2-SD.

PODSUMOWANIE

Data Flyer to kontroler SCSI, który

nie używa gniazda procesora i to

mi się bardzo podoba. Możemy

nadal używać 2 napędów IDE, a

samo SCSI nie potrzebuje dużej

ilości prądu.

Jednak instalacja jest trudniejsza

niż w przypadku większości innych

rozszerzeń. Niektórzy mogą mieć z

tym problem. Ponadto dyski twarde

SCSI nie mogą być używane do

rozruchu systemu, co jest chyba

największą wadą Dala Flyera.

Przypomina mi to Tandem CD, który

używałem kiedyś na Amidze 2000.

Pewnym ograniczeniem jest także

fakt, że możemy korzystać z tylko 5

urządzeń SCSI, ale to jest i tak o

wiele więcej niż oferuje stan-

dardowy kontroler IDE. Dlatego nie

uważam tej cechy za szczególną

wadę.
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Mówiąc najkrócej , Conversion Kit

jest to zestaw, który pozwoli Ci ,

drogi Czytelniku, przekształcić

Amigę 500 lub 500 Plus na

klawiaturę USB, która może być

używana tak jak każda inna

klawiatura tego typu.

Zestaw zawiera również dwa porty

joysticka, które umożliwiają korzy-

stanie ze standardowych, 9-

pinowych joysticków w stylu

Commodore czy Atari , jak joysticki

USB. Opcjonalnie mamy też dwa

gniazda audio do połączenia w

tylnego wyjścia dźwięku z Rasp-

berry Pi lub innego mikrokompu-

tera.

Zestaw jest typu "plug and go" i

został zaprojektowany specjalnie

dla Amigi 500. NIe trzeba używać

specjalnych sterowników lub ma-

powania w oprogramowaniu,

ponieważ klawiatura jest wykry-

wana jako standardowa klawiatura

USB w systemie Windows, OS X,

Linuks, dowolnych tabletach lub

telefonach, które umożliwiają

podłączenie zwykłej klawiatury

USB.

Joysticki są wyjrywane jako dwa

oddzielne kontrolery gier USB z 4-

kierunkowym padem kierunkowym

i maksymalnie trzema przyciskami

Fire. Zestaw zawiera kontroler

klawia- tury, mocowanie i przewód

USB. Wersja "audio" jest również

dostarczana z wtyczką 3,5 mm.

Niestety zestaw nie zawiera obu-

dowy ani klawiatury Amigi , musimy

je kupić samodzielnie. Osobiście

proponuję zacząć od wyszukania

uszkodzonej Amigi , wtedy nie

narażamy się na duże koszty i nie

"psujemy" działającej Przyjaciółki .

Złącze USB można zainstalować w

różnych miejscach, w zależności od

tego, jak zamierza się go używać.

Zewnętrznie zamontowane złącze

AMIGAZYN 16/2018

Amiga 500
USB Conversion Kit

Amiga 500 jest świetnym komputerem do zabawy. Dzisiaj trudno mówić o innym

przeznaczeniu, chyba że rozbudujemy sprzęt o mocną kartę turbo i inne niezbędne

dodatki. Ostatnio mamy również możliwość podłączenia klawiatury 500-tki - a może

nawet z obudową dla zyskania pełnego "feelingu" Przyjaciółki - jako urządzenia USB

do nowoczesnego komputera.
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umożliwia dostęp do portu USB z

tyłu obudowy - przez jeden z

otworów wyjścia audio obok

portów joysticka.

Najlepiej wybrać tę opcję, jeśli

zamierzamy używać klawiatury

jako USB z komputerem PC lub Mac

albo tabletem.

Wewnętrznie zamontowane złącze

USB możemy wybrać, jeśli planuje-

my używać Raspberry Pi lub podo-

bnego urządzenia w oryginalnej

obudowie Amigi .

Wewnętrznie zamontowane złącze

USB z przejściem audio jest nato-

miast przydatne, jeśli chcemy

zainstalować Raspberry Pi i uzys-

kać łatwy dostęp do wyjścia dźwię-

ku.

Prawie wszystkie klawisze są

mapowane bezpośrednio do

klawiszy standardowej klawiatury

pecetowej. Jak wiadomo, Amiga ma

klawisze funkcyjne tylko od F1 do

F10, więc klawisz "/" (slash)

zostanie zamapowany jako funk-

cyjny F12, co z kolei jest przydatne

w przypadku używania emulato-

rów Amigi .

Górne diody LED klawiatury są

mapowane jako Power i NumLock.

Niektóre programy mogą być

skonfigurowane tak, aby uzyskać

błyskanie NumLocka, który może

wtedy działać jako wskaźnik

aktywności dysku.

Trzeba zwrócić uwagę, że

mapowanie klawiatury zostało

zaprojektowane dla standardo-

wych klawiatur brytyjskich lub

amerykańskich, jednak klawiatura

Amigi jest praktycznie taka sama

we wszystkich regionach, inaczej

niż klawiatury pecetowe.

Na Amidze jedyne zmiany dotyczą

kolejności klawiszy, dlatego mapo-

wanie będzie działać prawidłowo

w różnych językach, o ile w sys-

temie operacyjnym wybierzemy

odpowiednią mapę klawiatury (w

preferencjach Input).

W niektórych wersjach systemu

Windows oba porty joysticka mają

tę samą nazwę JOYSTICK 1, ale ko-

lejność, w jakiej są wyświetlane,

jest poprawna. Systemy oparte na

systemie Linuks identyfikują porty

poprawnie, a przynajmniej nie zna-

lazłem żadnych negatywnych info-

rmacji na ten temat.

Opracował:

Mariusz Wasilewski
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Komputery Commodore Amiga były

pierwotnie wyposażone w różne

modele zasilaczy. Mamy zasilacze

ciężkie, lekkie, a zakres mocy

wyjściowej oscyluje od 24 do 35 W.

Niektóre modele oparte były na

transformatorze, inne są impul-

sowe, ale wszystkie mają dzisiaj

jeden problem - mają już 30 lat.

Użytkownicy Amigi na całym

świecie są aktywni i lubią dodawać

nowe urządzenia do swoich

maszyn. A to wszystko wymaga

dodatkowej mocy - dyski twarde,

karty SD, rozszerzenia PCMCIA, RAM

i karty turbo i inne dodatki . To

sprawia, że zużycie energi i jest

wyższe niż zakładano w przypadku

zwykłego zasilacza. Jeśli Twój

zasilacz po prostu się zgubił,

przestał działać lub wtyczka się

zepsuła - przyszedł czas na solidne

zamienniki wykonane z dobrej

jakości i niezawodnego sprzętu

zgodnego ze współczesnymi stan-

dardami. Na poniższej stronie:

www.c64psu.com

można kupić zasilacz, który ma

moc 50 W (w szczycie 55 W) cał-

kowitej mocy wyjściowej, więc jest

prawie dwa razy silniejszy niż

oryginalne zasilacze produkowane

przez Commodore. Dodatkowo jest

dużo mniejszy - ma dwa razy mnie-

jsze wymiary, więc można zao-

szczędzić sporo miejsca na biurku,

szczególnie jeśli posiadamy kilka

komputerów obok siebie. Nowy

zasilacz jest w pełni kompatybilny

z Amigą 500, 500 Plus, 600 oraz

1200. Koszt jest dość wysoki , bo ok.

240 zł, ale należy zauważyć, że jest

to całkowicie nowy zasilacz, który

redukuje ewentualne awarie kom-

putera. Do tego jest to polski

produkt, więc warto go wypró-

bować. Z pewnością raz na 30 lat (a

nawet częsciej - przyp Red.) powin-

niśmy dać taki prezent swojej

ulubionej Amidze.

Mariusz Wasilewski

Nowa moc
dla każdej Amigi

Zasilacz jest bardzo ważnym elementem każdego zestawu komputerowego.

Rozbudowane Amigi zawsze cierpiały na niedobór mocy i ich użytkownicy za-

stanawiali się: czy po podłączeniu kolejnego dodatku nie będzie trzeba inwestować w

zasilacz od peceta? Dzisiaj, na fali retro, nawet zasilacze doczekały się doskonałych

zamienników.
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Gdy mamy Amigę z 1 MB pamięci

bez dysku twardego, pewnym

problemem jest przenoszenie

danych. Jak wiadomo, nagrywanie

dyskietek na PC nie jest zbyt łatwe

i wygodne, a nawet jeśli uda nam

się uruchomić wynalazek taki jak

ADTWin, nie będzie możliwości

weryfikacj i zapisu.

Niektórzy polecają w takiej sytuacj i

kupno interfejsu do podłączenia

zewnętrznego napędu typu Gotek,

ale nie jest to rozwiązaniem bez

wad. Na A600 nie zainstalujemy

łatwo boot selectora, natomiast

500-tka posiada na tyle dużo

róznych wersj i płyt głównych, żę

nie każdy chce je przerabiać. Nie

wspomina o barbarzyńskim

wycinaniu obudowy dla Goteka.

Osobiście trafiłem na taki problem,

gdy w moic rękach pojawiła się

Amiga 500 z płytą główną rev. 5 i

tak zwaną "czerwoną diodą". Jest to

wersja, której nie chciałem w

żaden sposób uszkodzić, a raczej

zachować w oryginalnym stanie.

Tak się jednak stało, że poprzedni

właściciel wymienił stację

dyskietek na pecetową i niestety

wyciął część górnej obudowy.

Zamiast spróbować dopasować

napęd i przykręcić go w

oryginalnym miejscu, pozostawił

przedni panel i "wcisnął" stację do

środka. Z jednej strony - dobrze, że

tak się stało, bo dzięki temu

wycięty otwór nie był tak duży, jak

wymiany przedniej zaślepki stacj i .

Druga strona medalu jest taka, że

stacja dosłownie leżała na płycie

46

Gotek i druga
stacja dyskietek

Emulator stacji dyskietek nigdy nie był moim marzeniem. Doceniam możliwość

uruchamiania plików ADF bez konieczności nagrywania dyskietek, o które dzisiaj

coraz trudniej. Gdy na moim biurku pojawiła się jednak goła "pięćsetka", zacząłem

myśleć o tytułowym Goteku.
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głównej i chyba tylko cud sprawił,

że nie doszło wcześniej do

niebezpiecznego zwarcia.

Amiga dotarła do mnie sprawna i

początkowo chciałem przywrócić

jej całkowicie fabryczny wygląd.

Niestety nie jestem mistrzem

lutownicy, ani szpachli , dlatego po

zastanowieniu zdecydowałem, że

jako DF0 zamontuję emulator

Gotek, a jako DF1 będzie pracowała

stacja wyjęta z mojej drugiej Amigi

1200. Chciałem zachować możli-

wość uruchamiania gier z

dyskietek, a jednocześnie mieć

dostęp do plików ADF na pendrivie

wpiętym w Goteka.

Tak jak wiele osób, myślałem już o

boot selectorze, ale najpierw

postanowiłem sprawdzić jak będą

zachowywać się obie stacje wpięte

na jednej taśmie sygnałowej.

Musiałem ją ręcznie zacisnąć, co

potrwało chwilę, ale nie jest to

czynność specjalnie trudna.

Moja stacja Panasonic nie posiada

zworek umożliwiających

przełączanie numeru napędu, ale

odpowiednie zworki ma za to

Gotek. Wiedząc, że oba urządzenia

nie mogą mieć tego samego

numeru, ustawiłem emulator stacj i

jako DF1, a oryginalny napęd

podłączyłem "jak przystało", czyli

jako pierwsze urządzenie.

Po wczytaniu kilku dyskietek, w

tym Workbencha, szybko

zorientowałem się, że Gotek nie

jest widoczny w żaden sposób w

systemie. Przypomniałem sobie

jednak rozmowy w Internecie, że w

takiej sytuacj i Gotek powinien

jednak działać w programach typu

X-Copy.

Uruchomiłem tego słynnego

kopiera i okazało się, że

rzeczywiście - obie stacje są

widoczne i odczytują się z nich

informacje. W tym momencie

byłem w domu, bo nagrywanie

dyskietek z plików ADF stało się

bezproblemowe. Po prostu

ustawiam obrazy dyskietek na

odpowiednich slotach Goteka, a

później uruchamiam X-Copy.

Niestety cała operacja wymaga

także przestawienia numeru stacj i ,

bo najpierw Gotek musi być

ustawiony jako DF0, aby możliwe

było uruchomienie programu

Selector.

Później numer musi być

przełączony na DF1 ze względu na

fakt, że wczytać ma się dyskietka

ze zwykłej stacj i . Nie jest to bardzo

problematyczne, bo wystarczy

odłączyć stację Panasonic i zmienić

zworkę na Goteku, ale jednak

Amiga musi być praktycznie cały

czas rozkręcona, a to nie jest dla

mnie rozwiązaniem zbyt

eleganckim.

Dlatego jako następny krok chce

zamontować przełącznik numerów

stacj i na zewnątrz obudowy, a

dodatkowo wyprowadzić przewód

zasilający, aby obie stacje mogły

działać zupełnie niezależnie.

Zastanawiam się tylko, jak zrobić to

najbardziej prosto, bez cięcia

obudowy. Gdy tylko uporam się z

tym problemem, rezultatem nie

omieszkam podzielić się z Czytel-

nikami naszego magazynu.

Pozdrawiam wszystkich pięćset-

kowiczów!

Marcin Libicki
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Podstawowe możliwości TextView

są następujące:

- szybkość (kod w  całości asem-

blerowy),

- eleganckie przewijanie tekstu,

- Interpretacja Amigaguide,

- odczyt plików spakowanych

PowerPackerem,

- pakowanie plików PowerPacker-

em,

- możliwość pokazywania plików

jako binarnych,

- konfigurowalna, dostosowuje się

do różnej wielkości fontów,

- możliwość pokazywania tekstu

w  oknie lub ekranie (własnym lub

publicznym,

- szybkie przeszukiwanie tekstu.

Wymagania

Wymagana jest biblioteka Re-

qtools.library, jeśli chcesz wybierać

plik (przy nagrywaniu lub ład-

owaniu plików), wybierać  font, tryb

graficzny, szukać fragmentów tek-

stu, ustawiać wielkość tabulatora,

priorytet, zmieniać paletę.

Zamiast Reqtools.library, można

używać z  TextView - asl.library.

Powerpacker.library jest potrzebna

do tego aby oglądać spakowane

pliki oraz pakować pliki za pośred-

nictwem TextView.

Asl.library jest częścią Amig-

aDOS'u   V2.0. Reqtools - i   Power-

packer.library to popularne bibli-

oteki napisane przez Nico François.

Uruchomienie

TextView może być uruchamiany

zarówno z  CLI, jak i   Workbencha,

może pracować jako rezydentny.

Spod Workbencha wystarczy

kliknąć dwa razy ikonę

z  programem, z  CLI - należy

stosować się do następującego

wzoru:

TextView [katalog|plik] [TABS <n>]

[BIN|HEX]

Argumenty podane w  kwadratow-

ych nawiasach, nie muszą być

koniecznie umieszczone. Argu-

menty oddzielone znakiem "|" są do

wyboru. Znaczenia argumentów są

następujące:

- katalog|plik - katalog lub plik, na

którym TextView ma pracować.

- TABS - rozmiar tabulatorów (np.

TABS 5) - BIN|HEX - HEX = plik hek-

sadecymalny, BIN = plik binarny

Możesz używać klawiszy kursora do

przesuwania tekstu góra - dół oraz

lewo-prawo. Jeśli naciśniesz 'W', to

TextView będzie formatował tekst

Niezwykła przeglądarka

TextView
TextView to jeden z programów, które używa się chyba najczęściej podczas pracy w

systemie, nawet na mało rozbudowanej Amidze. Jest darmowa, ma bardzo małe

wymagania sprzętowe i posiada ciekawe funkcje. Program można znaleźć na

Aminecie, w katalogu "text/show". Jego ostatnia aktualizacja miała miejsce w 2001

roku, ale mimo to warto zwrócić uwagę na TextView. Wśród wielu możliwości jest na

przykład opcja podglądu plików HTML nawet na Kickstarcie 1.2 oraz automatyczne

wczytywanie spakowanych plików.
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w ten sposób, że wstawi znaki

końca lini i , tam gdzie będzie to

konieczne. Jeśli chcesz znaleźć w

tekście jakiś  ciąg znaków, to

naciśni j SHIFT + F - wtedy

zobaczysz requester, w którym

należy wpisać szukany ciąg i nacis-

nąć ENTER albo kliknąć "OK".

Jeśli chcesz dany plik zobaczyć jako

binarny, naciśni j B, jeśli chcesz aby

TextView pokazywał plik jako hek-

sadecymalny, naciśni j H, jeśli

chcesz teraz wrócić do normalnego

tekstu, naciśni j jeszcze raz B lub H.

Wczytywanie plików

CLI

Jeśli wystartujesz TextView bez

żadnych argumentów, otworzy się

requester wyboru plików. Możesz

wybrać nazwę pliku do załadow-

ania tam, lub (jeśli uruchom-

iłeś  TextView z CLI), wpisać

tę  nazwę bezpośrednio po nazwie

TextView.

WORKBENCH

Jeśli po uruchomieniu TextView,

chcesz załadować plik do

obejrzenia, wybierz z menu "Pro-

ject: opcję "Open". TextView od razu

załaduje cały plik. Wymaga on jed-

nak ciągłej pamięci . TextView nie

może być zatrzymany podczas ład-

owania. Nie możesz zacząć czytać

pliku, dopóki nie zostanie on za-

ładowany w całości .

Jeżeli plik, który ładuje TextView,

jest spakowany PowerPackerem, to

zostanie przed załadowaniem

rozpakowany. Jeżeli jest zakodow-

any zostanie także rozszyfrowany,

jeśli podasz prawidłowe hasło.

Zapisywanie plików

Jeśli chcesz zapisać aktualnie

przeglądany plik, użyj opcj i "Save

As" z menu "Project". Zobaczysz re-

quester, w którym będziesz mógł

wybrać nazwę pliku oraz katalog, w

którym ma się on znaleúć. Jeżeli

plik teki już istnieje, TextView os-

trzeże Cię przed zapisem.

Kompresja danych

Jeżeli chcesz spakować aktualnie

załadowany plik, wybierz z menu

"Project" opcję "Crunch". Na górnej

belce zobaczysz długość pliku w

wersj i spakowanej oraz zysk z

pakowania w procentach.

Jeśli teraz chcesz zapisać spakow-

any plik, skorzystaj z opcj i "Save PP"

w menu "Project". Jeśli chcesz po-

tem zwolnić pamięć, która aktual-

nie zawiera spakowany plik,

skorzystaj z opcj i "Flush PP".

UWAGA!

TEXTVIEW NIE POZWALA NA PAKO-

WANIE PLIKÓW WYKONYWALNYCH

(EXECUTABLE)!

Przeszukiwanie tekstu

Jeśli chcesz przeszukiwać tekst,

wybierz opcję "Find" z menu

"Search". Zamiast tego możesz też

nacisnąć F - wtedy program będzie

szukał oznaczonego przez Ciebie

ciągu, nie zwracając uwagi na to,

czy ciąg jest zapisany dużymi czy

małymi literami, jeśli zaś

naciśniesz SHIFT i F, to program

będzie rozróżniał  małe i wielkie

litery.

Po wybraniu odpowiedniej opcj i ,

zobaczysz requester, w którym

należy wpisać ciąg, który ma być

szukany i nacisnąć ENTER. Reszta

należy do TextView.

Adam Zalepa

49

AMIGAZYN 17/2018

Amiga 68k » Oprogramowanie



Ustawienia

Menu "Settigs" pozwala zmieniać

konfigurację TextView. Oto opis

poszczególnych opcji tego menu.

Asl

Jeżeli opcja ta jest aktywna, text

view będzie korzystał z requester-

ów tworzonych przez asl.library

(w przeciwnym razie program uży-

wa reqtools.library).

ANSI

Pozwala na interpretację   kodów

ANSI przez program. Kody te steru-

ją krojami czcionki i kolorami w

plikach tekstowych.

Guide

Jeśli ta opcja jest aktywna, Tex-

tView nie pokazuje komend Amiga-

Guide, jeżeli przeglądany plik jest

bazą tego typu.

Screen Close Gadget

Decyduje o tym, czy ekran służący

do zamykania ekranu ma być

pokazywany, czy nie.

Make Screen Public

Powoduje, że ekran TextView staje

się ekranem publicznym, tzn. mogą

z niego korzystać także inne pro-

gramy, poz TextView.

Use Custom Routines

Jeżeli ta opcja jest wybrana, Tex-

tView korzysta ze swoich własnych

procedur, służących do przewijania

ekranu.

Select Tab Size

Opcja ta pozwala wybrać rozmiar

tabulatora.

Screen->Use Public Screen

Jeżeli TextView pracuje na OS1.2

lub 1.3, opcja ta pozwala otwierać

okno TextView na ekranie Work-

bencha. Na systemie 2.0 lub

wyższym, po wybraniu tej opcj i ,

TextView bajpierw próbuje ot-

worzyć ekran publiczny, jeśli

takiego akurat nie ma.

Screen->Duplicate Workbench

TextView otworzy się na ekranie -

kopii ekranu Workbencha.

Screen->Select Type

Pozwala bezpośrednio wybrać tryb

graficzny, w jakim ma się otworzyć

ekran TextView.

Screen->Hires/Hires-Interlace

Otwiera ekran o takich samych

parametrach, jak ekran Workben-

cha, ale w wysokiej rozdzielczości .

Depth->1/2/3

Pozwala wybierać tzw. "głębokość

ekranu", tzn. ilość kolorów.

Colors->Random

TextView z każdym razem otworzy

się w innych kolorach.

Colors->Default

TextView będzie używać takich sa-

mych kolorów jak Workbench.

Colors->Adjust

Pozwoli ci wybierać kolory ekranu

TextView - bezpośrednio.
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Colors->Tint/Parach...

Otwiera okno wyboru palety analo-

giczne do ustawień w OS3.0.

Font

Pozwala wybrać czcionkę, która

będzie używana przez TextView do

pokazywania tekstu.

Font->Default

Używa standardowych fontów.

Font->Select

Pozwala wybrać czcionkę.

Font->Topaz 8/9

Korzysta z fontów znajdujących

się  w pamięci ROM.

Scroll Bar->None

Nie używa paska, służącego do

przewijania tekstu. (z lewej strony)

Scroll Bar->Left/Right/Top/Bottom

Pozwala zdecydować, z której

strony ma się znajdować wspomni-

any pasek.

Priority->Inherit

Ustawia priotytet na wartość

standardową dla TextView.

Priority->Select

Pozwoli Ci wybrać  priorytet.

Priority->-1/0/1

Pozwala ustawić  priorytet na -1, 0

lub 1.

Reset To Defaults

Ustawia wszystkie preferencje Tex-

tView na wartości standardowe.

Last Saved

Wczytuje plik konfiguracyjny Text-

View.

Save Settnigs

Zapisuje konfigurację programu.

Seria powstała z myślą

o osobach, które chcą

w prosty sposób pisać

programy lub gry dla

swoj ego ulubionego

komputera.

Książka obej muj e szereg

zagadnień związanych

z programowaniem

w j ęzyku Amiga E.
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Z  sekwencją startową fani Amigi

mieli wiele razy kłopoty, bo pod-

czas uruchamiania nie widać, jaka

operacja jest aktualnie wykony-

wana. Jeśli z  jakichś przyczyn

określone polecenie zostanie

zatrzymane, nie wiadomo, gdzie

szukać problemu.

Na szczęście istnieje program

QBoot rozwiązuje ten problem.

Można go wstawić do pliku "star-

tup-sequence" w  dowolnym miejs-

cu i   spowoduje to wypisanie aktu-

alnie wykonywanych czynności na

oddzielnym ekranie. W  ten sposób

wiesz dokładnie, gdzie pojawił się

problem i   łatwiej można go wye-

liminować.

QBoot jest dość rozbudowany, choć

sam plik wykonywalny zajmuje

trochę ponad 70 KB. Pozwala na

zdefiniowanie ekranu, na których

będą wypisywane informacje. Bez

problemu zmienimy tryb wyświet-

lania, i lość kolorów, rodzaj sys-

temowego monitora czy też

czcionkę. QBoot może działać na

dwóch monitorach, dzięki czemu

konsola może być oddzielna od

głównego ekranu systemu. Obsłu-

giwane są tryby takie jak Double-

PAL, a   także karty graficzne, więc

możliwości zastosowania jest

bardzo wiele. Ciekawostką jest

fakt, że program automatycznie

wykrywa uruchomione sterowniki

monitorów lub karty graficznej , tak

więc nawet jeśli nie ustawimy

odpowiedniego trybu, w  większości

wypadków i   tak zobaczymy efekty

działania na głównym ekranie.

Podczas rozruchu pokazywane są

polecenia, które aktualnie są wy-

woływane. Dodatkowo widać nu-

mery lini i w  pliku sekwencji star-

Analiza
sekwencji startowej

Czy kiedykolwiek zadałeś sobie pytanie, co się naprawdę dzieje, gdy uruchamiasz

swoją Amigę? Jestem pewien, że zmieniałeś swoją sekwencję startową wiele razy. Nic

w tym dziwnego, w wielu wypadkach trzeba to zrobić, aby system działał poprawnie.

Innym razem chcesz zainstalować "łatki" i możesz nie być pewien, czy modyfikacja

pliku "startup-sequence" jest dobrym pomysłem. Mam a to lekarstwo.
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towej, więc jeśli występują

podobne wpisy w  kilku liniach, nie

trzeba się zastanawiać nad uich

lokalizacją. Instrukcje warunkowe

lub uruchamiane skrypty są ozn-

aczane w  formie "wcięć", co jest

bardzo wygodne w  przypadku

bardziej skomplikowanych plików

rozruchowych. QBoot pozwala

nawet spowolnić działanie skryptu,

aby można było lepiej przyjrzeć się

działaniu komputera.

Instalacja programu jest bardzo

prosta. Wystarczy skopiować plik

poniższe pliki do systemowego

katalogu "S":

qboot

qboot.conf

Dodatkowo w  katalogu zapisanych

jest kilka plików z  rozszerzeniem

".loco". One także muszą się znaleźć

w  "S". Teraz trzeba zrobić odpow-

iedni wpis w  sekwencji startowej,

w  pierwszej lini i . Powinno to wy-

glądać tak:

S:qboot "****"

Jak widać, jest to po prostu nazwa

polecenia oraz znaki "gwiazdki",

które powodują, że QBoot włączy

się w  odpowiednim trybie pracy.

Żadne inne zmiany pliku "startup-

sequence" nie są konieczne.

Program ma też dwa argumenty,

które można dodać opcjonalnie.

Pierwszy to nazwa pliku skryptu

AmigaDOS, którą trzeba podać

zamiast gwiazdek. Ma to zastosow-

anie, jeśli chcesz sprawdzić inne

skrypty niż tylko sekwencję star-

tową. Drugi argument to nazwa

pliku konfiguracyjnego. Domyślnie

jest to "S:qboot.conf". ale możesz

oczywiście stworzyć własne

ustawienia. Plik ".conf" to zwykły

plik tekstowy, która posiada

rozbudowane opisy poszczegól-

nych wpisów.

Szkoda, że autor nie pokusił się

o  napisanie programu konfigur-

acyjnego lub dodanie poleceń jako

argumenty AmigaDOS, bo nie każdy

zna język angielski na tyle dobrze,

aby zrozumieć wszystkie opcje.

Z  drugiej strony jednak, program

jest dzięki temu bardzo prosty

w  obsłudze, a   ewentualne błędy

w  konfiguracj i można bardzo łatwo

poprawić - nawet metodą prób

i   błędów. Wystarczy zrobić kopię

pliku "qboot.conf" i   w  razie kło-

potów przywrócić oryginalny plik

przez zwykłą zmianę nazwy.

Z programu korzystam od

niedawna, ale muszę przyznać, że

przydaje mi się nadspodziewanie

często. Widzę w nim też pewne

wady, na przykład sterowanie

niektórymi funkcjami odbywa się

przez wprowadzanie sekwencji

znaków jak:

*e[0;37;7m[%t]*e[0;36m >%S<

Wszystko jest co prawda domyślnie

wpisane w pliku konfiguracyjnym,

ale nie jest to najlepszy sposób

wywoływania różnych opcji , bo

łatwo popełnić błąd. Ogólnie

trzeba bardzo uważać, aby nie

zmienić przypadkowo znaków w

konfiguracj i , bo wtedy QBoot

przestaje działać.

Mimo wszystko polecem go

wszystkim, którzy chcą wiedzieć, co

w danej chwili robi Amiga podczas

rozruchu systemu. Kiedyś

wpisywałem w "startup-sequence"

dodatkowe linie z poleceniem

ECHO, aby zobaczyć, w którym

miejscu następuje problem. Dzisiaj

mamy bardziej eleganckie

rozwiązanie..

Opracował: Mariusz Wasilewski

AMIGAZYN 17/2018

WYBRANE USTAWIENIA PROGRAMU QBOOT

- LOGO – pozwala wyświetlić logo w  lewym górnym rogu

ekranu,

- MODEID – wybór ekranu, na którym będzie widać komunikaty

konsoli ,

- ALTID – wybór alternatywnego ekranu, gdy do komputera

podłączone są dwa monitory,

- ADEPTH – tak zwana „głębokość” ekranu, czyli i lość bitplanów,

- DEVICE – domyślne urządzenie systemowe dla konsoli ,

- FONT – domyślna czcionka dla konsoli programu,

- ENDCLI – zamknięcie ekranu konsoli .

Kody sterujące wspomniane w  artykule pozwalają ustawić określone

style dla czcionki na ekranie konsoli. Oprócz typowego pogrubienia

i   kursywy, czcionka może być podkreślona lub wyświetlona w  jednym

ośmiu podstawowych kolorów. ,
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Otóż znalazłem program "Fast

Boot", który pozwala szybko

wczytać system - dosłownie w  kilka

sekund. Jest to oczywiście dokony-

wane metodą zmiany sekwencji

startowej, ale w  końcu liczy się

rezultat.

Instalacja teoretycznie jest bardzo

prosta, bo wszystko jest oparte na

skryptach AmigaDOS. Można jed-

nak łatwo popełnić błąd,

a   początkujący użytkownicy Amigi

raczej sobie z  tym nie poradzą.

Prześledziłem proponowane przez

autora skrypty i   muszę powiedzieć,

że wprowadzają one sporo zam-

ieszania do Workbencha. Mianowi-

cie, główna część rozruchowa jest

bardzo krótka i   przypomina

tworzenie dyskietki ratunkowej.

Mamy polecenia powodujące

oczekiwanie na zakończenie ewen-

tualnej naprawy dysku (WaitValida-

tion), a   następnie tworzone są

podstawowe przypisania sys-

temowe. Skrypt sprawdza, czy

użytkownik nacisnął klawisz

myszki , bo wtedy wywołuje stand-

ardowy plik "startup-sequence".

Przed uruchomieniem głównego

pliku, FastBoot sprawdza wszystkie

partycje dysków, w  przeciwnym ra-

zie - jak pisze autor - może dojść do

uszkodzenia danych. Wszystko jest

wykonywane za pomocą tradycyj-

nego polecenia DISKCHANGE,

a   więc nie zajmuje to dużej ilości

czasu, ani pamięci .

Z  mojego punktu widzenia jest to

jednak dziwne, bo skoro program

jest na tyle niebezpieczny dla

naszych danych, dlaczego autor nie

opracował dokładniejszej doku-

mentacj i lub programu z  ustawie-

niami? Myślę, że po prostu potrak-

tował swój projekt jako ekspery-

ment.

W  ramce obok przedstawiam frag-

ment oryginalnego skryptu,

którego opis nie napawa optym-

izmem. Poza tym, FastBoot nie ob-

sługuje kart graficznych, więc jest

przeznaczony raczej dla mniej

rozbudowanych modeli Amigi . Os-

obiście zainstalowałem program

na oddzielnej partycj i na swoim

dysku i   spełnia swoje zadanie, ale

nie jest to sposób uruchamiania

systemu, który poleciłbym każ-

demu. Sprawdziłem go głównie

dlatego, że przeczytałem w  In-

ternecie opinie pozytywne o  Fast-

Boot.

Mój krótki opis jest tylko wstępem

do tematu hibernacj i systemu, bo

po powyższych doświadczeniach

stwierdziłem, że opracuję mój

własny sposób na szybkie

uruchamianie Workbencha. Mam

Amigę z  procesorem 030, więc nie

jest to demon prędkości , ale mam

kilka sprawdzonych sposobów na

przyspieszenie pracy. Przy czym, nie

modyfikuję w  tak znaczący sposób

pliku sekwencji startowej, chociaż

pewne zmiany są oczywiście

wymagane. W  tym numerze nie ma

już niestety miejsca na

szczegółowy opis, dlatego dokład-

nie omówię wszystko w  następnym

odcinku.

Jeśli ktoś chciałby się ze mną

skontaktować w sprawach związa-

nych z Amigą, zapraszam do

przesłania wiadomości na adres:

libicki@poczta.fm

Marcin Libicki

Hibernacja systemu
część 1.

Całkiem niedawno na forum internetowym przeczytałem długi post o tak zwanej hi-

bernacji systemu. Nie dotyczyło to Amigi, ale zacząłem zastanawiać się, czy i my nie

moglibyśmy mieć podobnego mechanizmu na Workbenchu? Moje poszukiwania na

Aminecie zakończyły się pewnym sukcesem i chcę o tym teraz opowiedzieć.
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wait 5

delete >NIL: ram:setclock ram:diskchange

ram:runback ram:execute ram:wait ram:GRAB.script

---------------- grab.script -------------

RAM:diskchange System:

RAM:diskchange Utils:

RAM:diskchange FX:

RAM:diskchange Games:

RAM:diskchange Trash:

RAM:diskchange Work:

RAM:diskchange Packed:

;------------

RAM:setclock LOAD

cpu >NIL: cache burst

RAM:runback >NIL: RAM:Execute  s:FastBoot-Startup

--------------- startup-sequence -------------

c:WaitValidation

c:makedir ram:T ram:ENV RAM:Clipboards

assign ENV: ram:env

reqmouse

if $mouse eq 0

c:FastBoot

endif

-------------------

FRAGMENTY SKRYPTU SEKWENCJI STARTOWEJ

PROPONOWANEGO PRZEZ AUTORA PROGRAMU FASTBOOT
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Okno zapisu ISO

Aby utworzyć obraz ISO 9660,

MakeCD musi przeszukać ścieżkę

źródłową, która ma zostać za-

rejestrowana na obrazie. Otworzy

się okno pokazujące akcję

wyszukiwania wykonaną przez

MakeCD. To okno nazywa się okien-

kiem zapisu ISO.

W  górnym obszarze okna, w  obsz-

arze Wyszukiwanie ścieżki ,

pokazane jest, i le plików i   kata-

logów zostało przeszukanych.

W  dolnej części okna, w  "Katalog /

Plik", pokazany jest plik, który aktu-

alnie jest sprawdzany. Wyświetlacz

jest aktualizowany od jednego do

pięciu razy na sekundę, więc nie

każdy plik pojawi się tutaj . Os-

zczędza to znacznie czas pro-

cesora.

Po zakończeniu skanowania

całkowity rozmiar obrazu ISO

zostanie obliczony i   wyświetlony

w  opcj i "Rozmiar pliku obrazu".

Następnie MakeCD przygotowuje

obraz ISO i   zaczyna go pisać. "Zapis

obrazu ISO" pokazuje, ile plików /

katalogów zostało zapisanych,

a   także odpowiadający temu pro-

cent. `Katalog / plik 'pokazuje, który

plik jest obecnie zapisywany

w  obrazie ISO.

Możesz przerwać całą operację

w  dowolnym momencie. Spo-

woduje to, że MakeCD zakończy

pracę z  błędem: "User Abort".

Okno zapisu otwiera się po ut-

worzeniu obrazu ISO, nagraniu

ścieżki lub odtworzeniu danych

Technologia CD
część 3.

Zgodnie z zapowiedzią, w tym odcinku przyjrzymy się bliżej elementom interfejsu

graficznego programu MakeCD. Na początek warto poznać najważniejsze moduły,

bowiem w niektórych wypadkach ich nazwy mogą być mylące. Dla jasności poniżej

podaję nazwy oryginalne, choć istnieje polska wersja programu.
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dźwiękowych. To okno pomaga

kontrolować proces i   pokazuje

bieżący stan.

Są również przydatne informacje

o  buforze, źródle i   celu.

Poniższe opcje nie zawsze są

dostępne w oknie zapisu. Na

przykład istnieje wiele opcji

odtwarzania danych dźwiękowych,

które nie są dostępne podczas pis-

ania utworów.

Pamiętaj , że możesz zapisać stan

wszystkich gadżetów w dowolnym

momencie za pośrednictwem

menu.

Pamiętaj , że podczas odtwarzania

danych dźwiękowych niektóre

gadżety wykazują niewielkie

opóźnienie między ich aktywacją a

wynikającym z tego wpływem.

Rozmiar tego opóźnienia zależy od

ustawionego rozmiaru porcj i .

Bufor

"Wyświetlacz buforowy" pokazuje

rozmiar wewnętrznego bufora

MakeCD. Nie należy mylić tego

bufora z buforem wbudowanym w

nagrywarkę CD! Bufor twojego pis-

arza nie pojawi się w oknie zapisu.

Nawet gdy bufor MakeCD jest

pusty, bufor dla twojego nagry-

warki CD może być pełny!

Możesz zmienić rozmiar bufora

MakeCD w @ {"Okno ustawień"

Link "MIS00"} MakeCD użyje tej

wartości tylko jako zalecenia.

MakeCD może wybrać mniejszy

rozmiar bufora lub nawet większy

rozmiar bufora.

Jeśli zauważysz, że bufor jest praw-

ie cały czas pełny, możesz zmienić

jego wartość później w oknie

Ustawienia.

Jeśli z drugiej strony bufor jest

prawie zawsze pusty podczas pro-

cesu zapisu, być może wyłączyłeś

ponowne wybieranie nagrywarki

CD lub włączyłeś opcję

"Równoległy odczyt / zapis" w

Ustawieniach. Możesz zmniejszyć

rozmiar bufora w ustawieniach,

ponieważ większość bufora nie jest

używana.

Źródło

Okno zapisu zawiera listę użytecz-

nych informacji o źródle danych w

"Source". W lewym górnym rogu

jest informacja o torze, nad którym

obecnie trwają prace. Jesteś

również informowany o tym, skąd

pochodzą dane. Po prawej stronie

wyświetla się aktualna szybkość

transferu. Jak opisano w @

{"Współczynnik transferu" Link "MI-

WTR"}, ta wartość nie zawsze

pokazuje rzeczywistą szybkość

transferu!

Wyświetlany poniżej postęp

pokazuje procent odczytanego

źródła oraz odpowiadającą mu

liczbę bajtów.

Cel

`Cel 'w oknie zapisu zawiera przy-

datne szczegóły dotyczące celu

danych. W lewym górnym rogu

wyświetla się aktualnie opracowy-

wany utwór. Pokazane jest również,

skąd pochodzą dane. Po prawej

stronie znajduje się aktualna szyb-

kość transferu, ale nie zawsze

pokazuje prawdziwą wartość.

Wyświetlany poniżej postęp

pokazuje procent odczytanego

celu, a także odpowiadającą mu

liczbę bajtów. Jeśli odtwarzasz

dźwięk, możesz sam zmienić ekran
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postępu, w którym to przypadku

MakeCD przeskoczy do odpowied-

niej pozycj i i będzie kontynuował

odtwarzanie.

Szybkość transmisji

"Szybkość transferu", która jest

obecna zarówno w oknach

źródłowym, jak i docelowym,

często pokazuje wartość wyższą od

technicznego maksimum dla

napędu! To nie jest błąd w

MakeCD; nie jest też tak, aby twój

napęd był szybszy od specyfikacj i !

Jest to raczej zjawisko techniczne

związane z buforem twojego

napędu.

Na przykład ten efekt może

powstać, jeśli napęd CD-ROM

napełnia swój wewnętrzny bufor

(bez Twojej wiedzy!) Z następnymi

sektorami, podczas gdy palnik zap-

isuje dane. Gdy MakeCD zażąda

kolejnych danych z napędu CD-

ROM, bardzo szybko odbiera dane -

bezpośrednio z bufora napędu CD-

ROM.

MakeCD nie jest informowany, czy

dane te zostały wysłane z bufora,

czy odczytane na nowo, więc

MakeCD musi pokazywać po prostu

czas potrzebny na odebranie da-

nych z napędu. Z tego powodu

przedstawiona prędkość transmisj i

może być czasami wyższa niż

prędkość napędu CD-ROM!

Aktualna ścieżka

`Obecna ścieżka 'pozwala

przeskakiwać z jednej ścieżki na

drugą. Jeśli ścieżka jest spalana

lub tworzone są pliki graficzne,

gadżet ten pokaże ścieżkę, nad

którą właśnie pracuje.

Aktualne działanie

`Current Activity 'zawiera krótki

opis tego, co MakeCD robi . Pow-

inieneś spojrzeć na tę linię, gdy nie

jesteś pewien, co robi MakeCD. Ten

wiersz pokazuje ostatnią odpow-

iednią linię wyświetlania statusu.

Czas

"Czas zapisu" pokazuje ilość czasu,

jaką MakeCD spędził na zapisy-

waniu danych. Podczas odtwarz-

ania danych muzycznych ten ekran

nazywa się "Czas odtwarzania", a

następnie opisuje, ile czasu upłyn-

ęło na odtwarzanie danych.

Status

W dolnej części okna znajduje się

wyświetlacz, który pokazuje od

czasu do czasu wiadomości .

Wiadomości informują Cię o tym, z

czym obecnie korzysta MakeCD.

Jeśli po kliknięciu przycisku "Przer-

wij" pojawi się komunikat infor-

mujący, że program czeka na za-

kończenie IO, oznacza to, że napęd

nie odpowiedział jeszcze na wszys-

tkie żądania odczytu lub zapisu.

Może to być spowodowane błędem

w urządzeniu lub interfejsie SCSI.

Nic nie możemy z tym zrobić!

Start

Kliknięcie "Start" rozpocznie trans-

fer danych.

Zawartość CD-R

Kliknięcie na "CD-R Contents" spo-

woduje wyświetlenie zawartości

płyty CD znajdującej się obecnie w

nagrywarce CD na ekranie stanu.

Aktualizacja

Autorzy CD zwykle pamiętają ut-

wory spalone w trybie testowym.

Jeśli chcesz wypalać CD bit po bicie

w trybie testowym, ma to sens.

Jednak może również powodować

działania niepożądane. W takim

przypadku możesz sprawić, że twój

autor zapomni ślady, które spalił w

trybie testowym, klikając przycisk

"Aktualizuj".

Jeśli chcesz nagrać płytę CD

naprawdę, MakeCD automatycznie

wyśle to polecenie przed roz-

poczęciem nagrywania.

Jeśli jednak chcesz nagrać kilka

razy w trybie testowym i za każdym

razem, gdy chcesz zacząć od pustej

płyty CD-R, musisz kliknąć "Aktual-

izuj". W przeciwnym razie autor

pomyśli , że utwory spalone w

poprzednich testach nadal istnieją.

Możesz sprawdzić zawartość,

klikając "Zawartość CD-R".

MakeCD jest jednym z tych pro-

gramów, które wymagają czasu na

naukę wszystkich funkcj i Rzecz

jasna, mało kto potrzebuje całości

możliwości , ale w przypadku korzy-

stania z różnych nietypowych kon-

trolerów może okazać się, że pot-

rzebujemy dodatkowego oprogra-

mowania.

Szczególnym elementem konfigu-

racj i Amigi są kontrolery SCSI. Wbu-

dowane w karty seri i Apollo cieszą

się szczególnie złą sławą. W nastę-

pnym odcinku opowiem trochę

więcej na ten temat. Poza tym

będziemy kontynuować rozpoczę-

te tematy.

Opracował:

Marcin Libicki
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PRZYGOTOWANIE

USZKODZONEGO

DYSKU TWARDEGO

Jak stwierdziliśmy we wstępie,

nośnik ratunkowy nie musi być

tylko i wyłącznie dyskietką. Równie

dobrze możesz wykorzystać dysk

twardy, pamiętając o tym, że

będzie on zachowywał się nieco

inaczej , szczególnie jeśli ma dużą

objętość. Jeżeli będziesz chciał

sformatować uszkodzony dysk

twardy, działanie „Worse Format”

zasadniczo nie będzie się różniło.

Weź jednak pod uwagę kilka

kwesti i . Po pierwsze partycje dysku

mogą być zapisane w różnych

systemach plikowych, także

bardziej nietypowych niż „Old File

System” i „Fast File System”.

Oczywiście na dyskietce dane

także mogą być zapisane w różny

sposób, ale jest to rzadziej

spotykane i dotyczy raczej

nośników zawierających archiwum

plików niż startujących po

zresetowaniu komputera. W takiej

sytuacj i nie zapiszesz „bootblocku”,

bowiem dotyczy on wyłącznie

dyskietek. Obsługę sektora

startowego dysku twardego należy

wykonywać za pomocą programów

takich jak systemowy „HDToolBox”

lub „HDInstTools”.

Formatowanie partycji

Możesz bez przeszkód spróbować

sformatować partycję dysku

twardego, operacja będzie jednak

trwała dłużej . W zależności od

wielkości dysku, rozmiaru

uszkodzeń oraz szybkości trans-

misj i , czas oczekiwania może

przekroczyć kilkanaście, kilka-

dziesiąt lub nawet kilkaset minut.

W trakcie pracy „Worse Format”

wyświetli pasek postępu, taki sam

jak w przypadku dyskietek, nie

zdziw się jednak, że może on

pokazywać czas pracy liczony

nawet w godzinach. Jest to

normalne zachowanie, gdy

używasz dysku o dużej objętości na

standardowym kontrolerze

wbudowanym w płytę główną na

przykład Amigi 1200. Analogicznie

na dysku utworzony zostanie plik

„.bad”, na którym nie wykonuj

żadnych operacj i .

Sprawa nieco komplikuje się jeśli

posiadasz dysk większy niż 4 GB. Po

właściwym skonfigurowaniu syste-

mu, możesz używać dużych dysków

bez przeszkód, a „Worse Format”

będzie korzystał z nowej wersj i

sterownika „scsi .device” i innych

składników systemowych.

Upewnij się, że wszystkie

aktualizacje są aktywne przed

uruchomieniem programu. W prze-

ciwnym razie narazisz się na

nieprawidłową pracę, co może
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Uszkodzony dysk
I co dalej?

W tym numerze piszemy znowu o tworzeniu dyskietki ratunkowej. Może się jednak

zdarzyć, że będziesz potrzebował wykorzystać dysk twardy, który nie jest do końca

sprawny. Zdaję sobie sprawę z faktu, iż nie powinno się zapisywać danych na takim

napędzie, ale czasem możemy nie mieć innego wyjścia. Dlatego warto wiedzieć, jak

poradzić sobie w sytuacji awarii dysku z punktu widzenia nośnika, który nie będzie

nam służył na stałe, lecz tylko w sytuacjach awaryjnych.
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doprowadzić nawet do awari i

całego Workbencha. Ponadto, gdy

podczas formatowania zostanie

odnaleziony błąd, jego zabez-

pieczenie nie zawsze będzie

skuteczne.

Dlatego, jeśli „Worse Format”

zakończy pracę, zresetuj Amigę i

sprawdź czy ilość wolnego miejsca

odpowiada wskazaniom podczas

operacj i formatowania. Spróbuj

zapisać i odczytać kilka większych

plików i dopiero potem – gdy

wszystko będzie działać poprawnie

– pracuj dalej na tak przygoto-

wanym dysku.

Zmiana domyślnych parametrów

To, co widać w głównym oknie

„Worse Format” to jednak tylko

część możliwości programu.

Pozwala on bowiem zmieniać

konfigurację na wiele różnych

sposobów, a nawet tworzyć własne

profile. Dzięki nim możesz

przygotować oddzielne ustawienia

dotyczące różnych napędów, co

jest ważne szczególnie jeśli

planujesz formatować i sprawdzać

także dyski twarde albo karty

pamięci .

Zwróć uwagę, że różne rodzaje

nośników, choć w teori i powinny

zachowywać się tak samo, mogą

pracować nieco inaczej . Rzeczą

oczywistą jest różna prędkość

transmisj i danych,ale to tylko

najbardziej podstawowa cecha w

tym przypadku. Każdy z

wymienionych nośników jest

techniczne odczytywany i zapi-

sywany w nieco inny sposób. Nie

musisz znać wszystkich

szczegółów, powinieneś jednak

pamiętać, że w przypadku

wystąpienia błędów sposób

zachowania „Worse Format” może

być całkiem inny na dysku

twardym, dyskietce, a jeszcze inny

jeśli korzystasz z karty pamięci .

Dlatego nie zdziw się, jeśli w

trakcie naprawy nośnika zobaczysz

„dziwny” komunikat lub będziesz

musiał poczekać bardzo długo na

wykonanie prostej z pozoru

czynności .

Z tego punktu widzenia zmiana

ustawień związana z konkretnymi

napędami jest wręcz

koniecznością. Aby przejść do

podstawowych funkcji konfigu-

racyjnych wywołaj menu górne

„Configuration” i wybierz z niego

opcję „Edit misc...”. Na ekranie

pojawi się zupełnie nowe okno.

Najpierw zwróć uwagę na cztery

ostatnie pola umieszczone zaraz

nad przyciskami „Save”, „Use” oraz

„Cancel”. Możesz tu ustalić

domyślne zachowanie programu,

czyli wtedy, gdy skorzystasz z

przycisku „Start!” w głównym oknie

- bez wywołania szczegółowych

opcji .

Podobne pola były widoczne w

oknie „FileSystem Installation”,

masz jednak większy wpływ na

mechanizm zabezpieczania uszko-

dzonych sektorów nośnika.

Pisaliśmy wcześniej , że tworzony

jest plik o nazwie „.bad”. Nazwa ta

jest standardowo wpisana w polu

„Default BadBlockFile”.

Teraz możesz ją zmienić na

dowolnie inną – wystarczy, że

najedziesz wskaźnikiem na to pole

i naciśniesz lewy klawisz myszki .

Gdy pojawi się kursor, wpisz nową

nazwę pliku i naciśni j ENTER.

Pamiętaj , aby nie używać znaków

narodowych oraz odstępów

(SPACJI), bowiem cechy te mogą

być problematyczne na niektórych

systemach plikowych.

Podobnie możesz zmienić

domyślną nazwę nośnika, musisz

tylko skorzystać z pola „Default

disk label” umieszczonego wyżej .

Dwa ostatnie przyciski cykliczne

służą oczywiście do wskazywania

domyślnego systemu plikowego i

sektora startowego, ale możesz je

zmienić także na etapie samego

formatowania.

Dlatego powinieneś tu ustawić

funkcje, z których korzystasz

najczęściej , a w razie konieczności

zmieniać je w oknie „FileSystem

Installation” dla konkretnych

dyskietek.

Ostrzeżenia dźwiękowe

Jeżeli operacja wykonywania przez

program trwa długo, możesz nie

obserwować paska postępu

wyświetlanego na ekranie. Wys-

tarczy że włączysz dwie funkcje

umieszczone na samej górze okna

konfiguracj i .

Jak widać, domyślnie są wyłączone.

Aktywność pierwszego pola

spowoduje odtworzenie sygnału

dźwiękowego, gdy wystąpi

dowolny błąd w programie. Jeśli

natomiast chcesz, aby dźwięk

pojawił się tylko wtedy, gdy

zakończy się formatowanie

nośnika, aktywuj pole znajdujące

się poniżej .

Obie opcje są przydatne

szczególnie w sytuacj i , kiedy

formatujesz duży dysk twardy, choć

może dotyczyć także mocno

uszkodzonych dyskietek.
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Sposoby ikonifikacji

Jeżeli „Worse Format” pracuje

długo, możesz ukryć jego okno, aby

nie przeszkadzało podczas

używania innych programów w

międzyczasie. Służy do tego opcja

„Hide” dostępna w menu górnym

„Project”. Domyślnie w zamian

pojawi się małą listwa z nazwą

programu, którą możesz umieścić

w dolnym miejscu ekranu.

Gdy będziesz chciał przywrócić

okno programu, najedź

wskaźnikiem na listwie i uaktywnij

ją za pomocą lewego klawisza

myszki – tak samo jak zwykłe okno

Workbencha. Następnie naciśni j

pracy klawisz myszki .

Jest to podstawowy sposób

ukrywania okna „Worse Format”

podczas pracy. Może być to

niewystarczające, dlatego autor

przewidział możliwość zmiany tego

mechanizmu za pomocą przycisku

cyklicznego o nazwie „Hide

method” w oknie konfiguracj i –

poniżej poprzednio omówionych

funkcji .

Do wyboru są trzy funkcje:

- Window - podsta-

wowy sposób, który omówiliśmy

wyżej , czyli wyświetlenie małej

listwy z nazwą programu,

- App Menu (Workbench) - dodanie

nowej pozycj i do menu górnego

Workbencha o nazwie „Narzędzia”;

aby powrócić do programu

wystarczy wywołać menu i w

zwykły sposób wybrać opcję „Worse

Format”,

- App Icon (Workbench) - tak

zwana app-ikona, która pojawi się

na pulpicie; powrót do okna

programu następuje po wykonaniu

„dwukliku” na ikonie.

Zwróć uwagę, że po wskazaniu

ostatniej funkcj i , aktywne stanie

się pole tekstowe widoczne niżej , o

nazwie „Icon”. Za pomocą małego

przycisku po prawej stronie możesz

wybrać ikonę jaka będzie się

pojawiać na Twoim pulpicie Work-

bencha.

Na ekranie zobaczysz zwykłe okno

wyboru, w którym wskaż plik z

rozszerzeniem „.info”. Może być to

dowolna ikona, niekoniecznie

związana z „Worse Format”, bowiem

program skorzysta tylko z jej

grafiki .

Pamiętaj jednak, że musi być

zapisana w formacie umożli-

wiającym wyświetlenie na

Workbenchu – tak samo jak

podczas dodawania ikon do plików

i katalogów.

Zarządzanie profilami

Jeżeli będziesz korzystał z różnych

urządzeń i napędów, dobrym

pomysłem jest utworzenie

oddzielnych ustawień dla każdego

z nich. Dzięki temu nie musisz za

każdym razem dokonywać

mozolnej konfiguracj i , a jedynie

zmienić niektóre parametry.

Wszystko jest możliwe za sprawą

opcji „Edit config...” dostępnej w

menu górnym „Configuration”.

Wywołuje ona drugie okno

ustawień.

Podobnie jak wcześniej , po lewej

stronie widać dużą listę, która

domyślnie jest pusta. Wybierz

przycisk „Add...” w dolnej części

okna, a na ekranie pojawi się

mniejsze okno, w którym

powinieneś wskazać urządzenie,

do którego chcesz utworzyć nowy

profil.

Jeżeli na liście nie widać

interesującego Cię symbolu,

AmigaOS 3 » Oprogramowanie
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wybierz pierwszą pozycję „(new

device)” i przygotuj się na to, że

wszystkie informacje będziesz

musiał wpisać ręcznie. W innym

przypadku program wypełni okno

konfiguracj i podstawowymi

parametrami pracy, które tylko

zmodyfikujesz. Dalej użyj przycisku

„Add” na dole okna. Prześledźmy

konfigurację na przykładzie

wbudowanej stacj i dyskietek, czyli

pozycj i „DF0”. Gdy ją wybierzesz i

potwierdzisz przyciskiem „Add”, na

ekranie pojawi się nowe okno.

Pola tekstowe po prawej stronie na

samej górze zawierają pod-

stawowe informacje na temat

sterownika urządzenia, jego nazwy

w systemie oraz tak zwanej

jednostki , czyli kolejnego numeru.

Tych informacji nie powinieneś

zmieniać, chyba że Twojego

urządzenia nie było na liście –

wtedy musisz tu wpisać ręcznie

plik „.device”, który obsługuje

napęd oraz pozostałe parametry.

Weź jednak pod uwagę, że w ten

sposób łatwo możesz popełnić

błąd, który może skutkować

problemami przy formatowaniu lub

nawet je uniemożliwić. Dlatego

najlepiej najpierw utworzyć profil

dla dysku, który jest aktualnie

widoczny w systemie.

Poniżej poprzednich pól

umieszczone są przyciski , za

pomocą których możesz

decydować o zachowaniu

programu podczas operacj i

formatowania nośnika. Są one

związane z wybranym

urządzeniem. Jeżeli będzie to

stacja dyskietek, rzecz jasna

wszystko będzie zależało od

konkretnej dyskietki . W przypadku

dysku twardego, funkcje będą

związane z partycją, której dotyczy

symbol urządzenia, na przykład

„DH0” to zwykle pierwsza partycja

na dysku.

Pamiętaj , że w systemie Amigi nie

ma ścisłych reguł nazewnictwa

napędów, dlatego mogą mieć

przypisane bardzo różne symbole.

Aby upewnić się, że tworzysz profil

dla właściwego urządzenia,

uruchom program „HDToolBox”,

„HDInstTools” lub podobny i

sprawdź ustawienia dysku.

Jeżeli popełnisz błąd i będziesz

chciał skasować jeden z profili ,

najedź na jego nazwę wskaźnikiem

i naciśni j lewy klawisz myszki .

Następnie wybierz przycisk

„Remove” umieszczony pod listą.

Gdy natomiast ustawisz wszystkie

opcje prawidłowo, możesz zapisać

ustawienia za pomocą pola „Save”

lub tylko zapamiętać do czasu

ponownego uruchomienia progra-

mu – korzystając z funkcj i „Use”.

Wykrywanie

uszkodzonego obszaru

Jeżeli chcesz być informowany o

uszkodzeniach wykrytych podczas

formatowania, włącz opcję opisaną

jako „Report bad tracks?”.

Komunikaty będą wyświetlane na

bieżąco w trakcie pracy. Jeżeli

będzie ich dużo może to

doprowadzić do zdecydowanie

wolniejszego formatowania, dlate-

go nie jest to zalecane dla noś-

ników o bardzo dużym stopniu

zużycia.

Wspomnieliśmy wcześniej , że

błędne sektory są zabezpieczane

za pomocą pliku o domyślnej

nazwie „.bad”, który pojawi się na

dysku po wykonaniu formatowania.

Zajmuje to jednak trochę miejsca,

szczególnie jeśli wystąpiła dużo

ilość uszkodzeń na różnych

obszarach dysku.

Z tego względu możesz

spowodować, aby program nie

tworzył żadnego nowego pliku. W

tym celu wyłącz funkcję widoczną

niżej , czyli „Create BadBlockFile?”.

Sposób ten pozwala zaoszczędzić

miejsce na dysku, ale jednocześnie

nie jest najbezpieczniejszy.

Jeśli bowiem system przeprowadzi

na nim naprawę struktury, czyli tak

zwanej „walidacj i”, uszkodzone

sektory nie będą pomijane i w

większości przypadków operacja

nie zostanie zakończona sukcesem.

Gdy nie jesteś pewien w jakich

programach będziesz używał

formatowanego dysku lub chcesz

zabezpieczyć go w jak największym

stopniu, pozostaw pole „Create

BadBlockFile?” aktywne. Inaczej

Twoje dane mogą ulec uszkodzeniu

nawet podczas prostych operacj i w

oknie AmigaDOS.

Blokowanie operacji na dysku

Kolejną domyślnie włączoną opcją

jest pole o nazwie „Inhibit drive?”.

Jest to funkcja związana z

czynnościami wykonywanymi na

systemie plikowym, w szcze-

gólności z naprawą struktury.

Powoduje zablokowanie możli-

wości korzystania z dysku podczas

pracy programu „Worse Format”.

Zabezpiecza to przed przy-

padkowymi operacjami w tym

samym czasie, co może

spowodować dodatkowe błędy.

Ponadto przyspiesza to pracę, o

czym można przekonać się bardzo

AmigaOS 3 » Oprogramowanie

AMIGAZYN 17/2018



63AmigaOS 3 » Oprogramowanie

łatwo na przykład wtedy, gdy

system naprawia „walidację” w

trakcie wczytywania Workbencha.

Zauważ, że nie możesz wtedy nic

zapisać na dysku, natomiast

odczytywanie informacji trwa o

wiele dłużej niż w normalnych

warunkach. Z tego względu pole to

pozostaw aktywne, chyba że

chcesz testować działanie systemu

w różnych sytuacjach i nie zależy

Ci na czasie wykonywania tej ope-

racj i .

W przypadku niektórych napędów

może się zdarzyć, ze program

nieprawidłowo odczyta parametry

nośnika. Jest to związane z faktem,

iż „Worse Format” odczytuje

informacje o dysku w pierwszym

rzędzie za pomocą funkcji

AmigaDOS, które nie działają

podczas „blokowania” napędu.

Dlatego jeśli wystąpi problem z

rozpoznaniem rodzaju nośnika

albo pojawiają się niezrozumiałe

błędy odczytu lub zapisu, wyłącz

funkcję „Inhibit drive?” i spróbuj

uruchomić formatowanie pono-

wnie.

Odczytywanie geometrii

Innym rozwiązaniem w takiej

sytuacj i może być odczytanie

geometri i , czyli ważnych informacji

o ilości :

- głowic

- cylindrów

- sektorów,

które są inne dla każdego modelu

dysku. W tym celu włącz następny

przycisk, czyli „Read drive

geometry?”. Opcja ta może być

jednak nieobsługiwana przez

starsze kontrolery dysków, na

przykład podłączone do zwykłej

Amigi 500.

W skrajnych wypadkach jej użycie

wywołuje awarie systemu, łącznie

z komunikatami „Guru Meditation”.

Z powyższych względów odczyty-

wanie geometri i dysku jest

domyślnie wyłączone, ale jeżeli

masz problemy z obsługą napędu

przez „Worse Format”, wypróbuj tę

funkcję.

Testowanie poprawności

odczytu i zapisu danych

Gdy formatujesz potencjalnie

uszkodzony nośnik, z pewnością

będziesz chciał sprawdzić, czy po

zakończeniu operacj i jest on

sprawny – przynajmniej w części ,

którą program uznał za

„naprawioną”. Aby tak się stało na

przycisku cyklicznym o nazwie

„Verify” ustaw pozycję oznaczoną

jako „read/write”.

Dzięki temu „Worse Format” będzie

weryfikował wszystkie czynności

związane zarówno z odczyty-

waniem jak i zapisywaniem

informacji na dysku. Związany z

tym jest również suwak „Level”

widoczny niżej .

Jego standardową wartością jest 1,

co możesz odczytać po prawej

stronie. Liczba ta oznacza poziom

dokładności weryfikacj i i możesz ją

ustawiać w zakresie od 1 do 99.

Zwróć uwagę, że im lepiej chcesz

sprawdzić nośnik, tym wolniej

będą wykonywane wszystkie

operacje w programie. Możesz

przyspieszyć pracę zmieniając

ustawienie przycisku „Verify” na

pozycję „read” albo zmniejszając

wartość suwaka „Level”.

W takiej sytuacj i program będzie

jednak sprawdzał jedynie odczyt

danych, co nie zawsze daje

miarodajne wyniki . Jeżeli więc

chcesz jak najlepiej przetestować

dysk, musisz liczyć się z dłuższym

czasem oczekiwania na zakoń-

czenie formatowania.

Adam Zalepa
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Urządzenia logiczne

Na dyskietce możesz utworzyć

podobne warunki do działania

programów, musisz jednak

wiedzieć jakie katalogi i pliki

powinny znaleźć się na

tymczasowym nośniku ratun-

kowym oraz jakie operacje

wykonać, aby wszystko działało

prawidłowo.

W tym celu przyjrzyjmy się bliżej

liniom oryginalnej sekwencji

startowej na twardym dysku, które

mają wpływ na działanie

zmiennych środowiskowych.

Są to jedyne grupy poleceń

zawierających wspomniane

urządzenia „ENV:” i „ENVARC:”, a

także kilka dodatkowych

elementów, o których za chwilę

powiemy więcej . Pierwsza linia

zawierająca rozpoczynająca się

od:

C:MakeDir

służy oczywiście do tworzenia

katalogów, lecz dość nietypowo, bo

w „Ram Dysku”. Tam właśnie

przechowywane są pliki , które na

dodatek mają niewielkie objętości ,

a więc umieszczenie ich w pamięci

przekłada się pozytywnie na

szybkość pracy. Następna linia

zawierająca polecenie:

C:Copy

powoduje skopiowanie plików z

urządzenia „ENVARC:” do katalogu

„ENV” umieszczonym w „Ram

Dysku”. Można powiedzieć, że

pozycje na dysku twardym są

archiwum, z których system

korzysta dopiero wtedy, gdy znajdą

się w pamięci . Druga grupa

oznaczona ramką rozpoczyna się

od polecenia ASSIGN, a więc tworzy

urządzenia logiczne wykorzysty-

wane potem do wykonywania

różnych operacj i .

Gdy już wiesz jak działa oryginalnie

system, możesz bez problemu

zastosować te same zasady na

dyskietce ratunkowej. Ze względu

na małą szybkość nośnika najlepiej

przyjąć podobny sposób
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Dyskietka
ratunkowa

część 2.
Wiele programów, jak również składników systemu operacyjnego, korzysta z  tak zwa-

nych zmiennych środowiskowych, które mieszczą się w  urządzeniach logicznych

o  nazwach „ENV:” oraz „ENVARC:”. Urządzenia te są tworzone podczas rozruchu sys-

temu, a  więc w  trakcie wykonywania pliku „startup-sequence”, który zapisany jest

w  katalogu „S”. W teorii, nie są one potrzebne do samego uruchomienia systemu, ale

bez nich wiele funkcji nie działa prawidłowo lub nie jesteśmy w stanie korzystać z

wszystkich funkcji systemowych.
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składowania danych, a więc

kopiować pliki do „Ram Dysku”.

System będzie działał analogicznie

do środowiska uruchamianego z

twardego dysku, jednocześnie

dyskietka będzie używana tylko

wtedy, gdy będzie to konieczne. W

związku z tym nie zaobserwujesz

przestojów działania programów

za każdy razem, kiedy skorzystają

ze zmiennych środowiskowych.

Oprócz symboli „ENV” i „ENVARC” na

ilustracj i zaznaczyliśmy także

fragmenty zawierające katalogi

oraz urządzenia logiczne o

następujących nazwach:

RAM:T

RAM:Clipboards

oraz

T:

CLIPS:

Odpowiadają one za składowanie

plików tymczasowych wykorzysty-

wanych przez Workbencha i inne

programy oraz danych zapisy-

wanych i odczytywanych z sys-

temowego Schowka.

Obecność powyższych katalogów

powoduje, że system uruchomiony

z dyskietki nie będzie pozbawiony

tych funkcjonalności , a jedno-

cześnie nie zajmie to wiele

miejsca. Zauważ, że pomiędzy

katalogami istnieje bezpośredni

związek, tak samo jak w przypadku

innych urządzeń logicznych, jednak

„Clipboard” skracany jest do

symbolu „CLIPS:”.

Jest to standardowe zachowanie

fabrycznego systemu operacyjnego

i nie należy tego zmieniać ani

poprawiać.

Oczywiście, aby uzyskać wszystkie

wymienione cechy na dyskietce nie

możesz przepisać wprost lini i

oryginalnego pliku „startup-

sequence”. W praktyce jednak nie

trzeba zmieniać wiele, ważne tylko,

abyś rozumiał jaką funkcję pełnią

poszczególne linie.

Mówiąc w największym skrócie

powodują one kolejno: tworzenie

katalogów, kopiowanie danych

oraz tworzenie urządzeń

logicznych. To samo trzeba

wykonać na dyskietce, pamiętając

o konieczności skopiowania

dodatkowych plików do katalogu

„C”.

Zanim przejdziemy dalej

powinieneś zwrócić większą

uwagę na urządzenie „ENVARC:”,

które należy do nietypowych

składników systemu operacyjnego,

bowiem jest dostępne nawet

wtedy, gdy uruchomisz Amigę bez

sekwencji startowej. Na nośniku

rozruchowym musisz mieć dostęp

do polecenia ASSIGN, które

znajduje się w systemowym

katalogu „C”.

Na dysku twardym jest ono zawsze

po instalacj i Workbencha,

natomiast jeśli chcesz od razu

skorzystać z dyskietki ratunkowej,

skopiuj plik za pomocą

następującej lini i :

copy SYS:C/Assign Ratunek:C/

lub

copy C:Assign DF0:C/

Teraz uruchom komputer przy-

trzymując oba klawisze myszki tak,

aby pojawiło się „Amiga Early

Startup Control”, czyli popularnie

nazywane „Boot Menu”.

Następnie wybierz przycisk „Boot

With No Startup-Sequence”

widoczny po prawej stronie ekranu.

Niezależnie od tego czy odczytana

zostanie zawartość dysku

twardego czy dyskietki ratunkowej,

pojawi się okno AmigaDOS

wypełniające cały ekran. Wpisz:

assign

i naciśni j klawisz ENTER.

Wyświetlona zostanie lista

automatycznie utworzonych

urządzeń logicznych, co domyślnie

zawsze wygląda w taki sam

sposób.

Jest to standardowe zachowanie

polecenia ASSIGN, o czym także

mówiliśmy wcześniej . Zwróć jednak

uwagę, że używane są czcionki o

większym rozmiarze - jest to krój

„Topaz” o wielkości 9 pikseli . Jak

zmienić domyślny wygląd

przeczytasz między innymi w

punkcie „Ustawianie konfiguracj i

pulpitu”, zawsze jednak zobaczysz

ten sam układ urządzeń

logicznych.

Polecenia w pliku „startup-

sequence” uzupełniają tylko listę o

nowe pozycje. Jak widać,

urządzenie „ENVARC” jest od razu

utworzone i prowadzi do katalogu

„env-archive” zapisanego w „Prefs”

na dysku systemowym. Świadczy o

tym ścieżka dostępu umieszczona

obok symbolu, w lini i następującej

po „Directories”. Jest ona ujęta w

klamrę złożoną ze znaków „<” i „>”,

AmigaOS 3 » Oprogramowanie
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co wskazuje na to, że katalogi te

nie są dostępne na dyskietce.

Następne ważne linie to katalog

obok symbolu „LIBS” oraz „FONTS”.

Prowadzi on do głównego katalogu

na dysku systemowym jakim jest

nośnik „Ratunek” i nie jest to

pożądana sytuacja.

Dlatego też na dyskietce

ratunkowej powinieneś utworzyć

odpowiednie katalogi , aby pliki

przyporządkowane do każdego

urządzenia logicznego nie były

pomieszane. W tym celu wczytaj

Workbencha ponownie z twardego

dysku, a następnie wywołaj okno

„Shell” i wpisz następujące linie:

makedir Ratunek:Prefs

makedir Ratunek:Prefs/Env-archive

makedir Ratunek:Prefs/Env-archi-

ve/Sys

makedir Ratunek:Libs

makedir Ratunek:Fonts

potwierdzając każdą klawiszem

ENTER. Teraz jeszcze raz uruchom

system z dyskietki , wywołując

rozruch bez sekwencji startowej.

Wpisz:

assign

naciśni j ENTER i porównaj

uzyskany rezultat z poprzednim.

Zauważ, że system samoczynnie

przypisał nazwy katalogów do

odpowiadających im urządzeń

takich jak „LIBS” czy „FONTS”. Jest to

baza, dzięki którym system zawsze

stara się odnaleźć najważniejsze

pliki , nawet wtedy gdy nie ma na

nim wszystkich katalogów.

Wystarczy więc, że umieścisz

podstawowe pliki w katalogu

głównym lub utworzysz kilka

podstawowych katalogów –

dokładnie tak jak zrobiliśmy to

przed chwilą.

Rozwiązanie to jest zalecane,

bowiem pliki są zapisywane w

różnych katalogach, ale w

sytuacjach awaryjnych – gdy

brakuje miejsca na nośniku -

możesz zrezygnować z tworzenia

kolejnych pozycj i w katalogu.

Druga ważna kwestia to fakt, że

jako dysk systemowy automa-

tycznie przyjmowany jest nośnik, z

które uruchomiony zostanie

komputer. W związku z tym nazwa

wolumenu w polu „SYS” oraz

kolejnych, będzie zmieniała się w

zależności od nośnika.

Zwróć uwagę, że nie jest używana

nazwa urządzenia jak na przykład

„DF0:”, dzięki czemu w taki sam

sposób możesz utworzyć nośnik

rozruchowy niezależnie od rodzaju

urządzenia. Na przykład może być

to płyta CD lub dyskietka i – o ile

zastosujesz tę samą nazwę

wolumenu – wszystko będzie

działać prawidłowo.

Jedynym ograniczeniem jest

niemożność bezpośredniego

zapisywania danych na płycie, ale

to nie wynika z cech systemu

operacyjnego Amigi . Po tych

wyjaśnieniach wiesz więcej o

zależnościach na dyskietce

ratunkowej, która nie zawiera

wszystkich plików systemowych.

Weź je pod uwagę, gdy będziesz

uruchamiał kolejne programy lub

uzupełniał nośnik o nowe

polecenia.

Teraz możesz już uzupełnić plik

„startup-sequence” o linie

związane ze zmiennymi

środowiskowymi. Dla ułatwienia

zapiszmy razem ważne linie:

C:MakeDir RAM:T RAM:Clipboards

RAM:ENV RAM:ENV/Sys

C:Copy >NIL: ENVARC: RAM:ENVALL

NOREQ

Assign >NIL: ENV: RAM:ENV

Assign >NIL: T: RAM:T

Assign >NIL: CLIPS: RAM:Clipboards

Większość elementów już

omówiliśmy, możesz jeszcze mieć

kłopot z interpretacją argumentu

„NOREQ” oraz „>NIL:”. Oba związane

są z komunikatami, które

normalnie są wyświetlane w oknie

AmigaDOS podczas wykonywania

poleceń.

Słowo „NOREQ” powoduje, że

podczas kopiowania plików nie

będą pojawiać się żadne

informacje, nawet wtedy, gdy

wystąpi błąd. Dzięki temu

wykonywanie pliku „startup-

sequence” nie zostanie nigdy

przerwane, natomiast w przypadku

ewentualnych kłopotów z odczy-

taniem lub zapisaniem plików,

niektóre zmienne środowiskowe

mogą nie zostać zapisane w „Ram

Dysku”.

Symbol „>NIL:” stanowi natomiast

połączenie dwóch funkcji . Znak „>”

kieruje komunikaty wywołane

przez linię polecenia do urządzenia

zapisanego dalej , czyli w tym

przypadku „NIL:”. Dlatego całość

trzeba zapisywać razem, bez

znaków SPACJI.

AMIGAZYN 17/2018



67AmigaOS 3 » Oprogramowanie

Urządzenie to nie przekazuje

danych dalej , jednocześnie nie

powoduje także wypisywania

komunikatów w oknie, niezależnie

od tego czy są to napisy związane z

normalnym wykonywaniem funkcji ,

czy nazwy lub numery błędów.

Dlatego jeśli chcesz, aby polecenie

AmigaDOS nie pokazywało

żadnych informacji , zastosuj

symbol „>NIL:” wpisując go po

nazwie polecenia, ale przed

pozostałymi argumentami. Taki

sposób jest używany w

oryginalnym pliku „startup-

sequence”, czyli :

Assign >NIL: T: RAM:T

Jest to kolejna cecha chara-

kterystyczna AmigaDOS, bowiem

sposób ten możesz stosować

elastycznie, na przykład po to, aby

skierować rezultaty wyświetlane w

oknie „Shell” do określonego pliku

wyjściowego.

Pamiętaj , że powyższe linie musisz

umieścić w sekwencji startowej

przed poleceniem „LoadWB”,

inaczej nie zostaną wykonane we

właściwy sposób, bowiem zaraz po

nim okno AmigaDOS jest

wyłączane za pomocą kolejnego

polecenia, czyli „EndCLI”. Zatem

cała zawartość pliku może

wyglądać tak:

C:MakeDir RAM:T RAM:Clipboards

RAM:ENV RAM:ENV/Sys

C:Copy >NIL: ENVARC: RAM:ENVALL

NOREQ

Assign >NIL: ENV: RAM:ENV

Assign >NIL: T: RAM:T

Assign >NIL: CLIPS: RAM:Clipboards

LoadWB

EndCLI

Nie musisz wstawiać pustych lini i ,

ale są one pomijane podczas

wykonywania, a ułatwiają

zapisanie treści w bardziej czytelny

sposób. Dodatkowo musisz

skopiować jeszcze wszystkie nowe

polecenia, z których korzysta

sekwencja startowa.

W tym przypadku są to pliki COPY

oraz MAKEDIR umieszczone w

systemowym urządzeniu logicz-

nym „C:”. Dlatego w oknie „Shell”

wpisz kolejnie linie:

copy C:Copy Ratunek:C/

copy C:MakeDir Ratunek:C/

Gdy wszystkie wspomniane

elementy zapiszesz na dyskietce

ratunkowej, utworzysz podsta-

wowe środowisko pracy, dzięki

któremu programy będą mogły

zapisywać i odczytywać zmienne

środowiskowe.

Dysk systemowy będzie zawierał

urządzenia logiczne potrzebne do

pracy większości sterowników

sprzętowych oraz oprogramowania

dodatkowego, o którym powiemy w

dalszej części książki .

Zwróć uwagę, że wykorzystujemy

przy tym minimalną ilość miejsca

na dyskietce. Wszystkie pliki

powinny zająć jedynie kilkadziesiąt

kilobajtów.

Kolejnym bardzo ważnym skła-

dnikiem systemu jest polecenie o

nazwie „SetPatch”. Znajduje się w

pliku rozruchowym „startup-

sequence”.

Polecenie SETPATCH jest wywo-

ływane na samym początku

wczytywania systemu operacyj-

nego. Argument QUIET powoduje,

że nie są wyświetlane komunikaty

mówiące o uruchamianych

funkcjach. Ich działanie możesz

łatwo sprawdzić, wystarczy, że

wpiszesz:

setpatch

w oknie „Shell” lub wywołując

opcję „Wykonaj polecenie”. Po

naciśnięciu klawisza ENTER

zobaczysz dłuższy komunikat.

Tworząc dyskietkę ratunkową

powinieneś analogicznie umieścić

linię z wpisem:

setpatch QUIET

lub

C:setpatch QUIET

na początku pliku „startup-

sequence”. W przeciwnym razie

niektóre funkcje systemowe będą

niedostępne, a inne mogą działać

nieco inaczej . Na przykład,

korzystając z układów AGA, nie

będziesz mógł korzystać z części

trybów wyświetlania, w tym

oczywiście z ilością kolorów 256 i

wyższą częstotliwością odświe-

żania obrazu.

Programy domyślnie przyjmują, że

uruchomione jest pełne śro-

dowisko pracy, dlatego polecenie

SETPATCH powinno być zawsze

uruchamiane. Wyjątkiem jest

sytuacja, w której brakuje pamięci

na wczytanie całej zawartości

sekwencji startowej.

Adam Zalepa
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MENU SCENE

Menu Scene pozwala na wykon-

anie podstawowych operacj i na

scenie, jak wczytanie sceny, zapis-

anie sceny i   wyczyszczenie sceny.

Ponadto możesz ustawić ilość

klatek sceny.

Co to jest scena? Scena zawiera

wszystkie informacje o  obiektach,

źródłach świateł, kamerach oraz

ich ruchu. Edycja i   tworzenie sceny

odbywa się w  Layoucie. Opis sceny

zapisywany jest w  pliku na dysku.

W  pliku z  opisem sceny zapisane są

również informacje o  lokacj i na

dysku plików z  opisem użytych

obiektów i   rysunków. Jeśli po zap-

isaniu sceny nastąpią jakieś zmi-

any w  rozmieszczeniu plików,

LightWave może nie zdołać ich

odnaleźć.

W  takim przypadku zostaniesz

zapytany o  to, czy chcesz wybrać

alternatywny obiekt (klikni j na OK),

albo czy chcesz kontynuować

wczytywanie reszty sceny (cancel).

Jeśli klikniesz na OK, pojawi się re-

quester pozwalający na odnalezi-

enie i   wskazanie odpowiedniego

pliku.

Jeśli wywołałeś menu Scene, klikni j

na Help w  celu uzyskania inform-

acj i o  działaniu klawiatury.

About LightWave

Informacja o  wersj i LightWave.

Free Memory

W  tym oknie wyświetlana jest ilość

wolnej pamięci dostępnej dla

LightWave. Wielkość ta podawana

jest w  megabajtach.

Clear Scene

Czyść całą zawartość sceny,

a   następnie przywraca domyślne

ustawienia programu. Operację tę

musisz potwierdzić. Polecenie to

nie powoduje kasowania żadnych

plików z  dysku.

Load Scene

Wczytaj scenę (obiekty, źródła świ-

atła, drogi ruchu itd). Poprzednia

scena zostanie przed wczytaniem

nowej usunięta z  pamięci , pamiętaj

więc o  jej uprzednim zapisaniu.

Save Scene

Zapisz scenę. Wszystko to, co

stworzyłeś w  Layoucie zostanie

zapisane na dysk, łącznie z  obiek-

tami i   ich parametrami, źródłami

światła, kamery, ustawienia para-

metrów z  menu Effects, Record itd.
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Lightwave 3D
część 6.

Kolejny odcinek naszego kursu będzie mówił o "scenach" i bardziej zaawansowanych

operacjach związanych z obiektami. Ostatnio przypomniałem sobie czasy, gdy na mo-

jej Amidze nawet nie mogłem uruchomić Lightwave'a. Niestety, był to program bardzo

wymagający, o czym nie wszyscy pamiętają. Wróćmy jednak do tematu.
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Ze względów bezpieczeństwa,

samo położenie przycisku Record-

ing nie jest nigdy zapisywane

w  stanie włączonym.

Uwagi

Save Scene nie zapisuje samych

obiektów użytych na scenie, a   tylko

informacje o  tym, które obiekty

zostały użyte. Obiekt wraz z  para-

metrami jego powierzchni może

zostać zapisany z  menu Object za

pomocą funkcji Save Object (zapisz

obiekt) lub Save All Objects (zapisz

wszystkie obiekty). Jeśli chcesz za-

pisać same parametry powierzchni ,

użyj Save Surface z  menu Surface.

Current Scene

W  tym oknie wyświetlana jest

nazwa sceny i   niektóre informacje

o  scenie.

First Frame, Last Frame

Numer pierwszej i   ostatniej klatki

przy generowaniu podglądu i   ren-

derowaniu sceny. Przy ren-

derowaniu jednej klatki (opcja

Manual), First Frame określa jej nu-

mer. Przy renderowaniu animacji

generowane są klatki od First

Frame do Last Frame.

Przy generowaniu podglądu war-

tości te określają numer pierwszej

i   ostatniej klatki , ale wartości te

mogą zostać zmienione (chociaż

zmienione wartości będą dotyczyły

tylko podglądu animacji ). Wartości

te używane są także przy odtwar-

zaniu animacji .

Uwaga: Jeśli numer ostatniej klatki

będzie niższy od pierwszej klatki ,

animacja będzie generowana do

tyłu. Bedziesz musiał ustawić też

ujemny krok.

Frame Step

Pole to oznacza, co którą klatkę

będzie generowana animacja. Jeśli

brakuje ci pamięci , albo chcesz, aby

animacja policzyła się szybciej

możesz omijać niektóre klatki .

Liczba 1 oznacza, że generowane

będą wszystkie kolejne klatki , 2

oznacza generowanie co drugiej

klatki itd.

Wartość Frame Step można także

zmieniać przy Make Preview, ale

jest to inny parametr (podobnie,

jak First Frame i   Last Frame) i   n ie

powoduje zmiany wartości w  tym

polu.

Przykład użycia Frame Step: Jeśli

twoja animacja ma 300 klatek,

a   możesz wygenerować tylko 150,

ustaw Frame Step na 2, ustaw First

Frame na 1, Last Frame na 300

i   wygeneruj podgląd. Przy odtwar-

zaniu animacji ustaw prędkość

odtwarzania na 15 klatek na

sekundę, zamiast zwykłych 30

klatek na sekundę dla obrazu

NTSC.

Shift All Keys

Służy do przesunięcia klatek

kluczowych z  wybranego zakresu

klatek w  przód lub wstecz na osi

czasu. Pozwala to na dopracowanie

animacji , dokładne ustalenie za-

leżności czasowych. Dzięki tej

funkcj i nie musisz zmieniać klatek

kluczowych ręcznie. Musisz najpi-

erw potwierdzić tę operację,

a   następnie wpisać numer pier-

wszej klatki zakresu, ostatniej

klatki zakresu i   i lość klatek, o  którą

chcesz przesunąć klatki kluczowe.

Jeśli klatki kluczowe znajdą się

poza zakresem, to inne klatki poza

zakresem mogą również zostać

przesunięte.

Numer pierwszej i   ostatniej klatki

nie ulega po tej operacj i zmianie,

chociaż cała animacja może się

wydużyć.

Scale All Keys

Przeskaluj zależności czasowe

między klatkami kluczowymi

w  wybranym zakresie klatek.

Pozwala na przyspieszenie lub

spowolnienie fragmentu animacji .

Inne szczegóły podobnie jak

w  funkcj i Shift All Keys

Po przesaklowaniu albo przesunię-

ciu klatek kluczowych nowe nu-

mery klatek stają się częścią opisu

sceny i   są zapamiętywane przy za-

pisywaniu sceny na dysk.

Frame End Beep

Powoduje włączenie generowania

dźwięku po zakończeniu ren-

derowania.

Scene Overview

Tu wyświetlane są informacje

o  elementach aktualnej sceny.

W  pierwszej kolumnie pokazywany

jest typ obiektu (ikonka przed-

stawiająca kulę oznacza obiekt,

kość oznacza kość, reflektor sym-

bolizuje źródło światła, a   ikonka

kamery symbolizuje kamerę).
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Ikona znajdująca się w drugiej

kolumnie określa widzialność

obiektu.

Obiekt może znajdować się w

jednym z pięciu stanów widzial-

ności : widzialność szkieletu,

niewidzialność, widzialność

prostopadłościanu otaczającego

obiekt, widzialność tylko punktów,

widzialność co czwartej ściany.

Aby zmienić stan obiektu, klikaj

myszą na ikonkę, aż uzyskasz

odpowiedni typ widoczności .

Możliwość włączenia niepełnej

widoczności lub całkowite

wyłączenie widoczności niektórych

obiektów znacznie przyspiesza

odrysowywanie sceny na ekranie

Layouta.

Kamera oraz źródło światła może

znajdować się w dwóch stanach:

widzialna, niewidzialna. Stan

kamery lub źródła światła jest

pokazywany i może zostać zmi-

eniony w drugiej kolumnie.

W kolumnie trzeciej wyświetlana

jest nazwa obiektu. Nazwa z wcię-

ciem oznacza obiekt podrzędny

(należący do obiektu znajdującego

się na liście powyżej) lub kość

(również należąca do jakiegoś

obiektu).

Możesz kliknąć na jakiś obiekt. Po

wyjściu z tego menu przez naciśn-

ięcie Continue obiekt ten będzie

obiektem aktywnym, gotowym do

edycji .

MENU OBJECTS

Za pomocą poleceń z tego menu

można wykonać podstawowe oper-

acje na obiektach; wczytać obiekt,

zapisać obiekt, usunąć obiekt, a

także określić pewne jego charak-

terystyki .

Czym jest obiekt? Obiekt jest

plikiem zawierającym informacje o

budowie fizycznej obiektu (punkty,

ściany) oraz właściwości powi-

erzchni obiektu (kolor, tekstura,

połyskliwość itd).

Fizyczne charakterystyki obiektu

tworzone są w Modelerze, ale mo-

gą one zostać zmodyfikowane, na

przykład przez Displacement Map-

ping albo przez Bones.

Nazwy powierzchni są tworzone i

przypisywane w Modelerze, ale ich

wygląd definiowany jest w Lay-

oucie, za pomocą menu Surfaces.

Jak zwykle działanie klawiszy

możesz podejrzeć przez naciśnięcie

Help.

Clear All Objects

Usuń wszystkie obiekty ze sceny

znajdującej się w pamięci . Oper-

ację tę musisz potwierdzić. ¡ adne

pliki nie są usuwane z dysku.

Load Object

Wczytaj obiekt na ekran Layouta.

Pojawi się requester, z którego

możesz wybrać plik do wczytania.

Domyślnie ustawiony jest katalog

Objects, ale oczywiście można

przejść na inny.

Wczytywane obiekty zużywają

pamięć komputera. Jeżeli po-

trzebne ci obiekty nie zmieszczą

się  na raz w pamięci , będziesz mu-

siał zastosować jakiś trik.

Możesz na przykład wczytać

obiekty będące w tle i wygener-

ować rysunek, a następnie wygen-

erować scenę z pozostałymi obiek-

tami i poprzednią sceną wczytaną

jako podkład.

LightWave rozpoznaje i wczytuje

obiekty w jednym z formatów:

- Videoscape 3D,

- Sculpt 3D/4D,

- AutoCAD (DXF),

- 3D Studio (.3ds),

- Swivel 3D Pro,

- Wavefront (.obj),

Jeżeli format nie został prawidłowo

rozpoznany przez LightWave, po-

jawi się requester, w którym

możesz ręcznie wybrać format z

podanej listy.

Uwaga: Jeśli wczytujesz obiekty o

pokrywających się nazwach powi-

erzchni , nowa powierzchnia zastąpi

starą. Aby temu zapobiec, użyj

funkcj i Rename Surface z menu

Surfaces i zmień nazwę powi-

erzchni przed wczytaniem

następnej .

Jeśli LightWave ma problemy z

wczytaniem obiektu stworzonego

za pomocą innego programu,

skonsultuj się z poniższą listą.

Komunikat błędu

Invalid Number of Faces

in Polygon: 25390

występuje, jeśli został zmieniony

albo skasowany jeden z plików

wymaganych przez program. Zain-

staluj ponownie LightWave.
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Out of Memory

Brak pamięci . Występuje przy zbyt

dużej liczbie punktów lub ścian. Na

przykład przy wczytywaniu plików

DXF z dużą  i lością kształtów za-

okrąglonych, ponieważ są one

aproksymowane liniami prostymi.

Unexpected end of file

Nieoczekiwany koniec pliku. Być

może plik został błędnie zapisany.

Bad file

Pojawia się bardzo rzadko, kiedy

LightWave stwierdzi , że nie jest to

oczekiwany przez niego format.

File read error

Błąd odczytu pliku. Pewnie błąd na

dysku.

Library error

LightWave albo moduł konwersj i

nie może wczytać biblioteki (na

przykład matematycznej). Pewnie

będziesz musiał ponownie zainsta-

lować program.

Port error

Konwerter nie może otworzyć

portu DOSa. Bardzo rzadki

komunikat.

No data found in the file

LightWave czyta plik, ale nie znaj-

duje żadnych wieloboków. Prawdo-

podobnie wystąpił błąd konwersj i .

Conversion not supported

by LightWave

Konwersja nie przewidziana przez

LightWave. Występuje przy jakimś

braku współpracy modułu konwer-

sj i z LightWave.

Bad data in file

Błędne dane w pliku.

Problem starting a Converter

Problem z uruchomieniem kon-

wertera. Zainstaluj ponownie pro-

gram.

Object too large to convert

Ekstremalnie rzadki komunikat.

Obiekt przekracza ograniczenia

LightWave w ilości punktów lub

ścian.

Load From Scene

Wczytaj obiekty z uprzednio zap-

isanej sceny. Po wywołaniu tej

funkcj i LightWave wyświetli re-

quester, za pomocą którego

możesz wybrać nazwę sceny, z

której zostaną wczytane wszystkie

obiekty. Po kliknięciu na OK, Light-

Wave zapyta, czy wczytać również

źródła światła? Odpowiedz tak lub

nie (Yes lub No).

Przy wczytywaniu źródeł światła,

zwróć uwagę, czy nie wczytały się

one na te same współrzędne, co

istniejące.

Save All Objects

Zapis wszystkich obiektów znaj-

dujących się na scenie (łącznie z

nazwami i parametrami powi-

erzchni) tak, jak były wczytane.

Uwagi

Jeśli na scenie znajduje się wiele

kopii tego samego obiektu,

zostanie zapisany tylko jeden

obiekt, ponieważ będą cały czas

zapisywane pliki o tej samej

nazwie. Jeśli chcesz zapisać je jako

oddzielne obiekty, zrób to przez

Save Object dla każdego z nich

(nadając obiektom różne nazwy), a

dopiero później możesz użyć Save

All Objects.

To samo odnosi się do nazw powi-

erzchni . Jeśli chcesz zapisać różne

powierzchnie o tej samej nazwie,

pozmieniaj ich nazwy przez Re-

name Surface.

Add Null Object

(wersja 3.5)

Przy zapisywaniu obiektu pustego

(utworzonego za pomocą tego

menu) LightWave poprosi cię o

podanie jego nazwy. Opis tych

obiektów (ich ilość, położenie i

ruch, nazwy itd) zapisywane są

razem z opisem sceny (przez Save

Scene).

Current Object

Tu wyświetlana jest nazwa aktual-

nego obiektu, na którym będą

wykonywane wszystkie operacje z

tego menu (na przykład operacja

Clip Map). Za pomocą myszy, albo

klawiatury (strzałka w górę i w dół)

możesz zmienić aktualny obiekt na

inny.

Clear Object

Usuń obiekt z listy obiektów.

Obiekt usuwany jest tylko ze sceny,
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nic nie jest kasowane na dysku.

Jeśli usuwasz obiekt nadrzędny,

LightWave zapyta cię, czy chcesz

również usunąć obiekty podrzędne.

Replace Object

Zastępuje aktualny obiekt innym

obiektem. Jest to przydatne na

przykład wtedy, gdy obiekt jest

bardzo skomplikowany. Zamiast

stale czekać na jego odrysowy-

wanie, zastąp go jego prostszą

wersją, a dopiero przed właściwym

renderowaniem wstaw z powrotem

oryginalny obiekt.

Save Object

Zapisz aktualny obiekt, łącznie z

parametrami jego powierzchni .

(Parametry powierzchni dla

poszczególnych obiektów nie są

zapisywane jeżeli użyjesz przycisku

Save Scene. Parametry powierzchni

należą do obiektów, więc są za-

pisywane z obiektami.)

Uwagi

Przy zapisywaniu obiektów o tych

samych nazwach, plik z nowym

obiektem zastąpi stary. Pro-

ponujemy zapisywać różne powi-

erzchnie pod nieco innymi

nazwami.

Na przykład nazwa Ball może

zostać zmieniona na Blue_Ball,

Ball_2 albo Rough_Ball.

Uwagi o Size i Stretch w Layoucie:

Save Object nie zapisuje zmian

dokonanych na obiekcie przez

polecenia Size i Stretch. Polecenia

te nie modyfikują na stałe obiek-

tów, a jedynie są one częścią opisu

sceny. Mówią one o tym, co dzieje

się z obiektem podczas animacji .

Aby na stałe zmienić wielkość

obiektu, przejdź do Modelera.

Save Transformed

Zapisz obiekt przekształcony w

Layoucie. Uwzględniane jest

przemieszczenie, obrót, przeska-

lowanie, morfing, deformacje

szkieletowe i displacement map.

Zapisywany jest obiekt z aktualnej

klatki .

Uwagi

Pamiętaj , że Save Transformed zap-

isuje obiekty w ich aktualnym

położeniu. Znaczy to, że jeśli na

przykład w Layoucie obiekt był

oddalony od środka układu o 100

jednostek, to w takiej samej

odległości będzie po zapisaniu go

przez Save Transformed i wczytaniu

do Modelera.

Obiekt o zniekształconej powi-

erzchni (funkcją displacement

map) za pomocą tekstury, a jed-

nocześnie z nałożoną teksturą z

kolorem powierzchni jest

przypadkiem szczególnym.

Mapa koloru jest "naginana" tak,

aby odwzorowywała kontury przek-

ształconego obiektu. W efekcie po

jej zapisaniu przez Save Trans-

formed, będzie ona na stałe zniek-

ształcona.

Przy nakładaniu tekstury z kolorem

na tak zniekształcony obiekt, na

niektórych ścianach mogą  powstać

nieregularności , podobnie jak przy

płaskim nakładaniu tekstury na

sześcian; jedne ściany będą wy-

glądały dobrze, a inne nie.

Clone Object

Klonuj obiekt, czyli utwórz kilka

jego kopii . Pojawi się menu, w

którym możesz wybrać ilość kopii ,

które chcesz utworzyć. Zostaną

skopiowane także wszystkie para-

metry oryginalnego obiektu, jak

ściżki ruchu, informacje o obiekcie

nadrzędnym i podrzędnym, para-

metry przekształcania, opcje dla

cieni itd.

Object Skeleton

Za pomocą panelu kontrolnego

szkieletu możesz wykonywać pod-

stawowe operacje na elementach

obiektu zwanych w LightWave

kośćmi. Kości pozwalają na nies-

amowicie łatwe animowanie

obiektów. Być może wiesz z innych

pakietów do animacji , że szkielet

jest zaawansowaną  formą deform-

acj i typu free-form i pozwala na

tworzenie realistycznej animacji

postaci .

Ogólna procedura używania szkie-

letu: - Wczytaj obiekt wymagający

animacji . Wybierz go jako aktualny

obiekt do edycj i .

- Wciśni j p, aby wyświetlić menu

Objects

- Dodaj do obiektu odpowiednią

ilość kości przez Add Bone i Add

Child Bone.

- Zamknij menu Objects.

- Wybierz tryb edycj i kości (klikni j

na przycisk Bone)

- Umieść kość odpowiednio w

odniesieniu do obiektu, ewentual-

nie zmieniając jej wielkość i
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obracając ją, a następnie wciśni j r.

Naciśnięcie r robi dwie rzeczy:

mówi LightWave, że kość znajduje

się w pozycj i spoczynkowej

(pozycj i , w której obiekt wygląda

normalnie) oraz, że jest aktywna.

- Utwórz klatkę kluczową oddziel-

nie dla każdej kości . Jeśli zapomni-

sz tego zrobić, po przejściu do in-

nej klatki kość przeskoczy do

położenia początkowego, zmi-

eniając również odpowiednio

kształt obiektu.

- Teraz możesz manipulować koś-

ciami jak chcesz, kiedy to

konieczne tworząc klatki kluczowe,

obiekt będzie się zgodnie z tym

deformował.

Czym to jest kość?

Kość (bone) jest małym obiektem,

którym możesz wymusić wpływ na

kształt obiektu. Możesz o nich

myśleć jak o sznurkach poruszają-

cych lalkę, czyli nasz obiekt.

Kości mają nieograniczony wpływ

na obiekt, do którego się odnoszą,

o ile nie ograniczysz go przez

ustawienia Limited Range (ogran-

iczony zasięg) w podmenu Object

Skeleton.

Na przykład, jeśli wstawisz kość

(domyślnie z nieograniczonym

wpływem) do obiektu, umieścisz ją

w jej położeniu spoczynkowym, a

następnie przesuniesz ją, cały

obiekt przesunie się razem z nią,

jeśli wpływ był nieograniczony.

Jeśli przesuniesz i obrócisz kość,

obiekt także się przesunie i obróci

w całości . Jednakże po ogran-

iczeniu wpływu tej kości tak, aby

obejmował połowę wysokości

obiektu, przesuwanie kości będzie

wpływało tylko na połowę obiektu.

Innym sposobem na zrobienie

tego jest umieszczenie drugiej

kości o pełnym wpływie w innym

miejscu.

Powoduje to wykręcanie, ściskanie

lub rozciąganie wyglądające natur-

alnie gładko. Obiekt nie rozciąga

się po liniach prostych, ale się ła-

godnie wygina.

Na oddziaływanie kości na obiekt

wpływają dwa parametry: wielkość

obiektu oraz parametr Limited

Range. Większa kość ma większe

oddziaływanie niż mała kość znaj-

dująca się  obok niej .

Oddziaływanie kości rozchodzi się

wokół niej we wszystkich kier-

unkach. Kształt kości , odróżniający

jej końce służy jedynie twojej ori-

entacj i .

Kości są  zapisywane razem z

opisem sceny. Nie są one częścią

obiektu.

Clear All Bones

Usuń wszystkie kości , które zostały

przypisane do danego obiektu.

Add Bone

Dodaj kość do aktualnego obiektu.

Kości są automatycznie

umieszczane w środku układu

współrzędnych obiektu (tak więc,

jeśli przesuniesz obiekt, a

następnie dodasz do niego

szkielet, pojawią się one na

ekranie w środku układu obiektu,

taki jaki był w Modelerze).

Add Child Bone

(wersja 3.5)

Dodaj dodatkową kość do szkieletu

bez potrzeby jej pozycjonowania,

ustawiania wymiarów i podrzęd-

ności . Domyślnie, po dodaniu kości

do szkieletu, pojawia się ona we

współrzędnych (0, 0, 0).

Następnie musisz ją ustawić w

odpowiednim położeniu, określić

wielkość i ewentualnie jej kość

nadrzędną. Funkcja Add Child Bone

wykonuje wszystkie te czynności

automatycznie.

Current Bone

Służy do wyboru kości do edycj i .

Clear Bone

Usuń aktualnie wybraną kość z ak-

tualnego obiektu.

Rename Bone

Zmień nazwę kości na nową.

LightWave automatycznie numer-

uje kości nadając im nazwy bone

(1), bone (2) itd. Sugerujemy zmi-

anę nazwy na łatwiejszą do za-

pamiętania i zidentyfikowania.

Bone Active

Po dodaniu kości do Layouta jest

ona nieaktywna, to znaczy nie ma

wpływu na obiekt. Wskazywane

jest to tym, że nowododane kości

rysowane są linią kropkową.

Włączenie Bone Active aktywizuje

kość.

Opracował:

Mariusz Wasilewski
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Osobiście próby naprawy dyskietek

przeprowadzałem najpierw na

Amidze 1200 i programach takich

jak "Super Duper" czy "Worse

Format". Pisaliśmy o tym we

wcześniejszych numerach

Amigazynu. Przypomnę, że "Worse

Format" można znaleźć na

Aminecie pod nazwą "2b_WFor-

mat.lha" (katalog "disk/misc").

Oknie nie jest bardzo skom-

plikowane, po lewej stronie

umieszczona jest lista dostępnych

urządzeń, a po prawej - informacje

o wybranym urządzeniu. W

zasadzie nie trzeba znać

szczegółów, bo program

automatycznie ustawia wszystkie

wartości .

Samo działanie programu polega

na utworzeniu specjalnego pliku

".bad", który zabezpiecza wykryte

błędne sektory. W związku z tym na

wspomnianym pliku nie można

wykonywać żadnych operacj i – ani

odczytu, ani zapisu. Operacje te

mogą przebiegać wolniej , a

głowica stacj i dyskietek może

wydawać niepokojące dźwięki . Ma

to związek z zabezpieczeniem

fragmentów nośnika tak, aby

można było używać pozostałej

części bez obawy o utratę

informacji . Niezależnie od tego,

dopóki system nie wyświetli

informacji o występowaniu nowych

błędów, możemy bez problemu

korzystać z "naprawionej" dyskietki .

Oczywiście nośnik będzie posiadał

mniejszą ilość wolnego miejsca.

Jeśli , mimo wykonania powyższych

operacj i , na ekranie pojawi się

komunikat mówiący o „błędzie

sumy kontrolnej” (ang. checksum

error), będzie to oznaczało, że

dyskietka nie nadaje się do użytku.

Mogą również występować inne,

mniej typowe komunikaty i

wszystkie będą wskazywały na

problemy z odczytywaniem lub

zapisywaniem danych. W takiej

sytuacj i można spróbować

sformatować go jeszcze raz, ale w

większości wypadków nie będzie

to skuteczne.

Jeżeli operacje na dyskietce są

wykonywane poprawnie przez

program, ale zbyt wolno, możemy

przyspieszyć działanie za pomocą

funkcji tak zwanego „szybkiego”

formatowania. Służy do tego

przycisk oznaczony jako „Quick”.

Gdy będzie aktywny, nośnik będzie

tylko sprawdzany pod kątem

występowania błędów, a więc nie

nastąpi wyczyszczenie jego

zawartości . W związku z tym jest to

opcja, którą należy stosować

wyłącznie dla dyskietek, które

wcześniej były sformatowane w

systemie plikowym „Old File

System” lub „Fast File System”.

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej ,

gdy mamy dostęp do

nierozbudowanej Amigi 500.

Podstawowym programem, którzy

Ratujemy
dyskietki

Jeśli przeglądacie starą kolekcję oprogramowania na dyskietkach, z pewnością

zauważyliście, że wiele z nich nie nadaje się nie tylko odczytania, ale także forma-

towania. Tak przynajmniej wygląda to z pozoru. Okazuje się jednak, że możemy spró-

bować "odzyskać" dyskietki i nagrać na nich dane bez błędów.
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się kojarzy z taką konfiguracją jest

oczywiście słynne "X-Copy". Mimo iż

jest to program prosty, posiada

kilka opcji służących do

czyszczenia zawartości dyskietki ,

jak "ERASE" oraz "FORMAT". Z

mojego doświadczenia wynika, że

po użyciu tych dwóch opcji

(koniecznie w takiej kolejności)

dane można zapisać bez błędów na

wielu dyskietkach, które wcześniej

wykazywały błędy. Myślę, że ma to

także związek z faktem

przechowywania nośników przez

wiele lat bez użytku.

Podobną operację można wykonać

w programie "Super Duper", gdyż

podczas formatowania program

może próbować wielokrotnie

odczytywać i zapisywać

poszczególne sektory. Można to

ustawić w konfiguracj i , po

wybraniu przycisku "Options", a

potem wprowadzeniu większej

wartości w polu "Retry". Dzięki

temu program jest bardzo

skuteczny w przypadku dyskietek,

które nie zostały fizyczne

uszkodzone - po prostu po wielu

latach ich powłoka magnetyczna

powoli traci swoje właściwości . W

porównaniu do "X-Copy" jest

szybko, bo nie musimy za każdym

razem uruchamiać skanowania

całego nośnika, za to nie będzie

działał na Kickstarcie 1.3 i 512 KB

pamięci RAM - tak jak "X-Copy".

Mam nadzieję, że moje

doświadczenia przydarzą się

osobom, które kupują całe zestawy

z Amiga 500 czy 600 na portalach

aukcyjnych. Na koniec chciałbym

dodać małe ostrzeżenie. Gdy

sprawdzacie stare dyskietki z

niepewnego źródła, przyglądajcie

im się bacznie na okoliczność

uszkodzenia fizycznego krążka

magnetycznego czy plastikowej

"obwoluty". Przykładowo, jeśli

będzie złamana lub pokruszona,

uszkodzić może się z kolei stacja

dyskietek. Zdarzyło mi się to

kilkakrotnie, co ciekawe - razem z

przerabianymi stacjami od peceta.

W każdym razie polecam bardzo

testowanie dyskietek raczej

właśnie na przerabianych stacjach

niż oryginalnych napędach

wymontowanych z Amigi . Jedną z

najbardziej odpornych stacj i na

tego typu problemy jest model

Panasonic JU-257A516P, który mam

zamontowany w swojej A1200. Tę

stację zdecydowanie opłaca się

kupić, o ile jest w dobrym stanie,

nawet za nieco wygórowaną cenę.

Marcin Libicki
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Wykorzystanie menadżera plików

jako uniwersalnej nakładki na

wszelkie archiwizery ma wiele

zalet. Po pierwsze sam program

jest zazwyczaj lepszej jakości niż

jakakolwiek nakładka. Dzieje się

tak ze względu na większy stopień

skomplikowania, co zwykle

oznacza więcej godzin spędzonych

przez autora nad usuwaniem

niedogodności i błędów.

Dlatego menadżer plików jest

bardziej niezawodny. Ponadto

nakładki przeznaczone są

najczęściej do użytku z

określonymi programami w

przeciwieństwie do menadżerów,

które potrafią współpracować z

wieloma poleceniami działającymi

normalnie tylko w oknie „Shell”, nie

tylko z archiwizerami. Ich

współdziałanie jest bardziej

przemyślane i oferuje

użytkownikowi więcej możliwości .

Menadżery plików jako większe

programy zajmują więcej pamięci ,

poza tym są często komercyjnymi

produktami, a zatem nie są

darmowe jak większość nakładek.

Jeśli używasz już programu tego

typu polecamy pozostać przy tym

rozwiązaniu, chyba że jest bardzo

stary i niewygodny.

Zrób tak samo jeśli zamierzasz

używać archiwizerów do

poważniejszych celów. Unikniesz

dzięki temu niepotrzebnych

stresów. Jeśli korzystasz z

archiwizerów rzadko, używaj raczej

okna AmigaDOS, bowiem pozwoli

to zaoszczędzić miejsce na

twardym dysku.

Pokażę Ci jak korzystać z

najpopularniejszego polecenia

„LHA” w programie „Directory Opus”

w wersj i 5-tej . Na bazie tych

informacji będziesz w stanie użyć

innych archiwizerów, bowiem ich

obsługa jest bardzo podobna.

Zwróć też uwagę, że podstawowe

elementy konfiguracj i są

analogicznie do wersj i „Opusa”

oznaczonej numerem 4.

Program od razu obsługuje

podstawowe funkcje archiwizera

„LHA”. Należą do nich operacje

takie jak: dodawanie plików do

archiwum, wyświetlanie zawartości

oraz rozpakowanie danych.

Dodatkowo „Opus” może traktować

archiwa jak katalogi .

Ich zawartość można wyświetlić w

zwykły sposób, tak samo jak inne

pozycje w oknie tzw. listera, które

przeznaczone jest do obsługi

plików. Najprostszą do wykonania

operacją jest wyświetlenie

zawartości archiwum w listerze.

Musi być włączony w trybie

pokazywania danych jako lista

Archiwizery
i menadżery plikowe

W  poprzednich numerach Amigazynu omawialiśmy korzystanie z  nakładek graficz-

nych przeznaczonych dla różnych archiwizerów. Jako uniwersalny program tego

samego rodzaju możemy potraktować także wiele programów zwanych menadżerami

plików. Ich główną funkcją jest wykonywanie operacji dyskowych, lecz pozwalają

także na wywoływanie całego szeregu innych opcji.
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plików. Znajdź nazwę Twojego

archiwum, najedź na nią

wskaźnikiem i dwukrotnie naciśni j

lewy klawisz myszki . Po chwili

wyświetlone zostaną nazwy

pozycj i umieszczonych wewnątrz.

Mogą one pojawić się w tym

samym listerze lub może zostać

otwarty kolejny. Zależy to od

ustawienia, którego dokonałeś w

trakcie instalacj i „Opusa”.

Pliki i katalogi w archiwum możesz

traktować tak samo jakby

znajdowały się w dowolnym innym

katalogu na dysku. Możesz

dokonywać identycznych operacj i

jak na wszystkich innych pozycjach

w listerze. Jednak niektóre funkcje

okażą się zablokowane, o czym

program poinformuje Cię

komunikatem zawierającym poniż-

szy napis:

not supported

Zwróć także uwagę, że w

przypadku takiego korzystania z

„LHA” niedopuszczalne są operacje

wykorzystujące przenoszenie

plików lub katalogów za pomocą

myszki (ang. drag & drop).

Archiwum można też bardzo łatwo

rozpakować. Wystarczy przenieść

jego pozycję myszką do

dowolnego innego katalogu.

Spowoduje to automatyczną

dekompresję.

Menu górne programu w wersj i 5

zawiera pozycję „Menu

użytkownika” (ang. User Menu),

które ułatwia wywoływanie funkcj i

związanych z kompresją danych.

Znajdziesz w nim pozycję o nazwie

„LHA” zawierającą kolejne menu. Za

jego pomocą możesz wybrać jedną

z trzech operacj i :

- Dodaj pliki - dodanie plików do

archiwum (spakowanie plików),

- Zawartość archiwum - wyświe-

tlenie zawartości archiwum,

- Rozpakuj archiwum - rozpako-

wanie archiwum.

Aby dodać pliki do archiwum

otwórz lister i wyświetl w nim

dowolny katalog zawierający pliki .

Przypominamy, że lister najprościej

jest wywołać przez podwójne

naciśnięcie lewego klawisza

myszki na pulpicie „Opusa”. Drugim

krokiem jest podświetlenie danych

przeznaczonych do archiwizacj i .

W tym celu należy najechać

wskaźnikiem na pozycję

zawierającą nazwę pliku lub

katalogu i nacisnąć lewy klawisz

myszki . Tło tekstu zmieni kolor –

standardowo na czarny. Następnie

wywołaj opcję o nazwie „Dodaj

pliki”. Spowoduje to pojawienie się

okna wyboru z napisem „Enter

archive name”. Wprowadź w nim

nazwę archiwum, a następnie

wybierz przycisk „OK”. Dalsze

zachowanie programu zależy od

tego, czy masz tylko jeden otwarty

lister, czy też na ekranie jest ich

wiele.

Jeśli masz tylko jeden lister

zobaczysz okno wyboru katalogu

docelowego, czyli tego, w którym

ma być utworzone archiwum. Gdy

na ekranie będzie wiele okien,

archiwum zostanie utworzone w

katalogu, którego zawartość jest

przedstawiona w listerze

oznaczonym jako docelowy.

Poznasz go po tym, że w prawym

górnym rogu posiada napis „DOC.”.

Może się też zdarzyć, że wśród

otwartych listerów, nie ma

„docelowego”. Pojawi się wtedy

takie samo okno wyboru jak

wcześniej . Jeśli natomiast żaden
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lister nie będzie oznaczony jako

źródłowy, po wybraniu opcji „Dodaj

pliki” nie wydarzy się nic. Opcja ta

dodaje do archiwum wyłącznie

pliki z listera „źródłowego”, który w

prawym górnym rogu posiada

oznaczenie „ŹR.”.

Łatwiejszą operacją jest

wyświetlenie zawartości

archiwum. Wystarczy, że w

źródłowym listerze podświetlisz

interesujący Cię plik, a potem

wybierzesz pozycję o nazwie

„Zawartość archiwum”. Rezultat

zobaczysz w oknie

komunikacyjnym „Opusa” bez

potrzeby wykonywania

dodatkowych czynności . Podobnie

możemy rozpakować archiwum na

dysk.

W tym celu najpierw musisz

podświetlić plik archiwum, a

następnie wybrać kolejną opcję z

menu, czyli „Rozpakuj archiwum”.

Dane zostaną automatycznie

rozpakowane do katalogu, który

wyświetla lister oznaczony jako

„DOC.”. Jeśli nie będzie dostępny,

należy wybrać katalog docelowy za

pomocą zwykłego okna wyboru.

Program obsługuje standardowo

tylko małą część możliwości „LHA”.

Jest jednak bardzo elastyczny, co

powoduje, że możesz dołączyć do

niego nowe funkcje. Wymaga to

znajomości kolejnego elementu

jakim są tzw. „typy plików”. Jest to

specjalny mechanizm, który służy

do rozpoznawania rodzaju danych.

Dzięki niemu program analizuje

nazwy i zawartość pozycj i

zapisanych na dysku. Z każdym

„typem” może być związane inne

zachowanie „Opusa”. Definicja

przeznaczona do rozpoznawania

archiwów została utworzona

wcześniej , dlatego nie musisz tego

robić samodzielnie. Możesz jednak

rozbudować istniejącą konfigu-

rację.

W tym celu wywołaj opcję „Typy

plików....” z menu „Ustawienia”. Na

ekranie pojawi się nowe okno, a w

jego centralnej części lista. Wybierz

pozycję o nazwie „Archiwum, LHA”.

Spowodujesz wyświetlenie okna

edycj i tzw. „zdarzeń” powiązanych z

typem plików. Na razie interesująca

będzie tylko lista znajdująca się z

prawej strony, poniżej napisu

„Zdarzenia...”.

Zawiera wykaz operacj i , z którymi

możesz powiązać różne funkcje

programu. Zwróć uwagę, że

niektóre pozycje są zakreślone w

charakterystyczny sposób. Oznacza

to, że są już wykorzystywane i nie

należy ich zmieniać, aby nie utracić

poprzednich właściwości . Najedź

wskaźnikiem na nazwę intere-

sującego Cię zdarzenia.

Oprócz oczywistych nazw takich

jak „Dwuklik”, znajdziesz tu także

pozycje „Dwuklik (Ctrl)” oraz

„Dwuklik (Alt)”. Oznaczają one

wykonanie „dwukliku” z jedno-

czesnym naciśnięciem i przy-

trzymaniem klawisza, którego

nazwę wymieniono w nawiasie.

Nazwa „Drag'n'drop” oznacza

przenoszenie pozycj i z katalogu

lub ikon pomiędzy listerami. Nazwy

w nawiasach mają to samo

znaczenie co w poprzednim

przypadku. Szczególne znaczenie

ma dziesięć ostatnich pozycj i listy.

Wszystkie zawierają wyraz

„Użytkownik”.

Są to specjalne „zdarzenia”, które

można konfigurować w dowolny
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sposób. Aby to zrobić najedź

wskaźnikiem na nazwę widoczną

na liście i naciśni j dwukrotnie lewy

klawisz myszki .

Alternatywnie możesz tylko

podświetlić pozycję, a potem

wskazać przycisk „Edytuj”

umieszczony poniżej listy. Pojawi

się okno edytora funkcj i , które

służy do ustawiania operacj i

powiązanej z wybranym

zdarzeniem. Wybierz przycisk

„Dodaj”, co - zgodnie z nazwą -

spowoduje dodanie nowej pozycj i

do listy w górnej części okna.

Przycisk cykliczny po lewej stronie

ustaw tak, aby wskazywał na napis

„AmigaDOS”.

Po lewej stronie znajduje się pole

tekstowe, w którym powinieneś

wpisać linię polecenia używaną

normalnie w oknie „Shell”. Zostanie

ona automatycznie wykonana po

wystąpieniu wybranego zdarzenia.

Twoja linia ma jednak działać z

plikami lub katalogami

zaznaczonymi w listerze. Aby było

to możliwe musi zawierać

specjalne znaki , które spowodują

pobieranie nazw.

Pokażę to na przykładzie rozpa-

kowania archiwum „LHA” do

katalogu ustawionego w listerze

oznaczonym jako docelowy. W

oknie AmigaDOS należy wywołać

funkcję „x” wraz z nazwą archiwum

oraz ścieżką dostępu do katalogu,

na przykład:

lha xWorek:dane3.lha RAM:

W Opusie nie możesz wpisać

bezpośrednio nazw, bo nie

wiadomo jakie pozycje zostaną

wybrane w listerach. Dlatego w

zamian należy podać znaki , które

zastąpią pobierane informacje. W

polu tekstowym, obok przycisku

cyklicznego z napisem „AmigaDOS”,

wpisz:

lha x

a następnie naciśni j SPACJĘ. Teraz

wskaż przycisk zawierający klamrę

„{}”, który widoczny jest po prawej

stronie. Na ekranie pojawi się lista

wszystkich możliwych do

wykorzystania symboli . Zwróć

uwagę, że obok każdego ze znaków

umieszczony jest krótki opis

funkcj i . W naszym przykładzie

powinieneś najechać wskaźnikiem

na znak „{F}” (koniecznie pisany

WIELKĄ literą), nacisnąć lewy

klawisz myszki , a następnie użyć

przycisku „Ok”. Symbol zostanie

wprowadzony w polu tekstowym

obok tekstu wpisanego wcześniej .

Całość powinna mieć poniższą

formę:

lha x {F}

Naciśni j SPACJĘ, aby zachować

odstęp do kolejnego elementu w

lini i polecenia. Potem znowu

skorzystaj z przycisku „{}”, z listy

wybierz pozycję „{d}” i jeszcze raz

użyj opcj i „Ok”. Zawartość pola

tekstowego przedstawia się teraz

następująco:

LHA x {F} {d}

Dalej naciśni j ENTER. Wpisana linia

zostanie usunięta z pola i

przeniesiona na listę powyżej . W

oknie edytora funkcj i wskaż

przycisk „Użyj”, a w oknie „Typy

plików” przycisk oznaczony jako

„Zapisz”. Dzięki temu konfiguracja

zostanie zapisana na dysku.

Możesz już spróbować wywołać

ustawione zdarzenie.

W tym celu otwórz źródłowy lister i

zaznacz na nim plik „.lha”.

Następnie otwórz drugi lister,
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oznacz go jako docelowy i ustaw w

nim katalog, do którego rozpako-

wane zostanie archiwum.

Twoje zdarzenie można wywołać za

pomocą specjalnego okna „CLI”

dołączonego do programu. Jest

ono podobne do okna „Shell” na

Workbenchu. Możesz je uruchomić

przez wybranie opcji „Wykonaj

polecenie...” z menu górnego

„Opus”. Spowodujesz w ten sposób

wyświetlenie okna umożliwia-

jącego wpisanie zwykłego

polecenia AmigaDOS. W dolnej

części umieszczono przycisk o

nazwie „CLI”.

Naciśni j go aby wywołać kolejne

okno. Nie zamykając go zaznacz

pliki w źródłowym listerze, a

następnie w oknie „CLI” wpisz

nazwę swojego zdarzenia. Zostanie

ono wywołane po naciśnięciu

klawisza ENTER. Zwróć uwagę, że

„LHA” zachował się inaczej niż

wtedy, kiedy uruchamiałeś go za

pomocą okna „Shell”. Nie wyświe-

tlił mianowicie żadnych komunika-

tów. Zostało to spowodowane tym,

że zachowanie programu znajduje

się pod kontrolą „Directory Opusa”.

Możesz jednak powrócić do funkcji

wyświetlania informacji . Wywołaj

ponownie okno edytora funkcj i i

znajdź pozycję „Okno komunika-

cyjne” na liście opisanej jako

„Flagi”. Najedź na nią wskaźnikiem

i naciśni j lewy klawisz myszki .

Pozycja powinna zostać zakreślona.

Dobrym zwyczajem jest także

wybranie – w taki sam sposób -

opcji „Przycisk zamknięcia okna”.

Dzięki temu okno wyświetlające

komunikaty nie zniknie dopóki nie

wybierzesz przycisku zamknięcia.

Normalnie zniknęłoby po kilku

sekundach. Ponadto proponujemy

wybranie pozycj i „Uruchom

asynchronicznie”, która nie powo-

duje blokady wykonywania

kolejnych funkcji .

Pamiętaj , że ten sposób obsługi

nadaje się do wykorzystania tylko

wtedy, gdy mamy wcześniej

przygotowane archiwum „.lha”.

Działanie tej metody opiera się

bowiem na rozpoznawaniu rodzaju

pliku, który jest już utworzony. W

przeciwnym razie żadna ze

zdefiniowanych funkcji nie

zadziała.

W bardzo podobny sposób możemy

utworzyć funkcje korzystające z

innych archiwizerów, na przykład

„LZX” czy „DMS”. Należy tylko

zachować składnię odpowiednią

dla określonego programu, a także

pamiętać, aby wprowadzone

symbole wskazywały na te

elementy, które są wymagane w

lini i polecenia.

Przykładowo, w miejscu nazwy

pliku musi znaleźć się symbol „{f}”,

a zamiast pełnej ścieżki dostępu

do katalogu docelowego – znak

„{d}”.

Gdy zachowana zostanie prawi-

dłowa składnia, a poszczególne

argumenty zawierać będą właściwe

informacje, z pewnością wszystko

będzie działać bez przeszkód. Na

początek polecam zainteresować

się programem „LZX”, gdyż jest

bardzo podobny w obsłudze do

„LHA”. Nowe funkcje „Opusa”

możesz dodać w sposób

analogiczny, pamiętając o róż-

nicach między używanymi archiwi-

zerami.

Adam Zalepa

Amiga to nie tylko

RETRO
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Program jest przede wszystkim

bardzo szeroko konfigurowalny.

Posiada wszystko to, co jest

potrzebne przy zaawansowanym

zarządzaniu plikami, czyli

możliwość edycj i przycisków

funkcyjnych, kolorów, rozmiaru i

pozycj i okna, a także dodatkowych

narzędzi . Dostępny jest także

zewnętrzny program do

modyfikacj i ustawień, co ułatwia

wprowadzanie zmian i wymaga

także mniej pamięci .

DirWork posiada także ciekawą

opcję polegają na możliwości

uruchomienia wewnętrznego okna

Shell. Po co? W takiej sytuacj i

zachowywane są ścieżki dostępy

wyświetlane wcześniej w głównym

oknie. Jest to bardzo wygodne, gdy

chcemy uruchomić polecenie

AmigaDOS bez dodawania nowej

funkcj i na przycisku.

Istnieje także możliwość zwinięcia

programu do menu Tools na

Workbenchu. Jeżeli masz większą

ilość pamięci , możesz też go

uruchomić w trybie SLEEP (czyli

uśpienia) tak, aby działał w tle i

mógł być wywołany na przykład za

pomocą kombinacj i klawiszy

CONTROL + SHIFT + D lub innych. W

tym wypadku ikonę DirWork trzeba

umieścić w systemowym katalogu

WBStartup.

Mechanizmy rozpoznawania

formatów plików sa inteligentne.

Przykładowo, wystarczy dwuklik na

nazwie, aby wyświetlony został

obraz IFF, natomiast prawy klawisz

Uczymy się Amigi:
DirWork

Menadżery plikowe to domena Amigi. Wiele osób nawet mówi, że jest to przerost

formy nad treścią, bo przecież "ile można wałkować ten sam temat". Zwolennikom

takiego podejścia do tematu można przyznać trochę racji, ale w końcu pliki to pod-

stawowy element na każdym dysku. Mnogość oprogramowania w tym wypadku

stawia Amigę w bardzo pozytywnym świetle, bo na jakiej innej platformie znajdziemy

tyle możliwości radzenia sobie z danymi? Jednym z ciekawszych programów o małych

wymaganiach jest tytułowy DirWork.
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pozwala automatycznie pokazać

plik tekstowy z możliwością edycj i .

Z kolei , wykonanie tej samej

operacj i na archiwum LHA

spowoduje odpowiednio - wyś-

wietlenie zawartości lub

rozpakowanie plików do katalogu

docelowego. DirWork obsługuje też

trzeci klawisz myszki , który

umożliwia uruchomienie operacj i

w tle tak, aby nie była blokowana

wewnętrzna wielozadaniowość.

Mamy tu także wbudowaną

przeglądarkę tekstów, przeglądarkę

grafiki . Funkcje dyskowe są

uruchamiane jako oddzielne

procesy na oddzielnym ekranie,

dzięki czemu można można

dwukrotnie kliknąć na pliku, a

następnie kontynuować pracę w

głównym oknie programu, potem

przełączyć ekran, a przeglądarka

tekstu nadal będzie na swoim

miejscu. Jest to kolejna przydatna

cecha, której nie ma większość

innych menadżerów plikowych.

Przeglądarka grafiki posiada bufor,

który działa w ten sposób, że

podczas wyświetlania jednego

obrazu wczytywany jest kolejny

obraz w kolejności wybrania na

liście. Dzięki temu program działa

szybciej , choć zajmuje w tym

wypadku większą ilość pamięci

RAM. Oczywiście nie ma problemu,

aby zmienić domyślną przeglą-

darkę na dowolny innych program.

Buforowane są także katalogi .

Wystarczy nacisnąć prawy przycisk

myszki na przycisku z nazwą

katalogu, aby otrzymać menu

poprzednich katalogów, do których

możemy natychmiast przejść.

Przechodzenie do katalogów

nadrzędnych również używa me-

chanizmu buforowania, więc jeśli

tylko Twoja Amiga posiada większą

ilość pamięci , program będzie

odczytywał informację zdecydo-

wanie szybciej .

DirWork posiada też opcję

sprawdzania plików i sektora

startowego dyskietki (bootblocku)

na okoliczność występowania

wirusów. Dzisiaj jest to raczej mało

przydatne, ale przydaje się, gdy

chcemy sprawdzić, czy bootblock

jest zapisany jako standardowy, czy

zmodyfikowany, a wtedy warto go

archiwizować przed ewentualnym

formatowaniem dyskietki .

Obsugiwane są też automatycznie

pliki spakowane programem

PowerPacker.

Program ma możliwość

definiowania kombinacj i klawiszy,

aby uruchomić określone funkcje.

Przykładowo, może być to przejście

do okna Shell lub wywołanie

innego programu. Nowe funkcje

moją być dodawane do menu

górnego, i to zarówno DirWorka, jak

i menu Tools na Workbenchu.

DirWork posiada także wbudowany

wygaszacz oraz opcję AutoPoint,

która pozwala automatycznie

wybierać okno, gdy tylko wskażesz

go myszką - bez konieczności

naciskania lewego klawisza.

Dostępny jest nawet

MouseAccelerator, czyli moduł

ustawień szybkości poruszania

wskaźnika myszki . Te ostatnie

opcje wynikają z faktu, że DirWork

pracuje także na Kickstarcie 1.3 i

zajmuje tylko 70 KB pamięci . W tej

sytuacj i wielu posiadaczy Amigi

500 może się na niego skusić, a

każde uruchomienie dodatkowego

programu w multitaskingu może

okazać się problematyczne, na

przykład na 512 KB pamięci .

Program wydaje się mało

rozbudowany, ale jeśli poznamy go

bliżej szybko okazuje się, że jest to

jedno z najlepszych narzędzi tego

typu, szczególnie dla słabszych

konfiguracj i Amigi . Jest dostępny

za darmo na Aminecie, w katalogu

"util/dir". Polecam go wypróbować,

nawet jeśli używacie innych

programów na rozbudowanych

Amigach.

Mariusz Wasilewski
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Dyskietki nie mająa zbyt dużej po-

jemności . Z  związku z  tym

wiadome jest, że skopiujesz na nią

pliki , które wydadzą Ci się na-

jbardziej istotne. Może się jednak

zdarzyć, że zapomnisz o  niektórych

składnikach lub stwierdzisz, że

chcesz skorzystać z  pozycj i

umieszczonych na partycj i twarde-

go dysku, która nie jest dyskiem

systemowym lub płycie CD zawi-

erających dane nieskompresow-

ane.

W  takiej sytuacj i nie musisz zawsze

kopiować plików na dyskietkę,

choć jest to zalecane. Możesz wy-

wołać programy lub polecenia

w  zwykły sposób, jak zawsze

w  oknie „Shell”, czyli :

- zmieniając katalog bieżący na

ten, gdzie zapisane są interesujące

Cię pliki

- wpisując nazwę wraz

z  wymaganymi argumentami.

Wywoływanie plików

Jeśli na dowolnym nośniku innym

niż dyskietka, z  której uruchomiłeś

Workbencha lub okno „Shell”, znaj-

duje się program, który chcesz wy-

wołać, wystarczy, że wpiszesz

nazwę wolumenu, następnie kata-

logu, a   na końcu samego pliku

wykonywalnego. Na przykład, jeśli

„HDToolBox” zapisany będzie

w  katalogu „Roboczy” na płycie

o  nazwie „Archiwum3”, w  oknie

AmigaDOS wpisz kolejno linie:

cd Archiwum3:

cd Roboczy

HDToolBox

potwierdzając każdą z  nich klaw-

iszem ENTER. Polecenie CD możesz

pominąć, bowiem system Amigi

automatycznie sprawdzi dostę-

pność wolumenu i   katalogu i   zmie-

ni katalog bieżący. Jeśli nie jesteś

pewien, do jakiego katalogu

„przeszedłeś”, skorzystaj z  polecen-

ia PROMPT, które spowoduje uzu-

pełnienie znaku zachęty o  pełną

ścieżkę dostępu wskazującą na

katalog bieżący. Wystarczy wpisać

nazwę polecenia.

Możesz też mieć potrzebę

uruchomienia jednego z  poleceń

wchodzących w  skład fabrycznego

systemu operacyjnego, jak choćby

DIR wyświetlającego pozycje zap-

isane w  katalogu. Możesz w  jednej

lini i pondać ścieżkę dostępu i   od

razu nazwę pliku, na przykład tak:

Archiwum3:Roboczy/kopia/sys-

tem/c/dir

Po naciśnięciu klawisza ENTER,

polecenie zostanie wywołane tak

samo, jak gdyby znajdowało się

w  urządzeniu logicznym „C:” i   –

o  i le nie będzie wymagało dod-

atkowych plików – uruchomi się

bez przeszkód. W  przeciwnym razie

Rozruch
z drugiego dysku

Czy mieliście kiedyś kontroler dysku, który nie pozwala na rozruch, czyli bootowanie?

Niestety, ja kupiłem kiedyś kartę Tandem do swojej A2000. Była doskonała, ale w celu

wczytania systemu musiałem używać specjalnie spreparowanej dyskietki. Trzeba przy

tym bardzo uważać,
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może pojawić się informacja

o  konieczności instalacj i dod-

atkowej biblioteki lub program po

prostu nie będzie działał.

Tworzenie tymczasowych

urządzeń logicznych

Możesz również posiłkować się ut-

worzeniem tymczasowego urzą-

dzenia logicznego, bez potrzeby

dopisywania lini i do pliku „startup-

sequence”. Odnosząc to do

poprzedniego przykładu z  progra-

mem LZX, nie musisz kopiować

bibliotek rozpoczynających się od

„mathieee” na dyskietkę, choć jest

to najprostsze rozwiązanie. Jeśli na

nośniku brakuje miejsca na nowe

pliku lub jest on częściowo

uszkodzony i   nie możesz zapisywać

na nim danych, spróbuj użyć

polecenia ASSIGN, tak jak

omawialiśmy to wcześniej , czyli

uzupełniając systemowe urzą-

dzenie logiczne o  nową ścieżkę

dostępu. Przykładowo linia:

assign LIBS: Archiwum3:Robo-

czy/kopia/system/libs ADD

spowoduje dodanie wszystkich

pozycj i z  katalogu na wolumenie

o  nazwie „Archiwum3” do aktualnej

listy bibliotek. Zwróć uwagę, że

katalog na zewnętrznym nośniku

może nazywać się dowolnie, ważne

jest tylko, aby wewnątrz

umieszczone były odpowiednie

pliki .

Ze sposobu tego możesz korzystać

w  stosunku do dowolnego skład-

nika systemu lub innych pro-

gramów. Pamiętaj jednak, że jeśli

pliki będą się pokrywać, a   na dod-

atek będą to inne wersje pozycj i

o  tej samej nazwie, pierwszeństwo

będą miały pliki na dysku sys-

temowym. System operacyjny

Amigi jest bardzo elastyczny także

pod tym względem, dlatego łatwo

o  pomyłkę. Jak wspomnieliśmy

wcześniej , aby wyświetlić listę ak-

tualnych urządzeń wystarczy

wpisać:

assign

i   nacisnąć ENTER. Gdy uznasz, że

jedna ze ścieżek dostępu nie jest

już potrzebna możesz ją usunąć.

Będzie to też przydatne w  sytuacj i ,

gdy urządzenie logiczne będzie

prowadzić do nośnika, który został

usunięty, na przykład płyty CD

wyjętej z  czytnika. Wtedy przy

każdej operacj i wymagającej

sprawdzenia zawartości katalogu

albo odczytana z  niego plików,

zobaczysz okno z  prośbą

o  włożenie wolumenu.

Gdy wybierzesz przycisk „Cancel”,

program nie zostanie uruchomiony.

W  przypadku bardziej rozbudow-

anego oprogramowania, podob-

nych okien może pojawić się kole-

jno co najmniej kilka. Dlatego za-

uważ, że dla ułatwienia

i   przyspieszenia pracy możesz

włożyć wskazany nośnik lub ut-

worzyć kolejne tymczasowe

urządzenie logiczne. Aby to os-

iągnąć nie korzystaj z  żadnej z  op-

cj i w  oknie „System Request”, lecz

najedź wskaźnikiem na wolne

miejsce pulpitu, a   potem wywołaj

w  typowy sposób menu górne i   op-

cję „Wykonaj polecenie”.

Dalej wpisz linię zawierającą

polecenie ASSIGN i   jakikolwiek

katalog, do którego bez szkody

może odnieść się wywoływany pro-

gram. Dobrym rozwiązaniem jest

użycie „Ram Dysku”. W  naszym

przypadku cała linia będzie miała

następującą postać:

assign Roboczy: RAM:

Operację potwierdź oczywiście

naciskając klawisz ENTER. Na

ekranie nie powinny pojawić się

żadne dodatkowe komunikaty, co

świadczy o  tym, że polecenie

wprowadziłeś prawidłowo. Dalej

wróć do okna „System Request”

i   wskaż przycisk „Retry”. Program

jaki miał być uruchomiony nie za-

działa, ale nie będziesz musiał

również wybierać kolejnych przy-

cisków w  podobnych oknach.

Zwróć uwagę, że w  ten sposób

korzystasz z  wielozadaniowości

systemu Amigi , jak i   samego Work-

bencha. Podobnych przykładów

można podać więcej , dlatego jeżeli

na ekranie zobaczysz nies-

podziewany komunikat, zanim

wskażesz jakąkolwiek opcję, za-

stanów się czy nie możesz w  łatwy

sposób doprowadzić do bardziej

wydajnej pracy.

Pamiętaj , że raz utworzone

urządzenie logiczne będzie akty-

wne do czasu zresetowania Amigi ,

a   więc jeśli inne programy będą

wywoływać nośnik, do którego ut-

worzyłeś „przypisanie” - będą

korzystać z  tego samego katalogu

jaki podałeś obok polecenia AS-

SIGN. W  każdej chwili możesz go

zmienić, ponownie podając linię

tworzącą urządzenie logiczne.

System zmieni wpis i   pod podanym

symbolem zapisana zostanie inna

ścieżka dostępu.

Adam Zalepa

85

AMIGAZYN 17/2018

AmigaOS 3 » Oprogramowanie



Zyskujemy między innymi obsługę

większej ilości kart dźwiękowych,

możliwość odtwarzania plików au-

dio o  rozdzielczości 32-bitów oraz

ulepszone mechanizmy generow-

ania dźwięku na wielu kanałach

jednocześnie.

Nową wersję „AHI” pobierzesz

z  Aminetu, z  katalogu „driver/au-

dio”. Należy odszukać plik

o  dłuższej nazwie „m68k-amigaos-

ahiusr.lha”, a   potem rozpakować go

analogicznie do wcześniejszych

plików. Najedź wskaźnikiem na

ikonę, dwa razy naciśni j lewy klaw-

isz myszki , a   w  oknie „Wykonaj

polecenie” wpisz linię:

lha x m68k-amigaos-ahi-

usr.lha RAM:

Dalej naciśni j klawisz ENTER

i   poczekaj na rozpakowanie zawar-

tości . Gdy lista plików przestanie

się przewijać, zamknij „Okno

komunikacyjne”. Pamiętaj , ze zami-

ast „RAM:” możesz wpisać nazwę

jednej z  partycj i Twojego dysku,

aby pliki nie były zapisywane

w  pamięci komputera.

Teraz zwykle odczytujemy zawar-

tość „Ram Dysku”, ale tym razem

nie znajdziesz tam ani programu

instalacyjnego, ani innych narzędzi

przyspieszających pracę. Wszystkie

pliki musisz skopiować ręcznie do

odpowiednich katalogów na dysku

systemowym.

Jest to dość skomplikowane,

bowiem archiwum zawiera prawie

100 pozycj i uszeregowanych

w  kilkunastu katalogach. W  zas-

adzie wszystko możesz wykonać

przeciągając ikony na Workbenchu,

ale łatwo wtedy o  pomyłkę.

Całą operację trzeba przeprowadzić

z  uwagą, dlatego proponujemy

skorzystać z  okna „Shell” albo pro-

gramu typu menadżer plików, jak

na przykład „Directory Opus”.

Dla naszych celów przyjmiemy tę

pierwszą możliwość, gdyż nie

wymaga ona instalowania doda-

tkowych programów i   wszystko

można wykonać na Amidze z  małą

ilością pamięci . Jest to więc

rozwiązanie najskuteczniejsze.

Na początek otwórz okno „Shell”,

a   więc wywołaj okno „Wykonaj

polecenie”, wpisz w  nim:

newshell

i   naciśni j ENTER.

Jak widać, katalogiem bieżącym

jest „Ram Dysk”. Jeśli archiwum

rozpakowałeś korzystając z urzą-

dzenia „RAM:”, nie musisz zmieniać

dysku. Gdy jednak pliki są zapisane

w innym miejscu, musisz przejść do

katalogu docelowego. Wystarczy

Ulepszona
wersja AHI

Jeśli korzystasz z  procesora lepszego niż Motorola 68000, możesz użyć nowszej wersji

pakietu AHI, oznaczonej numerem 6. W  stosunku do poprzedniej wnosi ona szereg

usprawnień. Wymaga jednak obecności procesora 68020 lub szybszego, istnieje także

wydanie przeznaczone dla procesorów PowerPC.
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wpisać nazwę partycj i dysku albo

jej symbol, na przykład:

Worek:

lub

DH2 :

Następne standardowo naciśni j

klawisz ENTER. Znak zachęty obok

kursora powinien zmienić się na

podobny do poniższego:

4.Worek:>

Jeżeli archiwum zostało rozpakow-

ane do głównego katalogu dysku

lub „Ram Dysku” - tak jak w naszym

przykładzie - nie musisz robić nic

więcej i od razu możesz przejść do

właściwej instalacj i plików.

Gdy jednak pliki zapisałeś w dod-

atkowym katalogu, musisz pono-

wnie zmienić katalog bieżący. Nie

jest to trudne, bo wystarczy wpisać

jego nazwę. Na przykład, jeśli

archiwum rozpakowałeś do kata-

logu „Dane5” wpisz:

Dane5

i potwierdź wybór klawiszem

ENTER. Jako znak zachęty, obok

oznaczenia dysku, pojawi się dod-

atkowo nazwa katalogu i jest to

normalne. Przed nazwą katalogu

możesz również dodać polecenie

CD, czyli razem:

cd Dane5

ale nie jest to konieczne. Ten

sposób przyda się jednak za

chwilę, dlatego warto zwrócić na

niego większą uwagę. Gdy ustawisz

katalog bieżący na ten, do którego

rozpakowane zostało archiwum

„m68k-amigaos-ahiusr.lha”, możesz

zacząć właściwą pracę. Jeśli chcesz

się upewnić czy wszystko wykon-

ałeś prawidłowo, wpisz:

dir

i naciśni j ENTER. W oknie pow-

inieneś zobaczyć listę plików i

katalogów, a jedną z pozycj i pow-

inna być poniższa:

m68k-amigaos-ahi (dir)

Jest to oznaczenie katalogu, który

został utworzony już podczas

dekompresj i plików. Teraz wpisz:

cd m68k#?

oraz

cd User

Dzięki temu po raz kolejny zmien-

isz katalog bieżący, co jest

wymagane, bowiem pliki w archi-

wum zapisane są w formie bardziej

skomplikowanej struktury kata-

logów. Po każdej lini i naciśni j

oczywiście ENTER. Nie powinny

pojawić się żadne dodatkowe

komunikaty, lecz znak zachęty

będzie uzupełniany o nazwy kata-

logów. Po wykonaniu obu operacj i

napis bezpośrednio przed kursor-

em powinien wskazywać na „User”.

Możesz także wpisać polecenie

DIR, aby jeszcze raz wyświetlić listę

katalogów.

Zauważ, że pozycje mają takie

same nazwy jak katalogi na dysku

systemowym. Dzięki temu od razu

wiesz, gdzie powinny znaleźć się

pliki zapisane wewnątrz.

Aby ułatwić proces instalacj i ,

skopiujemy tylko te pliki , które są

wymagane do działania nowej

wersj i pakietu „AHI”, pominiemy

natomiast dokumentację, która i

tak dostępna jest tylko w angiel-

skiej wersj i językowej.

Na początek musisz skopiować

polecenie odpowiedzialne za

dodawanie nowych trybów

dźwiękowych w systemie. Przejdź

więc do katalogu o nazwie „C”:
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cd C

i skopiuj plik „AddAudioModes” do

urządzenia logicznego „C:” -

wydając kolejne polecenie:

copy AddAudioModes C:

Za każdym razem wybór potwierdź

klawiszem ENTER. Następnie mus-

isz „wrócić” do poprzedniego kata-

logu „User”, a więc wpisz linię:

cd /

lub

/

Kolejny etap polega na instalacj i

sterownika, czyli pliku „ahi .device”

w katalogu systemowym „Devs”.

Zrób to podobnie jak poprzednio,

najpierw zmieniając katalog

bieżący:

cd Devs

a potem kopiując plik do

urządzenia logicznego „DEVS:”:

copy ahi.device DEVS:

Teraz znowu musisz cofnąć się do

poprzedniego katalogu za pomocą

lini i :

cd /

przejść do kolejnego katalogu o

nazwie „L”:

cd L

i skopiować plik „AHI-Handler” do

systemowego urządzenia „L:” w

poniższy sposób:

copy AHI-Handler L:

Gdy korzystasz z

wbudowanego układu

dźwiękowego „Paula”, to

prawie wszystko co jest

potrzebne do pracy z

nową wersją pakietu

„AHI”.

Musisz mieć jeszcze

dostęp do nowej wersj i

programu preferencyj-

nego, dlatego po pono-

wnym „powrocie” do ka-

talogu:

cd /

przejdź do kolejnego - o nazwie

„Prefs”:

cd Prefs

i skopiuj dwa pliki „AHI” oraz

„AHI.info” do katalogu „Prefs” na

dysku systemowym. Zrobisz to za

pomocą dwóch lini i polecenia, jak

poniżej :

copy AHI SYS:Prefs/

copy AHI.info SYS:Prefs/

Jeżeli korzystasz z pakietu „Magic

WB”, drugą linię zamień na:

copy AHI.MWB.info SYS:Pre-

fs/AHI.info

Nie zmienia to nic pod względem

funkcjonalnym, ale ikona „prefer-

encj i” będzie dostosowana do

charakterystycznej palety kolorów

ekranu Workbencha, z której

korzystasz.

Ponadto okno będzie teraz zawie-

rać dodatkowy przycisk o nazwie

„Play a test sound”, za pomocą

którego możesz odtworzyć próbny

dźwięk po utworzeniu konfiguracj i

trybu audio.

Dzięki temu nie musisz zapisywać

nowych plików ustawień i uru-

chamiać innych programów, aby

sprawdzić skuteczność nowych us-

tawień.

Pamiętaj jednak, że nie będzie to

skuteczne w każdym przypadku,

bowiem bardziej rozbudowane

oprogramowanie może korzystać z

własnych mechanizmów odtwa-

rzania dźwięku. Dzięki funkcj i „Play

a test sound” możesz się jednak

zorientować, czy ewentualne

nieprawidłowości występują po

stronie pakietu „AHI”, czy uru-

chomionego innego programu.

Jeżeli program „preferencj i” gener-

uje prawidłowy dźwięk, oznacza to,

że ustawienia są zapisane praw-

idłowo i musisz zmienić konfigur-

ację innego program lub sprawdzić

jego specyficzne cechy, które mogą

mieć wpływ na rezultat.

Adam Zalepa

88

AMIGAZYN 17/2018

AmigaOS 3 » Oprogramowanie



Mimo wszystko, tak jak już wspom-

niano wcześniej dla podstawowych

potrzeb zupełnie wystarczający

jest lekki i   zgrabny Filer. Program

zintegrowaliśmy już w  systemie.

W  skrócie jednak warto opisać jego

podstawowe funkcję.

Program można uruchomić z  jego

katalogu, lub tak jak już

zdefiniowaliśmy po dwukliku na

blacie Workbench. Dodatkowo po

kliknięciu prawym klawiszem

myszki na dysku można z  menu

kontekstowego przywołać jego za-

wartość w  oknie Filer.

Dzięki temu nawigacja po kata-

logach, operacje kopiowania da-

nych, czy zmiany nazwy są wygod-

niejsze niż w  typowym systemow-

ym rozwiązaniu. Podstawowe

funkcję, licząc od prawej strony są

następujące:

1. Przejście do wyboru dysku.

2. Przejście do katalogu niżej .

3. Kopiowanie zaznaczonych ele-

mentów.

4. Przeniesienie zaznaczonych ele-

mentów.

5. Zmiana nazwy zaznaczonych ele-

mentów.

6. Kasowanie zaznaczonych ele-

mentów.

7. Stworzenie katalogu.

8. Uruchamia konsolę Shell ze

ścieżką z okna listera.

9. Informacje o ikonie.

10. Funkcja szukania.

11. Odwrócenie zaznaczenia.

12. Funkcja selekcj i po nazwie.

Archiwum informacji
na Workbenchu

AmigaOS 4.1 posiada zdecydowanie poprawiona obsługę plików oraz nawigację po

Workbenchu. Oczywiście dla bardzo zaawansowanych użytkowników wybór doda-

tkowych programów typu file manager jest spory: od prostego DiskMaster2 poprzez

kultowego Directory Opusa 4 aż do Directory Opusa 5, który potrafi tak jak we

wcześniejszych wersjach systemu w  pełni zastąpić Workbench.
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Dodatkowo przyciskiem Set Des-

tination można wybrać lister jako

element źródłowy lub docelowy.

Obok znajduje się ścieżka dostępu.

Pod listą plików znajdziemy pod-

stawowe informacje o ilości i

wielkości zaznaczonych ele-

mentów oraz o stopniu zajętości

dysku.

Z górnego menu, można wywołać

min. preferencje Filer. Program

oferuje całkiem sporo możliwości

dostosowania go do swoich po-

trzeb. W skrócie, w zakładce Tool-

bar można definiować pasek, nato-

miast w zakładce User Buttons

konfiguruje się własny bank przy-

cisków (który pojawi się w dolnej

części listera) z komendami Amig-

aDOS, skryptami ARexx lub

dowolnymi programami AmigaOS.

Zakładka File Types służy do

definiowania akcj i dla typów

plików.

Wykonajmy teraz proste ćwiczenie,

polegające na skopiowaniu wybra-

nych plików z lokalizacj i SYS:Tras-

chcan do SYS:C. Są to programy

przydatne do archiwizowania

plików, dla programu AmiArc, który

to będzie służył nam jako narzę-

dzie do pakowania (jak i rozpakow-

ywania) danych. Na początek

należy pobrać wymagane pliki

lzx121r1.lha z Aminet oraz lha.lha z

OS4Depot i rozpakować je

(programem Unarc) do SYS:Tras-

chcan. Następnie zaznaczamy plik

LZX_68020r i zmieniamy jego

nazwę na LZX za pomocą piątek

ikony z paska narzędzi Filer.

Zaznaczamy dwa pliki lha i LZX za

pomocą klawisza Shift i myszki . W

drugim otwartym listerze (SYS:C)

klikamy opcję Set Source, tak by

ten lister stał się docelowym. Teraz

w listerze źródłowym pozostaje

kliknąć i trzecią ikonę paska nar-

zędzi - czyli funkcje kopiowania.

Jak widać operacje i funkcjonow-

anie programu Filer jest bardzo

proste i intuicyjne.

Bez problemu każdy, kto miał

styczność z programami typu file

manager powinien go bez prob-

lemu dostosować do wygodnej

pracy.

Kolejnym wygodnym narzędziem

do zarządzania archiwami jest

AmiArc, który tradycyjnie można

znaleść na OS4Depot. Jego

przewagą nad systemowym Unarc

jest to, iż potrafi on tworzyć archi-

90

AMIGAZYN 17/2018

AmigaOS 4 » Oprogramowanie



wa a nie tylko je rozpakowywać.

Program obsługuje większość pop-

ularnych rozwiązań typu zip, rar

oraz oczywiście typowo amigowe

lha czy lzx. W poprzednim kroku

skopiowaliśmy pliki lha i lzx do

katalogu C, tak by AmiArc mógł

swobodnie tworzyć archiwa tego

typu.

Po pobraniu i rozpakowaniu pro-

gramu do SYS:Utilities,

uruchamiamy go z ikony.

Otrzymamy komunikat producenta

oraz ikonę AmiArc w AmiDock, jak i

dwie ikony na ekranie Workbench:

Compress i Decompress. Sa to nar-

zędzia, które ułatwiają korzystanie

z aplikacj i , gdyż np. wybrany kata-

log lub plik wystarczy tylko prze-

ciągnąć na odpowiednią ikonę

celem kompresj i lub dekompresj i

plików.

Po kliknięciu ikony AmiArc na

AmiDock, ukaże się okno, gdzie

można skonfigurować

program min: gdzie

ma zostać stworzone

lub rozpakowane

archiwum (standardo-

wo jest to ta sama

ścieżka co ścieżka

źródłowa). W zakładce

Programs można us-

tawić ścieżki dostępu

do wybranych pro-

gramów archiwizacyj-

nych.

Wykonajmy proste

ćwiczenie w postaci

skopiowania katalogu AmiArc do

RAM Disk. Następnie przeciągamy

skopiowany katalog na ikonę Com-

press. Pojawi się okno, w którym

można potwierdzić miejsce do-

celowe dla tworzonego właśnie

archiwum.

Po zakończonym pakowaniu

otrzymamy komunikat o tym infor-

mujący. Aplikacja sprawdza się

świetnie, jest lekka i robi dokład-

nie to co oczekiwalibyśmy od tak

prostego programu.

Oczywiście programów nar-

zędziowych dla AmigaOS 4.1 jest

tak wiele, iż na sam ich temat

można napisać całą serię

artykułów. Jest wiele możliwości

dopasowania systemu do swoich

potrzeb a jednym z najbardziej

polecanych sposobów jest ek-

sperymentowanie z zwartością

serwisu OS4Depot.

Krzysztof "Radzik"

Radzikowski

91

AMIGAZYN 17/2018

AmigaOS 4 » Oprogramowanie



Pliki z rozszerzeniem HDF to obrazy

całych dysków twardych lub

poszczególnych partycj i . W

systemie MorphOS nie ma

bezpośredniej możliwości two-

rzenia takich plików, ale możemy

sobie poradzić w inny sposób.

Pierwsza możliwość to pobranie

pliku z Internetu, jego ponowne

sformatowanie i instalację

oprogramowania. Jednak wielkość

gotowego pliku może nam nie

odpowiadać.

Drugą możliwością jest

wykorzystanie dowolnego innego

pliku, który ma właściwy dla nas

rozmiar. Wystarczy zmienić jego

nazwę i wykonać formatowanie po

uruchomieniu emulatora. To

rozwiązanie również nie jest zbyt

wygodne, ale za to plik możemy

przygotować bardzo szybko.

Trzeba opcja, najbardziej

uniwersalna, to stworzenie pliku

HDF na podstawie dysku

dostępnego w systemie. Może być

to także przydatne wtedy, gdy

chcesz przenieść dane z

prawdziwej Amigi do emulatora E-

UAE. Aby było to możliwe musimy

użyć programu „TrackSaver”

znajdującej się w serwisie

Aminet.net.

Program znajdziemy w katalogu

„disk/misc” pod poniższą nazwą:

tsgui.lha

Archiwum należy rozpakować w

zwykły sposób, a następnie przejść

do katalogu docelowego.

Instalacja nie jest wynagana,

bowiem po wykonaniu dwukliku

na ikonie „tsgui” od razu pojawi się

główne okno o nazwie „TrackSaver

Version2”:

Jak widać niedogodnością jest

nieprawidłowe wyświetlanie pol-

skich znaków, bowiem program

oryginalnie był uruchamiany przy

zastosowaniu innego standsrdu

kodowania znaków.

Funkcje programu działają jednak

prawidłowo, dlatego nie musimy

się przejmować znakami diakry-

tycznymi.

W lewej części okna widoczna jest

lista urządzeń, z których możemy

skorzystać. Co ciekawe, jest ona

aktualizowana na bieżąco, dlatego

nowe pozycje pojawiają się lub

znikają od razu po podłączeniu

nowego urządzenia, na przykład

czytnika kart pamięci lub dysku

USB.

Jeżeli aktualizacja nie przebiegnie

poprawnie, możesz ją wykonać

ręcznie za pomocą przycisku

„Odśwież”.

Obsługa

obrazów dysków
Obrazy dysków i dyskietek są dość dobrze obsługiwane w systemie MorphOS.

Montowanie plików ADF czy DMS jest ułatwione ze względu na obecność programu

"FileImageCtrl". Jak jednak wygląda sprawa z punktu widzenia korzystania z plików

HDF, popularnych na emulatorach Amigi?
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Wybierz dysk, którego

zawartość chcesz zapisać

jako plik HDF. Po prawej

stronie okna pojawi się

charakterystyka urządzenia,

a więc jego symbol, nazwa

wolumenu oraz rozmiar.

Następnym krokiem jest

wybranie pliku docelo-

wego. Należy do ustawić za

pomocą okna wyboru

dostępnego po wybraniu

kwadratowego przycisku znajdu-

jącego się po prawej stronie pola

o nazwie „Plik”. Domyślnie jest

tutaj ustawiony „Ram Dysk”, zmień

go na dowolną partycję Twojego

dysku.

Zauważ, że nazwa pliku, wraz z

rozszerzeniem „.hdf”, są ustawiane

automatycznie. System MorphOS

rozpoznaje dyski sformatowane na

komputerach Amiga, tak więc masz

pewność, że dane będą odczytane

poprawnie.

Nazwę pliku możesz zmienić, nie

ma ona znaczenia dla

funkcjonalności pliku wynikowego.

Musisz tylko zadbać, aby w

katalogu docelowym znajdowała

się przynajmniej taka sama ilość

miejsca, co odczytywany dysk.

Program nie stosuje w tym

wypadku kompresj i danych.

Teraz użyj przycisku „Disk! Plik” na

dole okna. Program rozpocznie

tworzenie pliku w formacie HDF.

Na ekranie pojawi się mniejsze

okno z paskiem postępu

zatytułowane „Odczyt dysku...”.

Poczekaj na zakończenie tej ope-

racj i .

Zwróć uwagę, że nazwy

podłączonych dysków mogą się

pokrywać. Przykładowo, Twój dysk

systemowy dla MorphOSa może

mieć symbol „DH0” i nazwę

wolumenu „System”. Tak samo

domyślnie nazywane są bardzo

często dyski sformatowane na

Amidze, gdy używany jest

Workbench 3.0 lub 3.1. W takim

wypadku przed podłączeniem

dysku powinieneś zmienić nazwy.

W zasadzie program nie wskaże

problemów, bowiem system jest

przystosowany do takich sytuacj i .

Jednak podczas odczytywania

danych możesz zobaczyć błąd

podobny do następującego:

Podczas odczytu cylindra 80

wystąpił błąd o numerze 42

W takiej sytuacj i wybierz przycisk

„Poniechaj”, wyłącz program i

zmień nazwy dysków. Następnie

uruchom „tsgui” jeszcze raz i

ponów operację – teraz wszystko

powinno działać prawidłowo.

Odczytywanie dysku może potrwać

kilka do kilkunastu minut, w

zależności od wielkości partycj i . Po

zakończeniu nie jest wyświetlany

żaden dodatkowy komunikat, po

prostu małe okno zniknie

i wrócisz do okna

głównego. Sprawdź, czy w

katalogu docelowym

znajduje się plik o nazwie

jaką ustawiłeś i czy ma

właściwą objętość.

Wyłącz program „Track-

Saver” - plik HDF jest

gotowy do użycia w

emulatorze „E-UAE”..

Plik HDF może być jednak

przydatny nie tylko w środowisku

emulacj i Amigi . Na początek

spróbuj przetestować, czy został

rzeczywiście zapisany poprawnie.

W tym celu przejdź do katalogu

„Tools” na dysku systemowym i

uruchom program „FileImageCtrl”.

Umożliwia on „montowanie”

obrazów dysków twardych i

dyskietek. Dzięki temu będą

dostępne w systemie tak samo, jak

gdy są podłączone, na przykład

poprzez port USB.

Okno „FileImageCtrl” składa się z

lity wirtualnych urządzeń oraz

opcji w dolnej części .

Aby użyć pliku HDF wybierz

przycisk „Insert...” i wybierz obraz

dysku w oknie wyboru. Po

kliknięciu pola „Ok” lista powinna

został uzupełniona, a w kolumnie

„Size” pojawi się rozmiar dysku.

Teraz przycisk cykliczny

„Filesystem” ustaw na następującą

pozycję:

Amiga FFS-LNFS

Funkcja ta dotyczy standardowego

systemu plikowego Amigi , czyli
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„Fast File System” w skrócie „FFS”.

Jeżeli dysk był sformatowany

inaczej , musisz to uwzględnić

wskazując opcję typu „PFS2” lub

„PFS3”. Powyższe ustawienie

sprawdzi się natomiast znakomicie

przy standardowej konfiguracj i

Workbencha.

Upewnij się, że pozycja na liście

jest podświetlona i wybierz

przycisk „Mount”. Po chwili na

pulpicie Ambienta powinna

pojawić się ikona nowego dysku.

Zostanie odczytana charaktery-

styczna grafika, tak samo jak na

Amidze.

Z wirtualnego urządzenia możesz

korzystać identycznie jak ze

wszystkich innych dysków. Dane

będą odczytywane dużo szybciej ,

poza tym system rozpozna

wszystkie specyficzne cechy

systemu plikowego, wraz z komen-

tarzami, a także atrybutami plików

i katalogów.

Teraz masz pewność, że plik HDF

jest poprawny i możesz go użyć w

emulatorze „E-UAE”. Zwróć też

uwagę, że w ten sam sposób

możesz „montować” obrazy

dyskietek ADF. Program „FileIma-

geCtrl” jest uniwersalny i jeśli tylko

będzie w stanie odczytać infor-

macje z pliku, udostępni

możliwość utworzenia wirtualnego

urządzenia. Pozwala to korzystać z

obrazów dyskietek, mimo braku

stacj i dyskietek w komputerze.

Na przykład, możesz „zamontować”

kilka lub nawet kilkanaście

obrazów – każdy pod innym

numerem – i przeprowadzić

instalację programu zapisanego na

wielu dyskietkach instalacyjnych.

Jest to bardzo wygodny sposób

przeniesienia danych bez konie-

czności uruchamiania całego emu-

latora.

Jeśli jednak chcesz uruchomić

system operacyjny z obrazu dysku

twardego sformatowanego na

Amidze, musisz użyć pliku HDF w

programie „E-UAE”. Dlatego wyłącz

wirtualne urządzenie za pomocą

przycisku „Unmount” i zamknij

okno „FileImageCtrl”.

Uruchom program „RhLaunch”, o

którym mówimy w punkcie pod

tytułem „Uruchomienie emulacj i

Amigi”, a następnie przejdź do

zakładki „Configs”. Musisz dodać

nową pozycję do listy, dlatego użyj

pola „Add” w prawym dolnym rogu.
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W polu „Name” wybierz funkcję o

następującej nazwie:

hardfile2

W polu „Data” poniżej powinieneś

teraz wpisać dane pliku HDF.

Trzeba to zrobić w następującym

formacie, na przykład tak:

rw,DH0:Work:Amiga/Dysk-

650.hdf,32,1,2,512,5

Jest to dość skomplikowany zapis,

na szczęście nie musisz

przejmować się wszystkimi

liczbami. Ważne jest natomiast, aby

po symbolu „rw” oraz przecinku

wpisać dwa ważne elementy:

- symbol dysku, pod którym obraz

HDF będzie

- rozpoznany w emulatorze

- ścieżkę dostępu i nazwę pliku

zapisanego w systemie MorphOS.

Pomiędzy nie należy wstawiać

znaków SPACJI, ani innych

separatorów. Wpis powinien być

łączny, choć wygląda to dość

dziwnie. Mój zapis wygląda tak:

DH0:Work:Amiga/Dysk650.hdf

Dysk w emulatorze będzie działał

jako dysk „DH0:”, natomiast obraz

ma nazwę „Dysk650.hdf” i jest

zapisany na dysku „Work” w

katalogu „Amiga”.

Tak przygotowany obraz HDF

możesz z powodzeniem wyko-

rzystać w ramach emulacj i Amigi ,

odczytać z niego dane lub na nowo

sformatować. Zauważ, że będzie on

obsługiwany przez urządzenie

systemowe „uaehd.device”, a nie

tak jak zwykle - „scsi .device”. Rzecz

jasna wynika to z faktu, iż program

„E-UAE” posiada własne mecha-

nizmy rozpoznawania dysków.

Jeżeli chcesz sprawdzić, czy Twój

plik HDF jest poprawnie

obsługiwany w emulatorze,

wywołaj menu startowe Kickstartu,

a następnie przejdź do opcji „Boot

Options...”.

Nasz dysk ma ustawiony priorytet

5, czyli najwyższy. Dzięki temu

system w emulatorze będzie

uruchamiał się niezależnie od

ustawionych obrazów dyskietek.

Jeżeli chcesz zmienić priorytet, w

lini i „hardfile2” zmodyfikuj ostatnią

liczbę. Resztę elementów pozostaw

bez zmian.

Fakt „aktywności” pliku HDF

możesz też sprawdzić wyświetlając

zawartość okna „E-UAE output”,

które pojawia się wraz z

uruchomieniem emulatora. Jedna z

lini i powinna zawierać wpis

rozpoczynający się od symbolu

„FS:”.

Teraz możesz mieć pewność, że

wszystko ustawiłeś poprawnie i

możesz korzystać z danych

przeniesionych z Amigi . Zmień

konfigurację „E-UAE” tak, aby

odpowiadała najbardziej kompu-

terowi, na którym działał system

zapisany w pliku HDF.

Tak samo możesz przenosić

zawartość dowolnego dysku, nie

tylko systemowego. Bardzo często

okaże się, że odczytywanie

informacji będzie dużo szybsze niż

kopiowanie plików za pomocą

przewodu transmisyjnego czy karty

sieciowej . W końcu wszystko jest

dostępne w pliku na lokalnym dys-

ku.

Adam Zalepa
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SYNDICATE

Syndicate to gra w  stylu izo-

metrycznym, w  której gracz kon-

troluje grupę czterech cybernety-

cznych agentów. Podejmują oni

różne misje w  miastach, a   wszystko

jest utrzymane w  stylu cyberpunk.

Gra została wydana w  1993 roku,

a   więc pod koniec okresu pop-

ularności Amigi . Póżniej została za-

stąpiona przez pakiet rozszerzeń

o  nazwie Syndicate: American Re-

volt i   fantastyczną kontynuację

Syndicate Wars, która niestety nig-

dy nie została wydana na Amidze.

Gracz bierze udział w  misjach

takich jak zabijanie rywali , ratow-

anie sojuszników i   porywanie

ludzi , którzy mogą być przydatni

w  określonej - oczywiście polity-

cznej - sprawie.

Dostępne są również różne zasoby

do zbierania podczas misj i , czasem

jest to gotówka, często broń i   zbro-

je, które można wykorzystać do

ulepszenia agentów. Czymi ich to

bardziej wytrzymałymi i   "zabój-

czymi".

Gracz może również badać nowe

technologie w  celu dalszego

ulepszania swoich cyborgów.

Część misj i rozgrywa się w

rozdzielczości 640x480 i   16 ko-

lorami, chociaż efekt głębszej
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Najlepsze gry
na imprezę

O grach nie piszemy wiele w Amigazynie, choć zajmują one stałą część naszego pisma.

Osobiście nie mam listy swoich ulubionych gier, bo wszystko zależy od okazji. Inaczej

będę grał w domu, a inaczej na spotkaniu ze znajomymi. Będą to oczywiście zupełnie

inne tytuły. Poniżej przedstawiam moje propozycje do wspólnej gry na imprezach

komputerowych albo tytuły, którymi można zainteresować osoby postronne, mimo

rozgrywki w pojedynkę.
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palety kolorów zapewnił dithering,

czyli tak zwane rotrząsanie kolo-

rów.

Gra miała bardzo różny odbiór pod-

czas premiery, a najbardziej pozy-

tywne recenzje pojawiły się w wer-

sjach Amigi i PC. Jednak wraz z

kolejną kontynuacją, została ona

zapamiętana przez fanów do dziś i

nadal pojawia się na różnych

listach retro, tak więc nie mogłem

jej pomijąć.

CANNON FODDER

Grupa Sensible Software była kie-

dyś lepiej znana z seri i Sensible

Soccer, ale jest także odpowiedzi-

alna za śietne strzelaniny zręczno-

ściowe. Cannon Fodder wykorzys-

tuje ten sam silnik opracowany dla

Sensible Soccer, ale zamienia

kolce, kule i flagi na pistolety, gra-

naty i inne uzbrojenie.

W grze gracz kontroluje niewielki

oddział żołnierzy, którzy przemyka-

ją po przewijanej mapie zabi jając

wszystko, co się rusza oraz niszcząc

wiele rzeczy - w tym budynki , które

pomagają nabierać sił żołnierzom

wroga.

Co ciekawe, gra została opracow-

ana przy użyciu wielu technik

programistycznych, a developerzy

często dzielili się na mniejsze

zespoły lub pracowali samodziel-

nie przez krótki czas, aby opraco-

wać nowe pomysły i funkcje. Ca-

łość wyszła naprawdę doskonale,

o czym pewnie wie każdy Amigo-

wiec.

Każda postać w grze otrzymuje

własne imię, rangę i ... nagrobek,

gdy umiera. Projektanci swojego

czasu mówili , że to był antywo-

jenny komentarz, próbujący poka-

zać, że ludzie naprawdę giną

w walce.

Niektóre recenzje chwaliły Sensible

za ten fakt, podczas gdy inne os-

karżyły twórcę zarówno o glory-

fikację, jak i trywializację wojny. No

cóż, bywa i tak.

SPEED BALL 2

Ten tytuł został wydany w 1990

roku jako kontynuacja błyskotliwej

gry Speedball, Speedball 2 jest

więc sequelem, który faktycznie

poprawia wiele cech oryginału.
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Gra jest umocowana w brutalnej

przyszłości cyberpunka, Speedball

to sport, który łączy w sobie piłkę

ręczną, rugby, piłkę nożną i hokej , a

następnie wzmacnia brutalność.

Każda drużyna posiada dziewięciu

graczy. Punkty są zdobywane przez

rzucanie piłki w bramkę prze-

ciwnika, trafianie w różne cele na

ścianach lub przez ranienie prze-

ciwników. Wszystkie te systemy

punktacj i można mnożyć, rzucając

piłkę jedną z dwóch specjalnych

ramp.

To sprawia, że zdarzają się gry o

naprawdę wysokie stawki, a po-

ziom adrenaliny naprawdę potrafi

podskoczyć podczas meczu, gdy

przeciwnik nagle zyskuje duży

mnożnik punktacj i .

Do gry dołączono także lekkie ele-

menty podobne do Role Playing, a

zarobione pieniądze można przez-

naczyć na rozwój postaci , czyli

albo na wyrównanie atrybutów

graczy, albo na zakup różnych

kandydatów oferowanych na rynku

transferowym. Potrafi być napraw-

dę ciekawie.

Gra odniosła ogromny sukces, a

wszystko stało się za sprawą cenio-

nego studia deweloperskiego Bit-

map Brothers. Na PlayStation, Xbox

i PC wydano wiele przeróbek tej

gry, a nowa wersja pod tytułem

Speedball 2 HD została wydana na

Steamie w 2013 roku.

Jednak jak wynika zarówno z re-

cenzj i prasowych, jak i opini i

użytkowników, żadna z nowych

wersj i nich nie byłą w stanie

zachować jakości i uroku orygi-

nału.

LEMMINGS

Lemingi to grupa maleńkich, zie-

lonowłosych stworzeń, gdy krążą

wokół szeregu platform i nnych

przeszkód. Przeważnie pogrążają

się w ciemnej przepaści , ale jakaś

część zwykle też dociera do celu.

Tę historię znamy wszyscy i chcemy

do niej wracać.

Gra została wydana w 1991 roku, a

opracowała ją grupa DMA Design.

Dostępne były wersje na Amigę,

Atari ST i PC.

Gracz musi uratować pewną liczbę

lemingów na każdym poziomie,

dając niektórym z nich specjalne

umiejętności jak wspinanie się po

ścianach, budowanie tuneli , skoki

ze spadochronem i inne, aby

pomóc całej grupie uniknąć róż-

nych niebezpieczeństw.

Gra została bardzo dobrze przyjęta,

była drugim najlepiej ocenionym

programem w magazynie Amstrad

Action i sprzedała się w ponad 15

milionach egzemplarzy. W Polskiej

prasie pisano przez długi czas, że

jesty to najlepsza gra na Amigę.

Trzeba przyznać, że jej urok jest

niezaprzeczalny.

I pewnie dlatego dopracowano

różne emulowane wersje, które

działają na dzisiejszych komputer-

ach. Lemingi próbowano też prze-

pisać w wersjach dla komputerów

8-bitowych z różnym skutkiem.

Inspiracją dla idei , która się za tym

kryje była prosta, ale urocza. Anim-

acja została narysowana w pro-

gramie Deluxe Paint przez Mike'a

Dailly'ego - pierwszego pracownika

DMA Design. Co prawda została

pierwotnie stworzona dla Walkera,

kolejnej gry opracowanej w firmie,

ale jak się dzisiaj okazuje, stała się

inspiracją dla prawdziwej klasyki

wszechczasów.

DUNGEON MASTER

Jest to absolutny klasyk wczesnych

gier RPG, Dungeon Master został

wydany w 1987 roku i był
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sprzedawany na wielu platfor-

mach. Sam nie jestem wielkim

zwolennikiem gier RolePlaying, ale

ten tytuł jest wyjątkowy.

Pierwotnie opracowano go w fir-

mie Pascal i przeznaczono do

działania na platformę Apple II.

Dwuosobowy zespół programistów

dołączył do studia FTL Games w

trakcie prac, a wkrótce przeszedł

na język programowania C. Dun-

geon Master został wydany jako

pierwszy na Atari ST, a następnie

Amigę (rok później ), stając się pier-

wszą w histori i grą wideo wyko-

rzystującą efekty dźwiękowe typu

3D.

Poza tym jest to coś więcej niż

iluzja, w grze gracz może naprawdę

zorientować się, z którego kierunku

nadchodzi niebezpieczeństwo. Jest

to możliwe dzięki doskonałemu

dźwiękowi, zwłaszcza w słuchaw-

kach.

Mnogość potworów nie jest jedyną

rzeczą, która cię zabi je - może być

to choćby głód i pragnienie. Są to

równie śmiertelni wrogowie dla

nieprzygotowanego gracza. Na

szczęście w grze pojawia się

możliwość uzupełnienia jedzenia

na wczesnych poziomach, a przy

ostrożnym racjonowaniu możesz z

łatwością przetrwać do później-

szych poziomów.

Jest to dobry sposób, aby pow-

strzymać graczy włóczących się po

obszarze, w którym odradzają się

potwory. Muszą oni wtedy nieus-

tannie szlifować umiejętności do

momentu, w którym pokonanie

wrogów stanie się banalne. To mo-

że jednak potrwać dłuższą chwilę.

Doświadczeni gracze będą świado-

mi pewnych "sekretnych" przejść ze

źródłami wody. Poza tym potwory

zamieniają się w żywność po zabi-

ciu, więc warto wszystko robić z

głową.

Dungeon Master był innowacyjny

nie tylko ze względu na dźwięk, ale

także poprzez rozgrywkę i jej me-

chanikę. W czasach, gdy większość

gier RPG była turowa, Dungeon

Master działał w czasie rzeczy-

wistym, a gracze poruszali się po

wyłożonym płytkami labiryncie

krok po kroku.

Ponadto, określony poziom uzysku-

je się tutaj po prostu dzięki

umiejętnościom, a nie zabi janiu

potworów i otrzymywaniu punktów

doświadczenia.

Jednak większość umiejętności mo-

żna poprawić także poprzez walkę.

Na przykład, możesz sprawić by

ninja nieustannie rzucał przedmio-

tami w takim kierunku, w którym

zmierzasz. Jest więcej możliwości ,

ale nie będę zdradzać wszystkich

ciekawostek.

Dungeon Master doczekał się kon-

tynuacj i . Chaos Strikes Back, jest

również świetną grą. Nowsza seria

Legend of Grimrock jest bez-

pośrednim hołdem dla oryginal-

nych gier Dungeon Master, stano-

wiącym w zasadzie ogromne

ulepszenie graficzne, bez wielkich

zmian w rozgrywce. Moim zdaniem

nie można nadmiernie poprawiać

doskonałego oryginału.

ELITE 2

Jest to kontynuacja genialnej gry

Elite, Fronter: Elite II to kosmiczna

gra autorstwa Davida Brabena.

Wydana w 1993 roku, wylądowała

dziewięć lat po "jedynce", na

komputerach 16-bitowych. Nowa

część przyniosła znacznie ulep-

szoną grafikę i dźwięk. Jednak ta

oprawa nie jest największym atu-

tem Elite II.
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Gra była przełomowa pod wieloma

względami. Była to pierwsza gra z

generowanymi proceduralnie sys-

temami gwiezdnymi, w której całe

"zamieszanie" przeradzało się w

jakiś kontekst. Co ciekawe, gra wy-

generowała systemy, agregując

całkowitą masę materiału w sys-

temie wczesnych gwiazd na plan-

ety i księżyce, wszystkie rzekomo

zgodnie z prawami fizyki . To

dodało smaczku. Dodano również

losowy element dystrybucji mater-

iałów, aby każdy system nie wy-

glądał identycznie.

Model statku kosmicznego jest

również ściśle oparty na fizyce.

Więc jeśli lecisz z prędkością kilku

tysięcy kilometrów na sekundę w

jednym kierunku, obrócenie statku

do innego kierunku nie będzie

miało wpływu na trajektorię,

ponieważ pęd statku będzie

utrzymywał go w ruchu na pier-

wotnym torze. Istnieje jednak

autopilot, który zajmuje się więk-

szością lotów, przy czym walka za-

zwyczaj jest głównym celem, a

wtedy większość graczy sama prze-

jmuje kontrolę nad sterami.

Również w zgodzie z rzeczywistoś-

cią jest przestrzeń - dość duża, a

odległości i planety są reprezen-

towane w skali 1: 1. Każdy statek

warty swojej może mieć hiper

napęd umożliwiający szybkie

wykonywanie skoków do innych

systemów, ale w rzeczywistości

przechodzenie przez system od

miejsca, w którym zaczynasz na

planetę lub stację, która cię in-

teresuje, może trwać wiele godzin.

To wszystko może się dziać w cza-

sie rzeczywistym i to jest kolejna

cecha wyróżniająca Elite iI od

konkurencj i . Oczywiście niekonie-

cznie jest to wspaniałe doświad-

czenie w grze, więc jest też

dostępna przydatna funkcja przy-

spieszenia czasu, tak aby nawet

długa wędrówka przez ogromny

system podwójnej gwiazdy mogła

zostać pominięta w ciągu kilku

minut. Pod warunkiem, że nie za-

braknie paliwa.

Podobnie jak w "jedynce", w grze

Frontier gracz musi nauczyć się

poruszać się na swój własny

sposób w rozległym i nieoblicza-

jącym świecie. Chcesz zostać pira-

tem, przedsiębiorcą, kurierem, pi-

lotem statku pasażerskiego lub

dołączyć do wojska? A może chcesz

mieć mieszankę niektórych lub

wszystkich cech? W grze Frontier

nie ma ograniczeń, oprócz tego, że

musisz wypracować środki na za-

kup, wyposażenie i zatrudnienie

załogi statku zdolnego spełnić

Twoje fantazje jako gracza.

Autor zaprogramował grę w Asem-

blerze. Podobno całość zawiera

około 250 000 lini i kodu, choć nie

byłem w stanie tego w żaden

sposób potwierdzić.

Frontier miał głównie pozytywne

recenzje i sprzedał się w ponad 500

tys. egzemplarzy. Dzisiaj brzmi to

absurdalnie, ale pamiętajmy jaki

okres dzieli nas od czasu naj-

większej popularności platform 16-

bitowych.

To wszystko co przygotowałem tym

razem. Staram się przedstawiać gry

w taki sposób, aby zachęcić Was do

ich wypróbowania, nawet jeśli nie

jesteście zwolennikami określone-

go typu rozrywki . Sam nie zawsze

jestem przekonany do długiego

ślęczenia na przykład nad przygo-

dówkami, ale nie sposób nie doce-

nić wielu tytułów. I choćby dlate-

go warto w nie zagrać.

Mariusz Wasilewski
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