




Projekt wyszedł od starego periodyku „Amiga
Vademecum”, który być może znacie. W
międzyczasie, około roku 2000, pojawiła się
seria płyt „Amigazyn” z oprogramowaniem
dla Amigi. W obu projektach brałem udział, a
potem nastąpiła długa przerwa. Nowy
„Amigazyn” ma być w pewnym stopniu
przedłużeniem tamtych wydawnictw. Chcemy
promować użytkową stronę Amigi, która
pomimo upływu lat nadal może interesować.
To nieprawda, że tylko na „wypasionym”
pececie  warto  pisać programy czy  tworzyć
własne małe dzieła sztuki. Poza tym mamy
przecież nowy sprzęt i nowe systemy, które
kontynuują ideę Amigi. Oczywiście dla wielu
są one kontrowersyjne i nie zawsze spełniają
pokładane  w  nich  nadzieje.  Nie  znaczy  to
jednak, że nie są warte uwagi. Weźmy pod
uwagę, że o ile komputery się starzeją
(które?), to algorytmy, funkcje czy języki
programowania już niekoniecznie. Są pewne
sprawy uniwersalne. Czy zawsze musimy
korzystać z nowego sprzętu? Mi się bardzo
wygodnie pisze teksty w „Cygnus Editorze”.
Poza tym komputer to nie tylko przeglądarka
internetowa i odtwarzacz tak zwanych
„multimediów”. Kiedyś była to przede
wszystkim maszyna rozbudzająca
kreatywność i wspomagająca wyobraźnię.
Dlaczego tak nie może być dzisiaj? Przecież
zależy to tylko od nas.

Odkrywanie nowych możliwości jest
fascynującą  przygodą. Wszystko  jedno  jaki
sprzęt posiadamy - na mniej rozbudowanych
Amigach też możemy z powodzeniem
wykonywać wiele czynności, a system

operacyjny - elastyczny jak żaden inny -
sprawia, że nawet teraz niektóre
czynności można zrobić łatwiej niż na
nowomodnych Windowsach i Linuksach.
Mam nadzieję, że choć trochę

przekonamy Was, że Amiga nie
musi być postrzegana wyłącznie
jako sprzęt „retro". Mamy naprawdę

zastanawiacie się jaki mamy pomysł. ogromną bazę interesującego

I o co w ogóle chodzi? Nie ma rady, oprogramowania, trzeba je tylko
poznać. Wreszcie - jest system
AmigaOS4 i komputery AmigaOne.
Wiem, wiem, już słyszę te głosy

oburzenia w stylu „to nie jest prawdziwa
Amiga”. Nie  będę się sprzeczał,  wszak
jak to mówią „niejednemu psu
Burek”.

Nie jest to jednak obcy system,
podobnie jak MorphOS, który
wyrósł  z  niczego  innego  jak
AmigaOS 3. Przypomnijcie
sobie jak kiedyś cieszyliśmy
się, kiedy zaczął powstawać.
Nie musimy zawsze i
wszędzie używać starej
pięćsetki, warto też spojrzeć
obok. Osobiście chciałbym,
aby pismo było praktycznym
poradnikiem, który z jednej
strony stanowi wsparcie przy
pracy, a z drugiej inspiruje
do własnych poszukiwań.
Nie da się ukryć, że główny
ciężar przygotowania
materiału wziąłem na siebie,
ale udało się też zaprosić do
współpracy kilka osób o
ciekawym spojrzeniu na
Amigę i komputery w ogóle.
Większość tematów zrodziło
się z potrzeby. Niektóre
teksty czekały na realizację
bardzo długo, ale większość
to świeże pomysły. Pewną
część zajmuje też
publicystyka i choć będę
stronił od poza
komputerowych tematów,
nie da się ich całkiem

uniknąć. Weźmiemy się
też za emulatory, które
wielu osobom skutecznie
pomagają przypomnieć
sobie „stare” czasy. Mam
nadzieję, że taka forma
pisma przypadnie Wam
do gustu. Będziemy
starać się sukcesywnie zwiększać
poziom i atrakcyjność „Amigazynu”, w
planach jest również powiększenie
objętości. Jeśli macie uwagi,
chcielibyście nawiązać kontakt lub
współpracę – piszcie na adres

.
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(NIE)WIELKI POWRÓT
MARKA PAMPUCHA

Marek Pampuch objawił się na imprezie Pixel
Heaven  2014. Czas  dla  nikogo  nie  stoi w
miejscu, zatem i Pan Marek nieco się
zmienił. Na szczęście nie zmieniło się jego
cięte słowo i jedyne w swoim rodzaju
poczucie humoru. Z właściwą dla siebie
gracją roztaczał opowieści o początkach
swojej przygody z Amigą i samym
„Magazynie Amiga”. Do tego dał się namówić
na napisanie wstępniaka do gazetki
rozprowadzanej na imprezie. Wszystko w
starym dobrym stylu, za co duży plus należy
się  organizatorom.  Barwne opowieści  Pana
Marka przywołują wspomnienia o tym jak
czekaliśmy na każdy numer ulubionego
czasopisma. Sam sprawdzałem w
okolicznych  kioskach  czy  już  może  jest w

sprzedaży. Choć osobiście zawsze
uważałem, że bardziej profesjonalnym
pismem jest „Amigowiec” to nie sposób nie
oddać zasług całemu zespołowi
redakcyjnego pod kierunkiem MPSa, bo pod
taką ksywką znany był niegdyś Pan Marek.
Pamiętajmy, że gdyby „Wydawnictwo MMM”
nie przejęło pisma, ukazywałoby się ono
sporo krócej. Nie będę specjalnie oryginalny,
bo wśród wielu naprawdę ciekawych tekstów
ukazujących się na łamach magazynu
najbardziej zapadły mi pamięci nazwiska
Tadeusza Talara i Stanisława Węsławskiego.
Kto to jeszcze pamięta? Miejmy nadzieję, że
wielu z nas nigdy nie zapomni. Nie da się też
ukryć, że okres „Magazynu Amiga” oceniany
jest bardzo różnie. W sieci znajdziemy opinie
wręcz gloryfikujące Marka Pampucha, jak i
zgoła odmienne. Nie każdemu przypadło do
gustu „amigowanie” w wydaniu
prezentowanym na łamach pisma, wielu
krytykowało formę po przejęciu mówiąc, że
to bardziej propaganda niż informacja.
Niezależnie od wszystkich różnic, pismo było
ważne przez wiele lat dla całej rzeszy
Amigowców. Poza tym wystarczy wspomnieć
barwne wstępniaki, aby rozpocząć nowe
dyskusje, a to znaczy, że miały one jednak
znaczenie. Dlatego weźmy pod uwagę
wszystkie minusy, ale nie zapominajmy o
wielu niezaprzeczalnych plusach „Magazynu
Amiga”. Mamy nadzieję, że występ na Pixel
Heaven nie był całkiem odosobnionym
przypadkiem  i będziemy mogli  jeszcze  nie
raz poczytać i posłuchać o piśmie w wersji
„od kuchni”. Jeśli macie przemyślenia na ten

temat, z którymi chcecie się podzielić –
piszcie na nasz redakcyjny adres
mailowy. Najciekawsze teksty
zaprezentujemy szerzej. A Panu Markowi
życzymy 100 lat i jeszcze więcej! Aha, i
wielu godzin dobrej zabawy przed swoją
(starą czy nową) Amigą.

LIMITY W OS4
JUŻ NIE OBOWIĄZUJĄ

Wróbelki ćwierkają, że AmigaOS4 będzie
miał niedługo nowy mechanizm nazwany
roboczo „Extended Memory Object”,
choć brzmi to dość mgliście. W teorii ma
on rozszerzać przestrzeń adresową
systemu, który obecnie nie jest w stanie
wykorzystać więcej niż 2 GB pamięci.
Jak chwali się firma Hyperion, dzięki

pamięci „rozszerzonej” będzie
możliwa praca nawet na
obszarze 16 GB. Z punktu
widzenia rozwoju systemu cały
projekt wydaje się dość dziwny.
Stanowi jedynie protezę do
czasu opracowania nowego
64-bitowego jądra, ale wciąż
nie wiadomo kiedy to nastąpi i

jakie zostaną zaimplementowane
funkcje. Do tego przywołuje niezbyt
dobre skojarzenia z nielubianym MS-
DOS-em, ale to pewnie tylko
reminiscencje po użyciu produktu
Microsoftu. W ogóle  rozwój  systemu w
wersji czwartej zwolnił i zaczynają
pojawiać się nieśmiałe głosy, że obecna
ekipa nie ma pomysłu na przyszłość,
oprócz dość częstych, ale też
powiedzmy  sobie  szczerze –  drobnych
aktualizacji. Ściślej, plany zostały
wstępnie nakreślone, ale czy uda się je
zrealizować? „Quo Vadis OS4” -
chciałoby się powiedzieć. Co dalej?
Będziemy donosić.

PIERWSZY DZIEŃ AMIGI
Mała ciekawostka: Grupa węgierskich
Amigowców postanowiła ustanowić 31
maja Międzynarodowym Dniem Amigi.
Jak mówią - „zrób coś amigowego” -
cokolwiek to znaczy. To bardzo
chwalebny pomysł, aby upamiętnić
Amigę na co dzień. Co prawda ogłosić
może każdy cokolwiek, ale rzeczywiście -
pamięć o naszym komputerze nie
powinna zanikać, a nikt za nas się o to
nie  zatroszczy. Inaczej  świat  o  nas już
całkiem zapomni. Oby tę światłą ideę
udało się zaszczepić również w naszym
kraju, choć nie jesteśmy pewni czy
samozwańcze odezwy są najlepszym
sposobem. W każdym razie my już
pijemy AmiColę.

ODNOWIONE MUI
Po latach braku aktywności wreszcie
pojawiła się nowa wersja „Magic User
Interfejs”  dla systemu w wersji  3.1.  Ten
ruch bardzo cieszy, tym bardziej, że
pakiet nie wymaga ponownej rejestracji.
A co nowego? W zasadzie najważniejsze
jest „pod maską”, czyli rozbudowano i
uaktualniono tzw. klasy MUI tak, aby
większa ilość programów mogła działać
na  starszej wersji  AmigaOS.  Poza  tym
warto powiedzieć o przeprojektowanym
programie konfiguracyjnym, któremu nie
tylko  odświeżono  wygląd,  ale i dodano
sporo nowych opcji. Lista klas jest
podzielona na „wbudowane” i
„zewnętrzne” co ma ułatwić obsługę
mniej zaawansowanym użytkownikom.
Ustawienia  ekranu  dla  programów MUI
są lepiej uporządkowane i teraz obsługa
wszystkich funkcji jest bardziej logiczna.
Wreszcie uwzględniono ekrany o ilości
kolorów do 16-bitów (dlaczego nie do
24? - przyp. Red.). Ciekawą możliwością
jest także konfiguracja pierwszych i
ostatnich czterech kolorów. To ukłon dla
miłośników upiększaczy Workbencha,
których stosowanie potrafi powodować
niekontrolowane zmiany palety barw.
Okna programów MUI zyskały nowy
przycisk pozwalający automatycznie
przenosić je na kolejne ekrany publiczne.
Ogólnie poczyniono sporo zmian,
natomiast wiele do życzenia pozostawia
stabilność.  Trzeba  jednak  przyznać, że
po uruchomieniu pojawia się komunikat o
wersji  „beta”, więc nie czepiajmy się na
wyrost. Poza tym biorąc pod uwagę
częstotliwość aktualizacji, większość
błędów zostanie pewnie szybko
poprawiona. Dobrze, że ten ważny
element – dziś można śmiało powiedzieć
–  systemowy, został  wreszcie  poddany
poprawkom. Już dawno powinny tu
zagościć.

E-UAE W WERSJI JIT
Nie jestem zwolennikiem emulowania
Amigi na Amidze, ale w przypadku Amigi
One nie ma innego wyjścia. Wszak
sprzęt pod  AmigaOS 4  siłą  rzeczy  nie
może być zgodny z linią starych
procesorów Motoroli, o układach
specjalizowanych nie wspominając.
Technologia Just-In-Time (w skrócie JIT)
wreszcie została wprowadzona na nasze
podwórko, choć ze sporym opóźnieniem
w stosunku do reszty komputerowego
świata.  Dzięki  temu emulacja  jest  dużo
szybsza i można w miarę
bezproblemowo uruchamiać bardziej
wymagające produkcje. Niestety nie
wszystko jeszcze działa tak jak powinno i
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dlatego  też obecna  wersja  oznaczona  jest
słowem „beta”, niemniej wyniki pierwszych
testów są bardzo obiecujące. Gry 3D
nabierają rumieńców, a system działa
sprawniej.

MORPH OS 3.7
MorphOS-Team nie ustaje w usprawnieniach
swojego systemu operacyjnego. Brawo! Tym
bardziej, że wśród członków grupy są także
Polacy. Dzięki nim MorphOS jest coraz
bardziej dopracowany, obsługuję sporą ilość
sprzętu, a jednocześnie cały czas zachowuje
typowy styl Amigi. Martwi tylko spowolnienie
rozwoju, bowiem większość zmian to
poprawki zauważonych błędów, a nie nowe
funkcje. Również w tej edycji mamy głównie
kosmetyczne zmiany, choć jak zwykle
dotyczą dużej ilości elementów. Miejmy
nadzieję, że kolejna wersja –
zgodnie z zapowiedziami –
przyniesie wprowadzenie
nowych elementów. Wśród
najciekawszych zapowiedzi
jest m.in. system druku
CUPS przeniesiony z Linuxa,
który uzbrojony jest w
ogromną ilość sterowników.
Coraz bardziej jest też
widoczne, że baza sprzętu z procesorem
PowerPC kurczy się. Co potem? Potrzebne
będzie przejście na nową platformę. Oby
odbyło się to szybko i sprawnie, choć
wypowiedzi developerów skłaniają do
refleksji, że nie będzie to tak
bezproblemowe. Pożyjemy – zobaczymy.

PIERWSZY EMULATOR
Z OBSŁUGĄ POWER PC

Stała się rzecz arcyciekawa. Autor „WinUAE”
Toni Wilen ogłosił, że pracuje nad
wdrożeniem emulacji procesorów PowerPC.
Wcześniej przez długi  czas utrzymywał, że
nawet nie myśli o takim rozwiązaniu w swoim
programie. Z tego względu to dość
niespodziewana informacja, a dla wielu z
Was również kontrowersyjna. Podobno
emulacja ma dotyczyć tylko możliwości
uruchamiania prostych programów, ale jak
wiemy już teraz trwają udane próby
uruchomienia AmigaOS4 i MorphOSa, więc
chyba coś jest na rzeczy. Mimo wszystko
emulacja PowerPC działa bardzo wolno,
nawet na bardzo szybkich pecetach, więc
raczej nie zobaczymy emulatora Amigi One,
przynajmniej w najbliższym czasie. Nie
wiadomo  jednak  jak  wszystko  potoczy  się,
gdy za kilka lat pojawią się w sprzedaży
nowe i dużo mocniejsze (według zapowiedzi)
procesory, co zresztą ogłosiła już firma AMD.
Aż żal, że emulatory wbudowane w nasze
„Next-Geny” nie rozwijają się równie
dynamicznie jak „WinUAE”. Widocznie Toni

jest najbardziej odpowiednią osobą,
która się tym zajmuje. W końcu jest
również autorem cenionego
„FileMastera”.  A może  warto  byłoby go
przekonać do współpracy przy innych
projektach?

PERSONAL PAINT 7.2
Kilkanaście lat temu firma Cloanto
zapowiadała nową wersję swojego
programu graficznego „Personal Paint”.
Miała ona wykorzystywać procesory
PowerPC i posiadać wiele nowych
funkcji. Niektórzy pamiętają, że
podobnych zapowiedzi było bardzo wiele
i  tylko  niektóre  zostały  realizowane.  W
przypadku „PPainta” sprawa dość
szybko  ucichła  i  nie  mieliśmy żadnych
nowych wieści. Wydawało się, że projekt

umarł śmiercią naturalną,
jak wiele podobnych
przeznaczonych dla Amigi
„Nowej Generacji”. Dopiero
teraz w 2014 roku
zdecydowano się na
dokończenie wersji 7.2 z
poprawkami oraz kodem
przepisanym dla systemu
AmigaOS4. Niestety na

razie dostępna jest wersja tylko dla
procesorów serii  68000 i to wyłącznie z
pakietem „Amiga Forever” zawierającym
emulator Amigi. Dobre i to, choć
obawiamy się, że droga do pełnej wersji
pod PowerPC jest jeszcze daleka, a
wykonując ten ruch firma chce rozruszać
na nowo sprzedaż swojego flagowego
produktu. Oby nie skończyło się na
samych zapowiedziach. Niestety nie
zostały podane żadne nowe terminy,
dlatego trzeba śledzić rozwój sytuacji,
najlepiej na stronie internetowej firmy
Cloanto pod adresem jak poniżej:

.

NOWA SERIA SAM460
W sierpniu ma pojawić  się nowa partia
płyt głównych Sam460, na których jak
wiemy działa system AmigaOS4.
Niestety nie będzie nam dane sprawdzić
tych zapowiedzi, bowiem „Amigazyn”
zostanie oddany do druku wcześniej, ale
miejmy  nadzieję,  że  nie  nastąpi  żadne
opóźnienie i faktycznie można będzie
kupić nowe płyty. Dostępność sprzętu dla
systemu Amigi w wersji czwartej jest
bardzo słaba i zdecydowanie przyda się
poprawić sytuację. Szkoda tylko, że nie
widać na horyzoncie sprzętu, który
mógłby być następcą modelu 460 z
lepszymi parametrami. W konsekwencji
cena płyt, na których działa  AmigaOS4
jest, mówiąc oględnie,  mało  atrakcyjna.

Sytuacji dopełnia spodziewana
niebawem możliwość emulacji systemów
pod PowerPC w emulatorze „WinUAE”, o
czym piszemy obok. Oczywiście dzisiaj
jest  to problematyczne, ale to jest  tylko
(chyba  jednak  niestety) kwestią  czasu.
Nie byłoby dobrze, aby programowa
emulacja „dogoniła” sprzęt PowerPC.
Więcej informacji na stronie 

.

TRÓJWYMIAROWO INACZEJ
W wersji dla MorphOSa pojawił się
ciekawy program o nazwie „Anaglyph
3D”. W zasadzie nie jest to żadna
nowość, ale w erze popularności filmów
trójwymiarowych warto go odnotować.
Program umożliwia tworzenie grafiki
stereoskopowej w formie tzw. anaglifu,
czyli dla okularów z kolorowymi szkłami.
Dla Amigi nie powstało zbyt wiele takich
pozycji, a na dodatek jest to produkt
Pedro Gil Guirado, który jest także
autorem emulatora „UAE4ALL” w wersji
„niebieskiej”, czyli dla systemu z
motylkiem w logo. Oba programy można
pobrać ze strony ,
której poznanie przy tej okazji gorąco
polecamy.

AMIGA ORGANIZER
AmigaOS4 może się natomiast
pochwalić nowym programem typu
„organizer”. Dzisiaj ten gatunek jest
nieco zapomniany, ale wystarczy
przypomnieć sobie czasy nieśmiertelnej
pięćsetki  i  już  wiadomo w czym rzecz.
Oprogramowanie do przechowywania
notatek święciło wtedy swoje małe
triumfy. Program „Aorganiser” kontynuuje
te tradycje, posiada w pełni systemowy i
jednocześnie bardzo nieskomplikowany
interfejs. Można go kontrolować za
pomocą okienek lub parametrów ikony,
wczytywać automatycznie ważne
informacje, a także stosować różną skalę
czasową notatnika. Właściwie jest to
standard, który niestety nie dorównuje
pierwowzorowi  znanemu  z  lat  '90-tych,
ale i tak używa się go przyjemnie. Działa
jako „commodity”, posiada również
możliwość konwersji informacji z
„Organisera 1.1” firmy Digita.
Niewątpliwie program jest prosty, ale
może być bardzo przydatny w codziennej
pracy. Jego autor Andy Broad włożył
dużo wysiłku w dopracowanie
szczegółów technicznych, choć
zaniedbał trochę interfejs użytkownika, o
co mamy pretensje. Przydałoby się
rozbudować  go  w przyszłych  wersjach.
Program znajdziemy w serwisie

.
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MARCIN LIBICKI

Przez wiele lat nie było wiadomo co tak
naprawdę producent Amigi chciał
wyprodukować jako jej następcę. Wydawało
się, że działano wyłącznie na zasadzie
odcinania kuponów od posiadanej już
technologii, co jak wiemy zemściło się
okrutnie w 1994 roku. Dziś wiemy, że
kierownictwo firmy nie do końca postępowało
tak beztrosko, choć trudno mu
też przypisać nadmierne chęci
rozwoju. Mimo wszystko
opracowano kilka prototypów,
które jednak nie weszły do
produkcji. Niektóre bazowały
na zmodyfikowanych płytach
głównych Amigi 3000 lub 4000.
Każdy z nich stanowi etap
przejściowy między różnymi
pomysłami i modyfikacjami,
których jak widać nie
brakowało do samego końca.
Podejrzewam, że był to efekt
niezależnych prac inżynierów,
a nie oficjalna część polityki
Commodore. Nie wszystkie
projekty zostały
zaprezentowane szerzej i jakby
na przekór były to te najmniej
udane, jak na przykład
niesławny amigowy
„odkurzacz” Walker. Najbardziej interesujące
modele to pomysły na Amigę przyszłości,
które  trzymano  przez  długi  czas  w  prawie
zupełnej tajemnicy.

Tytułowy „Ranger” to prototypowa
konstrukcja  stanowiąca  bazę dla  Amigi
tzw. drugiej generacji. Co ciekawe,
została opracowana jeszcze przed
specyfikacją  Enhanced Chip  Set (ECS)
stosowaną m.in.  w Amidze 600 i  3000.
Zaprojektowała je grupa, w której  skład
wchodził jeszcze legendarny Jay Miner,
a zatem trudno jej odmówić
kreatywności. Niestety firma Commodore

nie przygotowała projektu Ranger do
dalszych prac tłumacząc to wysokimi
kosztami  produkcji. Jak  wiemy z  wielu
wypowiedzi osób związanych z

konstruowaniem Amigi,
kierownictwo prawie
zawsze podejmowało
decyzję powodowane
ekonomią nie patrząc
zbytnio na sytuację
rynkową. Opracowano
tańszą wersję chipsetu,
który znamy dziś jako
wspomniany ECS.

Ranger,  jak  przystało  na  nowy  projekt,
wykorzystywał  większą  ilość  pamięci  –
całe 2 MB typu VRAM – zamiast
stosowanych wcześniej pamięci DRAM.
Dzięki temu umożliwiał osiągnięcie
wyższej rozdzielczości ekranowej z
większą ilością dostępnych kolorów.
Można było uzyskać rozdzielczość rzędu
1024x1024 z 128 kolorami, czyli 7-bitową
paletą  barw.  Miner  twierdził, że układy
Ranger były opracowane jako w pełni
funkcjonalny prototyp oraz przeszły
wszystkie niezbędne testy, aby być

wprowadzone na rynek.
Niestety zadecydowano
inaczej, a jedną z
wymienianych przyczyn były
duże koszty pamięci typu
VRAM, które jednak w
następnych latach znacząco
się obniżyły. Ponadto uważano,
że w komputerach domowych
typu low-end nie potrzebne jest
wykorzystywanie tak bardzo
zaawansowanych technologii.
Skąd my to znamy?
W konsekwencji druga
generacja komputerów Amiga
miała mieć montowane układy
o mniejszych możliwościach,
co stanowiło zbyt mały krok
naprzód  i  do dziś jest  mocno
krytykowane. Polityka małych
kroków jaką przyjęło
Commodore była niestety
wielokrotnie powtarzana w

okresie późniejszym i  przyczyniła się w
dużej mierze do bankructwa firmy w
1994 roku.

Krótka historia

iele  mówi  się o  układach zaprojektowanych przez Commodore.  Jednocześnie
podnoszone  są  argumenty,  jakoby  producent  Amigi  powinien  był  rozwijać  serię
komputerów  opartych  o  procesory  serii  Motorola  68000,  bez  oglądania  się  na
konkurencję. Historia potoczyła się niezbyt szczęśliwie, ale firma rzeczywiście miała
„na  tapecie”  projekty  komputerów  kolejnej  generacji.  Sprawdźmy  czy  plany  te
odpowiadają naszym wyobrażeniom o ostatnim okresie działalności Commodore.

W



Kolejnym chipsetem opracowanym przez
Commodore był projekt o oznaczeniu „AAA”.
Pracę nad nimi rozpoczęto jeszcze
wcześniej, bo już w 1988 roku, ale pierwsze
wersje prototypowe powstały dopiero cztery
lata później. W 1993 roku zdecydowano, że
całość jest zbyt mało zaawansowana w

stosunku do koncepcji w świecie
komputerów PC. Swoją drogą nie ma się co
dziwić, skoro tyle czasu przedłużały się
prace  nad  prototypem. Commodore  w  tym
momencie kompletnie „zaspało” nie licząc się
z konkurencją. Kolejne kroki były już łatwe do
przewidzenia. Sprzęt został wycofany i
zaplanowano opracowanie nowych układów
o większych możliwościach. Widzimy tutaj
jak nikt z zarządu firmy nie był dostatecznie
doinformowany i przewidujący, aby
rozpoznać początek szybkiego skoku
jakościowego rynku PC. Niektórzy upatrują w
tym celowe działanie. Niestety na skutki nie
trzeba było długo czekać. Commodore
zbankrutowało w 1994 roku po 40 latach
nieprzerwanej działalności.

Warto zauważyć, że zamierzano stworzyć
chipset bez dbałości o zgodność z
poprzednim, czyli AGA, który został użyty w
Amidze 1200 i 4000. Z tego wynika, że mógł
być traktowany jako „wypadek przy  pracy”.
Nowe układy  miały  umożliwiać  stosowanie
tzw. trybu chunky pixel, który jest podstawą
organizacji grafiki  komputerów PC i  ułatwia
programowanie gier trójwymiarowych. Jego
brak  był,  w  połączeniu  ze starzejącymi  się

możliwościami graficznymi, coraz
bardziej uciążliwy dla Amigi w okresie
przyspieszającego  rozwoju  gier  3D. To
co było na początku siłą Amigi stało się
teraz jej problemem, a Commodore
dopiero zaczęło myśleć jak powalczyć o
swoje. Producent Amigi „obudził się” zbyt
późno, mimo że inżynierowie firmy bili na
alarm już dużo wcześniej. Zadziałała
prosta zasada: kto pierwszy – ten lepszy.

Wracając do chipsetu
AAA, jego pierwsze
wersje nie były w pełni
funkcjonalne, jednak
większość funkcji działała.
Powstały trzy prototypy o
nazwie „NYX”, które
jednak były przeznaczone
dopiero do testowania
nowych układów. Chipset
w praktyce był
wielokrotnie szybszy od
poprzedzających AGA i
ECS, na przykład pamięć
pracowała ok. 20 razy
szybciej niż wcześniej,
natomiast układ blitter był
wydajniejszy ok. 8-krotnie.
Wyobraźmy sobie jakie
skutki wywołałby taki
sprzęt w 1992 lub 1993
roku, gdyby prace były
prowadzone szybciej.
Myślę, że Amiga po raz
kolejny nabrałaby wiatru w
żagle na przynajmniej
kilka lat. Co prawda
zerwanie zgodności z
innymi modelami pewnie
nie byłoby przyjęte zbyt
entuzjastycznie, ale w
końcu Amiga 1200 też nie
była w pełni zgodna z

Amigą 500. Resztę z pewnością
zrekompensowałyby nowe możliwości.
Projektantem systemu AAA był Dave
Haynie, czyli osoba ze „starego” zespołu
inżynierów.

Commodore ogłosiło bankructwo przed
zakończeniem prac nad projektem,
dlatego nie wyprodukowano nigdy
gotowego  produktu. Jednak  był  on  już
wtedy przynajmniej
częściowo znany i
dyskutowany na łamach
prasy branżowej. Można
powiedzieć, że niektóre
jego cechy były mocno
dyskusyjne, jak na przykład
tryb HAM10 wzorowany na
poprzednich mechanizmach
„Hold-And-Modify”. Po
upadku firmy planowano
wznowić prace nad
technologią, ale żadnemu z
nowych właścicieli marki się
to nie udało, podobno
głównie ze względów
finansowych.

Kolejny pomysł to znowu dziwna nazwa
– „AA+”. Zamiar wyprodukowania takiego
chipsetu został ogłoszony w 1992 roku.
Miał być dostępny razem z nowymi
komputerami wyposażonymi w układy
AAA, lecz w osobnych modelach jako
tańszy  odpowiednik.  W trakcie  prac  po
raz kolejny stwierdzono, że jest zbyt
drogi  i  zastąpiono go chipsetem  AGA,
którego sprzedaż jak wiadomo
rozpoczęła się jeszcze w tym samym
roku. Znalazł  zastosowanie  w  Amigach
1200 oraz 4000. O ile poprzednią
opieszałość  firmy można  przypisać  złej
ocenie sytuacji rynkowej, w tym miejscu
należy przypuszczać, że Commodore nie
dysponowało już na tyle dużymi
środkami finansowymi, które
gwarantowałyby zwrot z inwestycji w
oczekiwanym czasie. Możliwe, że nie
stać ich było nawet na skuteczne
wdrożenie prototypu do sprzedaży.
Kolejne decyzje wyglądają trochę jak gra
na przeczekanie, stąd moje wnioski.
Zastanawia mnie tylko czego chcieli  się
trzymać decydenci Commodore, bo
przecież już dawno było wiadomo, że
stare sprawy muszą odejść w niebyt.
Skoro nie byli w stanie sprzedać nowego
sprzętu to przyszłość była przesądzona.

Prace nad AA+ były zaplanowane do
1994 roku włącznie,  zatem montowanie
układów AGA już w roku 1992 miało na
celu podążenie za konkurentami
rynkowymi, ale udało się to słabo i tylko
na bardzo krótki  czas. Zarząd firmy był
wciąż oficjalnie przekonany o zbyt dużym
koszcie nowego projektu i ostatecznie
próbowano wyprodukować dwa zestawy
układów specjalizowanych, oddzielnie
dla „dużych” i „małych” modeli Amigi.
Osobiście sądzę, że chodziło o
rozłożenie w czasie niemałych nakładów
finansowych. W komunikatach
prasowych podawano wówczas, że AA+
będzie uproszczoną, ale i też
usprawnioną wersją projektu AAA, gdzie
firma skorzysta z dokonującego się
w międzyczasie postępu
technologicznego.

- pamięć typu Chip o pojemności 8 MB
- 32-bitowa szyna transmisji danych
- obsługa wszystkich 32-bitowych procesorów Motorola 680x0
oraz procesory 68020 i 68030 w standardzie
- pełna zgodność z chipsetem Advanced Graphics
Architecture (AGA)
- szybkość pamięci 8 razy większa niż w układach ECS
- nowy układ blitter o szybkości 2 razy większej niż w
układach AGA
- rozdzielczości ekranu 640 x 480, 800 x 600 oraz 1024 x 768
punktów z możliwością wyświetlenia 256 lub 65 536 kolorów
(16-bitów)
- kontroler stacji dyskietek o zwiększonej szybkości transmisji
danych z obsługą nowych formatów dyskietek o pojemności
do 4 MB.

- pamięć graficzną Chip o maksymalnej pojemności 16 MB
- 64-bitową szynę transmisji danych
- 24-bitową paletę kolorów
- możliwość wyświetlenia 256 kolorów na ekranie lub pracę przy
wykorzystaniu 15-bitów (32 768 kolorów), 16-bitów (65 536 kolorów)
albo 24-bitów (16 777 216 kolorów), podobnie jak ma to miejsce w
nowoczesnych kartach graficznych
- brak zgodności z układami Advanced Graphics Architecture (AGA)
- nową wersję układu Agnus o nazwie Andrea wyposażoną w również
nowe układy blitter i copper obsługujące 32-bity oraz tzw. tryb chunky
pixel
- maksymalną rozdzielczość ekranu rzędu 1280 x 1024 punktów przy
użyciu nowego układu Linda
- nowy tryb graficzny HAM-8 typu chunky pixel oraz HAM-10
- obsługę nowych formatów dyskietek o pojemności do 4 MB
- obsługę napędu czytnika CD-ROM, cyfrowych taśm audio DAT oraz
cyfrowego radia
- wbudowane urządzenie typu genlock umożliwiające mieszanie
sygnału wideo Amigi z zewnętrznym źródłem obrazu
- obsługę sprzętowej kompresji danych
- obsługę 128-bitowych obiektów typu sprite
- nową wersję układu dźwiękowego Paula o nazwie Mary wyposażoną
w 8 niezależnych kanałów w jakości 16-bitowej o częstotliwości
odtwarzania do 100 kHz wraz ze wsparciem 8-bitowego wejścia audio
- 40 kanałów typu Direct Memory Access (DMA) obsługiwanych przez
układ Andrea
- obsługę 2 buforowanych gniazd transmisji danych o zwiększonej
szybkości transmisji
- tryb pracy asynchronicznej uniezależniający zegar od zastosowanego
taktowania szyny systemowej, co w konsekwencji dałoby możliwość
bezpośredniej współpracy z każdym rodzajem procesora głównego.



Trochę  to  było  naciągane. Jak dziś  wiemy
AA+ istniał właściwie tylko na papierze i
Commodore nie zdążyło go w ogóle
wyprodukować. W przeciwieństwie do AAA,
układy miały być w pełni zgodne z AGA, co
biorąc  pod  uwagę  wcześniejsze  informacje
stawało się istnym kuriozum. Można było
poważnie zastanowić się nad tym kto pisze
tak absurdalne scenariusze i w jakim celu.
Jednocześnie nowe komputery miały być
sprzedawane z nową wersją systemu
operacyjnego i tu dochodzimy do AmigaOS
oznaczonego  numerkiem 4,  który  posiadać
miał obsługę trybów graficznych typu chunky
pixel. Nowe Amigi miały obsługiwać
wszystkie 32-bitowe modele procesorów z
serii Motorola 680x0. Pamięć typu Chip miała
mieć 4 razy większą pojemność, co
stanowiłoby daleki krok naprzód nawet w
porównaniu do scalającego się rynku PC.
Chipset AA+ miał udostępniać dużo większe
rozdzielczości z większą ilością kolorów
dostępnych na ekranie. Obiecywano
wydajność blittera na poziomie przynajmniej
2-krotności w stosunku do układu
wchodzącego w skład chipsetu AGA. Nowa
„Paula” miała wreszcie umożliwiać
generowanie długo oczekiwanego w pełni
16-bitowego dźwięku z obsługą układu typu
Digital Signal Processing (DSP), czyli
sprzętowego przetwarzania sygnału.

Praktyka okazała się zupełnie inna i ze
wszystkich szumnych zapowiedzi jedynym
zrealizowanym elementem jest dzisiaj
AmigaOS 4. Co prawda wykonał go ktoś
zupełnie inny, przy odmiennych
założeniach z towarzyszeniem
ogromnych kontrowersji, ale jednak
mamy nowy system. Sprzęt zatrzymał
się w rozwoju, nie licząc oczywiście
licznych firm trzecich skupionych wokół
Amigi. One jednak wraz z biegiem czasu
i kurczącego się rynku zaczęły
bankrutować lub rezygnować z naszego
rynku na rzecz pecetów. Z tego punktu
widzenia jedynym sensownym
sprzętowym spadkobiercą Amigi jest
właśnie Macintosh z procesorem
PowerPC. Cała reszta to komputery
produkowane niejako „na siłę” lub
istniejące projekty dostosowywane
dopiero do systemu Amigi. Z jakim
skutkiem – wszyscy  wiemy.  Zbyt  wiele
problemów i niedociągnięć napotkali
nabywcy tych cudeniek, aby można było
przejść obok tego bez słowa komentarza.
Oczywiście rynkowo nie da się odmówić tym
sprzętom znaczka  ze  słowem „Amiga”,  ale
nie ukrywajmy,  że  nie są  tym  co  „tygryski
lubią najbardziej”.

„Hombre” to przykład kolejnego
niezrealizowanego projektu firmy
Commodore,  który okazał  się  być  ostatnim
przed ogłoszeniem bankructwa. W 1993 roku
kierownictwo zdecydowało o wstrzymaniu
prac nad aktualnym wtedy chipsetem AAA.
Była to już druga zmiana planów po
wyprodukowaniu Amigi 1200 i 4000.

Prawdopodobnie  zostało  to  wymuszone
problemami finansowymi, lecz przyznać
jednocześnie należy, że jeśli weźmiemy
pod uwagę rozwój technologii, który
nastąpił w tym czasie to układy
opracowane kilka lat wcześniej nie
mogłyby skutecznie konkurować na
rynku. Commodore rozpoczęło więc
prace nad 64-bitowym „multimedialnym
systemem”,  który miał  szeroko  czerpać
korzyści z architektury typu RISC.

Trudno powiedzieć na ile wierzono w
powodzenie  nowego  przedsięwzięcia,  a
na ile były to tylko pobożne życzenia
marketingowców, o ile jacyś jeszcze
wtedy w Commodore działali. Nie da się
zaprzeczyć, że plany były prowadzone
przez ok. 1,5 roku. Projekt nazwano
„Hombre” i był realizowany m.in. przy
współpracy z firmą Hewlett-Packard.
Nowy chipset miał wprowadzić na Amigę
prawdziwą nową jakość. Składał się z
dwóch głównych układów, tzw.
„systemowego” z obsługą procesora z
zegarem 100 MHz oraz „graficznego”.
Całość miała obsługiwać zaawansowany
blitter dobrze radzący sobie z grafiką
trójwymiarową wraz ze znanymi z
nowoczesnych kart graficznych
technikami typu „texture mapping” i
„goraud shading”. Przypomnę, że
pierwsza umożliwia nakładanie tekstur
na trójwymiarowe obiekty, natomiast
druga odpowiada za ich realistyczne
cieniowanie.

Hombre miał również umożliwiać
obsługę 16-bitowego dźwięku ze
sprzętowymi ośmioma kanałami. Nowe
układy miały być zamontowane na karcie
typu  PCI,  natomiast  system operacyjny
Amigi miał zostać przygotowany w wersji
dla  nowego  procesora  i  uzupełniony o
niezbędne biblioteki systemowe.
Mówiono też o zgodności z Windows NT,
więc możliwe, że skończyłoby się na
jakiejś formie emulacji. Ponadto miała
zostać wykorzystana licencjonowana
biblioteka graficzna OpenGL. Trudno
powiedzieć jakie ostateczne decyzje
powzięłaby firma Commodore, ale coś mi
mówi, że taka Amiga byłaby bardziej
podobna do dzisiejszego peceta lub

Maca. Całości wymownie dopełnia
informacja, że w jednej z wersji komputer
„Hombre” miał wprost pracować pod
kontrolą Windows NT, a kompatybilność
z AmigaOS miały zapewniać wbudowane
techniki  emulacji.  Jak dziś  wiemy firma
nie zdążyła zrealizować swoich planów i
w 1994 roku zbankrutowała. Może na
szczęście, bo jeśli w sprzedaży
pojawiłaby  się  „Amiga Hombre”  to  dziś
nie mielibyśmy wątpliwości kto zniszczył
dorobek Jaya Minera. Taki komputer
byłby po prostu pecetem ze sprzętowo-
programową emulacją Amigi, czyli  firma
jawnie doprowadziłaby do ewolucji
naszego komputera do typowej
architektury PC.

Na tym kończy się historia układów
specjalizowanych Amigi określanej przez
niektórych mianem „klasyczna”, a
rozpoczyna historia modeli Amiga z
uzupełnieniem „One”. Jest to jednak już
zupełnie  inna bajka.  Jak widzimy nowe
Amigi  produkcji  Commodore  raczej nie
byłyby przedłużeniem starych modeli,  a
zestawem-hybrydą wymuszoną sytuacją
finansową. Z dostępnych informacji
widać jasno jedno - to nie sprzęt, a
system operacyjny stawał się powoli
wyznacznikiem tego czym jest Amiga.
Czy to źle? Jak zwykle, każdy kij ma dwa
końce. Z  perspektywy  czasu  widać,  że
stało się to co było nieuniknione. Dzisiaj,
gdy chcemy mieć chociaż namiastkę
Amigi, trzeba się posiłkować gotowymi

produktami. Żadna z amigowych
firm nie ma takich mocy
przerobowych, aby stworzyć i
wypromować nową platformę
sprzętową, a inne nie są tym
zainteresowane. Nie ma co się
temu dziwić, wszak marka Amigi
została mocno sponiewierana.
Zostaliśmy zepchnięci do małej,
acz często niespokojnej niszy, do
której mało kto z tak zwanego
„main streamu” zagląda.

Niezależnie  od  tego  jak  oceniamy
poczynania producenta naszego
komputera, pomyślmy o tym, że ta
historia nie jest czarno-biała, a
prawda jest gdzieś pośrodku wielu
odcieni szarości. Z jednej strony
gdyby nie Commodore, Amiga w

ogóle nie ujrzałaby światła dziennego
albo byłaby znana jako jeden z modeli
Atari. Z drugiej – działania firmy
doprowadziły  do  zniszczenia  jej  samej.
Pomiędzy są użytkownicy, ale oni też w
większości porzucili Amigę na rzecz
innego „lepszego” rozwiązania i tylko
niektórzy powracają. Nijak nie da się
jednak zaprzeczyć ogromnemu
wpływowi naszego komputera na cały
rynek komputerów, co ma swoje odbicie
do dziś. To dziedzictwo pozostanie w
spadku na zawsze i powinniśmy, jako
użytkownicy (a nie tylko posiadacze)
Amigi,  być z  niego  dumni.  Nawet  jeśli
reszta świata nie chce o tym pamiętać.

- procesor Hewlett-Packard PA-RISC 7150 z zegarem 100
MHz
- 64-bitowa szyna transmisji danych
- rozdzielczość ekranowa 1280 x 1024 punktów
- pełna 24-bitowa paleta kolorów (16 777 216 kolorów)
- 16-bitowe tryby graficzne (65 536 kolorów) typu chunky
pixel
- 32-bitowe tryby graficzne z obsługą 8-bitowego tzw.
kanału alfa
- układ blitter z obsługą technik 3D typu texture mapping i
goraud shading
- obsługa techniki typu Z-buffering wspomagającej
tworzenie grafiki 3D
- zgodność z systemem kolorów YUV
- 16-bitowy układ dźwiękowy z obsługą 8 kanałów
- obsługa standardu High-definition TV (HDTV)
- obsługa 24-bitowych obiektów typu sprite.



Tak było w złotych czasach Amigi, a jak jest
dzisiaj? Nie ma co ukrywać, że zbytnio
różowo nie jest. Oczywiście istnieje
Blender, pozwalający na kreowanie
naprawdę świetnych animacji 3D. W tym
artykule nie będę jednak pisać o 3D. Jest
rzeczą bezdyskusyjną, że Amiga swego
czasu była niezłym narzędziem do
tworzenia trójwymiarowych animacji, czego
wiele dowodów znajdziemy choćby na
YouTube. Jednak to w czym nasz komputer
naprawdę dominował, to produkcje 2D
wypuszczane w świat przez tak wielkich
artystów, jak Eric Schwartz. Czy dzisiaj,
przy pomocy obecnego oprogramowania
można jeszcze do tego nawiązać? Czy da
się na nextgenowych Amigach robić
klasyczne, animacje 2D, w stylu tych, jakich
tworzenia uczył nas przez lata pan
Stanisław Węsławski na łamach Magazynu
Amiga?

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie. Nie
ma bowiem na rynku klasycznego painta ze
wsparciem dla animacji. Programy o
podobnej filozofii działania, takie jak
ukierunkowany na obsługę tabletów
graficznych SketchBlock, ograniczają się
jedynie do wytwarzania statycznych
obrazków. Jeśli jednak porzucimy
schematyczne myślenie i rozejrzymy się
nieco dalej, okaże się, że mamy
przynajmniej jedno narzędzie, które
sprawdzi się znakomicie do tego celu. Mam
tutaj na myśli Hollywood, aplikację
niebędącą ani programem ukierunkowanym
na tworzenie ruchomych kreskówek, ani
nawet typowym programem graficznym.
Produkt, którego głównym zadaniem jest
tworzenie prezentacji, zadziwiająco dobrze

może się sprawdzić w zakresie
budowania animacji. Efektowną
animację możemy stworzyć wklepując
kod. W dołączonych do programu
przykładach, znajdziemy kilka takich,
które wyświetlają ruchome obrazy. Jak
zwykle pomocne jest też przeszukanie
internetu, gdzie również pojawiło się kilka
tutoriali, które pozwolą nam przybliżyć
tajniki tworzenia tego typu produkcji....
Zaraz, zaraz, czy my chcemy sobie
animację zaprogramować, czy
narysować? Myślę, że większość z Was
wybierze raczej tę drugą opcję, jako

łatwiejszą i wygodniejszą. W takim
wypadku musimy zaopatrzyć się jeszcze
w nakładkę graficzną Hollywood
Designer. Dzięki Designerowi, tworzenie
animacji będzie tak łatwe, że poradzi
sobie z nim nawet przedszkolak.
Zawołajcie więc swoje pociechy i...

Uruchamiamy Designera, tworzymy
nową  prezentację,  nadając  jej  dowolny
tytuł.  W oknie poświęconemu tworzeniu
stron,  czy  jeśli ktoś  woli nomenklaturę
Microsoftu slajdów, korzystamy z
przycisku "New" i tworzymy
jednokolorową stronę (blank) o
powiedzmy błękitnym kolorze.
Rozdzielczość, możemy zostawić
domyślną (640x480). Teraz przygotujemy
swój pierwszy animowany obiekt -
świecące słoneczko. Zdaję sobie
sprawę, że nie każdy z czytelników musi
posiadać zdolności plastyczne, poza tym
Hollywood nie jest najlepszym

HOLLYWOODHOLLYWOOD

RAFAŁ CHYŁA

O tym, że  Amiga  jest świetnym narzędziem do  tworzenia  animacji,
wiedzieliśmy już od jej pierwszej nowojorskiej prezentacji. Kilka miesięcy
później wraz z premierą programu Aegis Animator, proste filmiki mógł
już tworzyć przeciętny Smith (przeciętny Kowalski w 1985 roku raczej nie
miał  jeszcze  Amigi).  Gdy  w  1989  roku  pojawia  się  Deluxe  Paint  III,
zawierający wsparcie dla tworzenia animacji, wielka lawina ruszyła. W
późniejszym okresie  już niemal każdy  program  graficzny  musiał  być
obowiązkowo wyposażony w tę funkcję.



narzędziem do rysowania. Dla potrzeby
naszej animacji skorzystamy więc z
gotowego kształtu. Po lewej stronie okna
głównego mamy pasek narzędziowy, w
którym znajdziemy symbole przedstawiające
różne typy obiektów. Wybieramy symbol
gwiazdki  (auto  form),  a następnie  w nowo
otwartym oknie zakładkę stars. Pojawi się
kilka symboli,  żaden z nich nie przypomina
bezpośrednim wyglądem słońca, moim
zdaniem najbliżej jest do tego 24-ramiennej,
gwieździe. Po jej wybraniu możemy
narysować swój obiekt, oczywiście
wypełniony żółtym kolorem. Może się
okazać, że stworzony przez nas obiekt  jest
nieproporcjonalny, da się to poprawić
wybierając z menu opcję dimensions. Ja
ustawiłem rozmiary swojego słoneczka na
132x132 piksele.

Nasz nowo utworzony obiekt możemy w
sposób wymyślny animować na wiele
sposobów. Ponieważ jednak założenia tego
poradnika są takie by nie komplikować,
skorzystamy z najprostszej drogi.
Wykonujemy więc standardowe kopiuj wklej,
pojawi się drugi obiekt. Co
prawda nie będzie go widać w
oknie głównym, gdyż
Hollywood jako program
pracujący na warstwach
przykrywa, to co znajduje się
pod spodem w tym samym
miejscu, jednak powinniśmy
widzieć go w oknie obiektów.
Ponownie kierujemy się do
paska po lewej i wybieramy
"magiczną różdżkę", która w
wypadku Designera spełnia
zupełnie inną funkcję niż np.
różdżka znana nam z Gimpa
bądź Art Effecta. Tutaj oznacza
to symbol akcji. W oknie
obiektów pod dwiema
gwiazdkami pojawi się obiekt
"Action", wykonujemy na nim
dwuklik, a następnie klikamy
"New". Pojawi się okno z
wyborem kilkudziesięciu typów
akcji, nas interesuje pierwsza z
góry "Animate obiect". W oknie animacji
wybieramy jedną z gwiazdek (nieważne,
którą), wpisujemy w pole rotate wartość 360,
a dla frames  wartość  100.  ustawiamy  też
opcję synchronizacji na asynchronous. Po
zatwierdzeniu przyciskiem ok,
zaptaszkowujemy jeszcze opcje loop action
events i ponownie dajemy na ok.

Możemy teraz uruchomić naszą prezentację,
którą będzie stanowić świecące słoneczko.
Nie będzie to nic wymyślnego, ot  animacja
słońca przypominająca to, co widzieliśmy w
starych czeskich kreskówkach. Aby nieco
poprawić  efekt,  możemy  delikatnie  zmienić
odcień barwy jednej z naszych 24-
ramiennych gwiazdek. Oczywiście dużo
efektowniejszym rozwiązaniem byłoby użycie
zamiast obiektów tworzonych przez
Hollywood, naturalnych grafik w png. Nie
znaczy to, jednak że z obiektami rysowanymi
nic więcej już nie można zrobić.  Zachęcam

do eksperymentowania np. poprzez
utworzenie kolejnych warstw z
animowanymi gwiazdkami o różnym
stopniu  wielkości  i  przezroczystości.  W
tym artykule trzymamy się podstaw,
dlatego już nie będziemy upiększać
słońca, wzbogacimy za to naszą
animację o kolejne elementy krajobrazu.
Skoro na niebie mamy już słońce,
przydałaby się jeszcze jakaś chmura.
Niestety tej tak łatwo nie stworzymy.
Designer nie ma żadnego narzędzia do
swobodnego rysowania odręcznego czy
tworzenia  obiektów z  krzywych.  Można
oczywiście narysować nakładające się
na siebie elipsy, które tworzyłyby
chmurę,  jednak  nie  można  ich,  tak  jak
ma to miejsce w programach do grafiki
wektorowej, scalić w jeden obiekt. Rzecz
jasna da się te elipsy jednocześnie
wprawić w ruch, tak by widz miał
wrażenie, że przesuwa się chmura
złożona z jednej bryły, ale mieliśmy
działać nieskomplikowanymi metodami.
Najłatwiejszą metodą będzie więc
narysowanie chmury w jakimś

zewnętrznym programie malarskim.
Wystarczy nam grafika dwukolorowa
biała chmurka na czarnym tle. Po
wczytaniu brusha z chmurą do
Hollywood, możemy ustawić, który z
kolorów ma być niewidoczny i po
kłopocie. Ja założyłem sobie, jednak że
na potrzeby naszej animacji nie będę
korzystał z innych programów
graficznych. W Designerze nie ma co
prawda narzędzia do rysowania
krzywych, ale możemy rysować za
pomocą polygonów. Przy poświęceniu
chwili czasu i ustawieniu dosyć dużej
liczby ścianek, stworzona w ten sposób
chmura nie jest nawet tak bardzo
kanciasta.

Ponownie tworzymy akcję animate
obiect, tym razem jednak zainteresujemy
się opcją move. W pole X wpisujemy
wartość 800, oznacza to, że nasza

chmura  przesunie  się  o  800  pikseli,  w
polu frames wpisujemy 150. Po co
przesunięcie o 800 punktów, skoro nasza
grafika ma tylko 640 pikseli szerokości?
Hollywood oferuje możliwość
przesuwania obiektów poza ekran.
Przesuńmy  więc  naszą  chmurkę  przed
lewą  stronę  ekranu.  Możemy to zrobić
przeciągając ją myszą lub użyć opcji
position z menu, wpisując w polu x
wartość minusową. Teraz po odtworzeniu
naszej animacji, słońce będzie świecić, a
chmura przepłynie od lewej, poza prawą
krawędź ekranu.

Animujemy już dwa elementy, ale na
ekranie wciąż jest pustawo i trochę
sztucznie. Skoro świeci słońce, a pod
nim przesuwają się chmury, powinien
być  jakiś  cień.  Szybko  narysujmy przy
pomocy  polygonów  zielone pagórki  na
dole ekranu, tak by mieć obiekt, na który
będzie  padał  cień.  Tworzenie cienia w
Designerze jest dziecinnie proste.
Wystarczy skorzystać w menu obiect
options,  z  opcji  shadow. Jednak w tym

przypadku tak
stworzony cień będzie
zbyt naturalny i
niepasujący do
prostoty grafiki, z jakiej
budujemy naszą
animację. Zatem
proponuję użyć na
chmurze opcji kopiuj
wklej, nowo utworzonej
kopii nadać nazwę
"cień" i przesunąć ją
np. o 270 pikseli w dół
i 130 pikseli w lewo
względem pierwotnego
obiektu. W menu
obiect options
zabarwić "cień"
używając opcji tint.
Tam wybieramy kolor
czarny i ustalamy
stopień barwienia na
41%. Kopiujemy i
wklejamy także akcję,

którą utworzyliśmy dla pierwszej chmury,
po czym edytujemy ją w ten sposób by
źródłem animacji był obiekt "cień".
Zmieniamy tam jeszcze kilka rzeczy. W
polach scale x i Y, wpisujemy wartość 0.5,
a liczbę klatek animacji obiektu
zmniejszamy ze 150 do 130. Dodatkowo
ustawiamy wartość tint level na 100%. Te
zabiegi pozwolą nam na to, że animacja
cienia  będzie bardziej  naturalna.  Dzięki
mniejszej liczbie klatek animacji cień
będzie się poruszał szybciej niż chmura,
a więc będzie się do niej zbliżał w miarę
gdy ta będzie się zbliżać do słońca.
Jednocześnie dzięki opcji skalowania
obraz cienia będzie się też sukcesywnie
skracał. Tint będzie nam ten obiekt
przyciemniał. W efekcie, gdy chmura
będzie mijała słońce cień będzie się
znajdował  pionowo pod nią,  będzie  też
dwukrotnie krótszy i ponad dwukrotnie
ciemniejszy niż na początku.



Poznaliśmy już podstawowe właściwości
akcji "animuj obiekty". Wykorzystując te
możliwości możemy wzbogacać nasz film o
kolejne ruchome obiekty. Z pewnością w
każdym  rysunku dla dzieci,  obok  słońca i
chmurki najpopularniejszym elementem jest
domek. Ten możemy łatwo utworzyć z
prostokątów i  trapezów, które  są  dostępne
jako obiekty auto form. Po czym ożywić go
robiąc dym. Opcja przesunięcia obiektu w
połączeniu  z  opcją  tint,  która  puszczane z
komina obłoczki stopniowo zabarwiać będzie
na kolor nieba,  da pożądany efekt  (można
też zamiast suwaka zabarwiania, użyć
suwaka przezroczystości). Możliwości jest
sporo, zachęcam do ich twórczego
wykorzystania.

Gdy już  dodamy wszystkie  elementy i
uznamy że nasza kreskówka
wystarczająco tętni życiem, możemy
przystąpić do przekształcenia naszego
filmiku, będącego wciąż jeszcze
prezentacją Hollywooda, w
pełnoprawną  animację. Służy  do  tego
opcja save video. Z poziomu Designera
nie mamy zbyt dużego wpływu na
parametry naszego filmu (nieco
większe możliwości daje Hollywood
wraz z argumentami wpisywanymi z
konsoli), w zasadzie poza podaniem
miejsca docelowego dla pliku, możemy
ustalić jedynie framerate. Proponuję
tutaj nic nie zmieniać pozostawić
wartość 50 klatek na sekundę.

W naszej prezentacji dla ułatwienia
korzystaliśmy z funkcji loop ustawionej
na nieskończoną liczbę powtórzeń. To
oznacza,  że tworzony przez  nas  film
również mógłby trwać w
nieskończoność. Są na to dwie rady,
pierwsza wrócić do akcji animującej
słońce i w opcji loop, zamiast zera,
wpisać wartość powtórzeń, jaka nam

pasuje. Druga, obserwować
tworzenie  filmu  i w  sposób
ręczny, w odpowiednim
momencie zakończyć ten
proces.

Hollywood tworzy materiał
wideo z podglądem na
żywo, wystarczy, że
klikniemy na gadżet
zamykania okna z
podglądem, a program
automatycznie i co ważne
bez żadnych błędów
zakończy kreację
stosownego pliku avi.

Tak stworzony film jest
gotowy do tego by
pochwalić się nim np. na
serwisie Youtube. Na
początku tego artykułu
pisałem jednak o
nawiązaniu do klasycznych
animacji  ze  złotych czasów
Amigi, które najczęściej
występowały w formacie

Anim. W tym celu potrzebne będzie
skorzystanie z dodatkowych narzędzi,
przeznaczonych do konwersji  wideo. W
tej kwestii zdecydowanie najlepszym
wyborem jest FFMpeg wraz z nakładką
FFMpegGUI. Co prawda nie stworzymy
nim bezpośrednio pliku anim, ale bardzo
się do tego celu przybliżymy. Dzięki
intuicyjnemu GUI w zasadzie z
konwersją  poradzi  sobie  nawet  amator.
Dla naszych celów wystarczy wybrać plik
źródłowy, podać ścieżkę dla pliku
docelowego, oraz jego rozszerzenie.
Jeśli wybierzemy np. gif, w kilka sekund
przekształcimy naszego "avika" w

bardziej zbliżony do standardów sprzed
lat animgif. Lepszy efekt uzyskamy
jednak, rozbijając nasza animkę na serię
obrazków png.

Pozostał nam jeszcze ostatni krok,
ostateczna konwersja  do formatu anim.
AmigaOS 4, nie bez racji szczyci się
niemal 100% kompatybilnością z
oprogramowaniem użytkowym dla
klasyka, w tym również prawie
wszystkimi programami graficznymi.
Niestety z doświadczenia wiem, że
kompatybilność ta ogranicza się do
wszystkiego,  co  związane  ze  statyczną
grafiką. Natomiast w momencie prób
tworzenia  animacji  anim,  zaczynają  się
schody. Nawet programy klasy ImageFX,
wydawałoby się napisane, tak bardzo
zgodnie z systemem operacyjnym i
wytycznymi Commodore, w tym aspekcie
powodują problemy. Radzę więc nie
szukać  rozwiązań  po omacku,  tylko  od
razu uruchomić Wildfire. Według mojej
wiedzy jedyny program dla 68k, który
bezproblemowo tworzy animy na
Amigach One oraz  zapewne Samach  i
Pegasosach.

Ustawiamy w nim opcję wejścia pictures
list i ładujemy naszą sekwencję
obrazków png. Wyjście to oczywiście iff
animation. Dostępne są Anim 5 oraz dwa
rodzaje Anim 7, ważniejszą opcją jest
jednak zamknięcie mapy kolorów
(colormap  locked),  w  przeciwnym razie
na naszym filmiku mogą pokazać się
artefakty. Pozostaje nam już tylko
wcisnąć convert i w zależności od mocy
procesora poczekać, krótszą bądź
dłuższą chwilkę. Nasza animacja w
starym poczciwym Anim jest już gotowa.



Na początek omówię instalację oraz
podstawy obsługi makroasemblera Asm-
One. Uważam, że jest to najtrafniejszy
wybór. Asembler ten umożliwia wykonywanie
programów krok po kroku (tzw. debugger), co
jest bardzo przydatne w wynajdywaniu
błędów, szczególnie na początku nauki
języka maszynowego. Po rozpakowaniu
archiwum polecam skorzystać ze skryptu
instalacyjnego. Ale to nie wystarczy by w
pełni skorzystać z tego programu. Potrzeba
jeszcze zainstalować bibliotekę
reqtools.library, zrobić dwa przypisy
(sources: i includes:), oraz zainstalować pliki
nagłówkowe. Instalacja biblioteki
reqtools.library polega na skopiowaniu jej do
katalogu libs:. Następnie  (najlepiej  w  pliku
user-startup) przypisujemy sources: do
katalogu, gdzie będziemy trzymać kody
źródłowe swoich  programów,  zaś  includes:
do katalogu, gdzie trzymamy pliki
nagłówkowe. Jeśli nie posiadasz plików
nagłówkowych to możesz je zdobyć
chociażby z pakietu "NDK" ("Native
Developer Kit") zawartemu na płycie
kompaktowej "Amiga Developer CD". Pliki
nagłówkowe są potrzebne, jeśli chcemy
korzystać z bibliotek systemowych, zawierają
niezbędne stałe. Gorąco zachęcam do kupna
tej płyty, o ile jeszcze jej nie posiadasz, gdyż
zawiera programy pomocne przy
programowaniu w asemblerze, np. program
LVO, który podpowiada składnię funkcji
systemowych.

Jeśli wykonaliśmy powyższe czynności
jesteśmy gotowi do uruchomienia programu
Asm-One. Robimy dwuklik na ikonce
programu głównego. Po uruchomieniu
musimy określić w jakim rodzaju pamięci
oraz jaką ilość pamięci (liczoną w
kilobajtach) chcemy zarezerwować na
przestrzeń  roboczą  dla naszego  programu.
Możemy wybrać pamięć Fast, Chip, Publ
(publiczną)  oraz  Abs  (jeśli  chcemy tworzyć
program pod konkretnym adresem pamięci).
Polecam na początek wybrać pamięć
publiczną ("Publ", lub po prostu "P"), w ten
sposób program zarezerwuje pamięć w
największym dostępnym bloku. Ilość
pamięci jaką powinniśmy przeznaczyć
na przestrzeń roboczą zależy od tego,
jak duży kod chcemy załadować do
programu, z ilu plików nagłówkowych

chcemy skorzystać  oraz  ile  tej  pamięci
jest fizycznie  dostępna. Jeśli  w  trakcie
pracy programu wyczerpie się nam
zarezerwowana przestrzeń
robocza, zawsze możemy ją
rozszerzyć.

Gdy już przebrnęliśmy przez
początek jesteśmy w programie
głównym w linii poleceń.
Zaznaczam, że w preferencjach
możemy określić początkowe
parametry tak, że nie będziemy
musieli  ich  określać  ciągle  na
nowo. W linii  poleceń możemy
sterować programem za
pomocą poleceń lub

rozwijanego menu. Omówię
teraz menu "Project". Jest to
podstawowe menu, dzięki któremu
wczytamy kod, nad którym pracowaliśmy,
zapiszemy go oraz zaktualizujemy
(szczególnie polecam często
aktualizować swoje programy w miarę
postępów w pracy nad nimi). W tabeli nr
2 znajduje się opis podstawowych
poleceń, których znajomość będzie nam
potrzebna na początku nauki (w
nawiasach nazwa polecenia, którą
możemy wpisać w linii  poleceń). Tabela

ASEMBLER
dla zielonych (część 1.)

W tym kursie poznasz, drogi Czytelniku, podstawy programowania w
języku  maszynowym procesorów  z rodziny  Motorola  MC680x0. Zalet
pisania programów w asemblerze jest kilka: programy w nim napisane z
reguły wykonują się bardzo szybko (co ma zasadnicze znaczenie w
wielozadaniowym środowisku Amigi,  gdzie liczy się każda wykonywana
instrukcja), a także zajmują mało pamięci dyskowej i operacyjnej
komputera.

Project Info ("=PI") Informacja o bieżącym projekcie. Wyświetla nazwy
wszystkich kodów źródłowych w pamięci w formie
requestera. Uwaga: do działania tej i wielu innych poleceń
potrzebna jest biblioteka reqtools.library!

Read Source ("R") Wczytanie kodu  źródłowego  do edytora.  Po  wybraniu  tej
opcji zostaniemy poproszeni o wybranie pliku z kodem
źródłowym, który następnie zostanie załadowany do
edytora w programie Asm-One.

Write Source +Mark ("W") Zapisanie kodu źródłowego ze znacznikiem kodu. Ów
znacznik (w kodzie binarnym) jest umieszczany na
początku pliku z kodem źródłowym, więc nie wszystkie
przeglądarki  lub edytory tekstu go odczytają, albo będzie
widać "krzaczki" na ekranie. Żeby wyeksportować program
do zwykłego kodu ASCII (tekstowego) należy użyć
następnego opisywanego polecenia.

Write Source -Mark ("WN") Zapisanie kodu bez znaczników (czyli w postaci pliku ASCII
- ważne gdy chcemy wyeksportować kod do edytora
tekstu).

Write Object ("WO") Zapisanie  pliku  wynikowego  (czyli kodu wykonywalnego).
Taki  plik  będzie  już  można uruchomić  z  Workbencha lub
CLI.

Insert ("I") Umieszczenie pliku z kodem źródłowym wewnątrz aktualnie
edytowanego kodu. Zatem edytowany program nie jest
zastępowany,  tylko  uzupełniany o  wybrany  plik  z  kodem
źródłowym.

Update ("U") Aktualizacja programu. Zapamiętaj i  używaj regularnie do
zapisywania postępów w pracy nad programem!

Add WorkMem ("=M") Dodaje pamięć do przestrzeni
roboczej (jeśli bieżąca przestrzeń
jest zbyt mała).

About ("#") Wyświetla informację o programie
Asm-One.

Quit/Restart ("!") Wychodzi z programu lub go
restartuje.

Quick Quit ("!!") Natychmiast wychodzi z
programu.

ROBERT SZACKI



nr 1 zawiera pozostałe opcje z tego menu.
Po zapoznaniu się z tym opcjami będziesz
już potrafił manipulować plikami źródłowymi.
Do edytora wchodzi się wybierając opcję
"Editor" z  menu "Assembler" lub po prostu
naciskając klawisz "Esc" w trybie inii
poleceń. W edytorze możemy pisać swój
program. W trybie edytora pojawia się nowe
menu: "Edit", w którym możemy
manipulować tekstem oraz skakać do
różnych miejsc w programie oraz "Sources",
gdzie możemy wybrać edycję jednego z 10
kodów źródłowych, załadowanych
jednocześnie (skrót klawiszowy to klawisz
funkcyjny od F1 do F10). Menu "Edit"
przedstawiają tabele nr 3 oraz 4. W
pierwszym wierszu menu widzimy opcję
"Block". Umożliwia ona manipulacja na
blokach tekstu. Następna opcja to "Search" -
wyszukiwanie ciągu w kodzie źródłowym.
"Replace" służy do wyszukiwania ciągu i
zamiany wystąpień na inny ciąg tekstowy.
Rodzina poleceń "Move" to przemieszczanie
się w kodzie.

Przyszła pora na pierwszy program w
asemblerze! Napiszmy program "Hello world!"

w asemblerze, który wyświetli prosty komunikat
na  ekranie.  Ponieważ  będziemy  korzystać  z
biblioteki systemowej "exec.library" do
otwierania innych bibliotek oraz "dos.library" do
wyświetlenia tekstu w konsoli, musimy załączyć

stałe dotyczące tych bibliotek. Na początek
określmy gdzie Asm-One ma szukać plików
załącznikowych za pomocą dyrektywy
INCDIR (wielkość liter nie ma znaczenia).

Wszystkie dyrektywy i polecenia
asemblera muszą być poprzedzone
znakiem tabulatora (klawisz Tab).

Następnie załączmy plik  "lvo/exec_lib.i".
Zawiera on tzw. przesunięcia względem
bazy biblioteki, są to ujemne liczby, które
mówią pod jakim adresem znajduje  się
dane polecenie biblioteczne. Jeśli nie
posiadamy tego pliku, możemy go sobie
stworzyć za pomocą programu
zawartego na kompakcie "Amiga
Developer CD" o nazwie "LVO". Możesz
znaleźć go w szufladzie
"NDK/NDK_3.1/swtoolkit3". Do pracy
program ten wymaga dostępu do plików
z rozszerzeniem "FD". Żeby mu to
umożliwić robimy przypis "FD:" do
katalogu z tymi plikami
("NDK/NDK_3.1/Includes&Libs/FD").

Następnie, żeby utworzyć omawiany plik
"lvo/exec_lib.i" w katalogu "includes:"
uruchamiamy program LVO w
AmigaShell lub CLI w następujący
sposób: "LVO exec EQUATES

>includes:lvo/exec_lib.i" i gotowe.
Wracamy teraz do edytora Asm-One i
piszemy dyrektywę "INCLUDE" w
odniesieniu do poleceń "exec.library", jak
i poleceń "dos.library":

Przyszedł czas na program główny.
Najlepiej jak wprowadzimy tzw. etykietę
do programu już na początku, nazwijmy
ją Start. Żeby wprowadzić etykietę do
programu po prostu piszemy na
początku linii nazwę etykiety i
bezpośrednio po niej dwukropek.
Musimy najpierw otworzyć bibliotekę
"dos.library" dzięki czemu pobierzemy
adres konsoli i wyświetlimy komunikat.
Robimy to w następujący sposób:

Na początku przemieszczamy adres
(MOVEA) bazy biblioteki exec, która
zawsze leży w komórce pod adresem 4
do rejestru procesora A6. Jest to
wymagana operacja przed
wywoływaniem funkcji bibliotecznych.
Rejestr A6 jest wykorzystywany właśnie
do przechowywania baz biblioteki
(oczywiście jest to pewna konwencja,
którą powinniśmy stosować, gdy
korzystamy z funkcji bibliotecznych).
Następnie ładujemy adres (LEA) etykiety
"dosname" do rejestru A1 (jest to nazwa
biblioteki, którą zadeklarujemy pod
kodem). W kolejności musimy umieścić
(MOVEQ) w rejestrze D0 wymaganą
wersję biblioteki lub wyzerować ten
rejestr, gdy nie wymagamy żadnej
konkretnej wersji. Na koniec wywołujemy
podprocedurę "OpenLibrary" za pomocą
skoku do podprocedury (JSR), której
adres obliczany jest w następujący
sposób: do rejestru A6 jest dodawana
wartość przed nawiasem (czyli stała
_LVOOpenLibrary), po czym następuje
zapamiętanie bieżącego miejsca w
programie (celem późniejszego
odtworzenia podczas powrotu z
podprocedury) i  skok pod ten adres. W
podprocedurze, kiedy zostanie
napotkane polecenie powrotu z
podprocedury (RTS)  program wraca  do
miejsca  gdzie  nastąpił  skok  i  wykonuje
się dalej.

Jeszcze tuż po powrocie z procedury
program główny dostaje odpowiedź w
rejestrze  D0  - w  przypadku otwierania
bibliotek może tam znajdować się, albo
baza biblioteki, albo zero, w przypadku,
gdy wystąpił błąd podczas otwierania
biblioteki. Teraz wywołamy procedurę
pobrania adresu konsoli. Służy ku temu
polecenie "Output" z biblioteki "dos".
Postępujemy analogicznie do
powyższego kodu, tylko że ładujemy
adres biblioteki "dos" (czyli wynik

Mark Zaznaczanie bloku. Po wybraniu tej opcji jesteśmy w trybie zaznaczania
tekstu. Ruch kursorem powoduje zaznaczenie tekstu, na którym będzie
można przeprowadzać różne operacje (opis poniżej). Jeśli wybraliśmy tę
opcję, kiedy tryb zaznaczania jest włączony, powoduje to wyłączenie tego
trybu.

Copy Kopiowanie zaznaczonego bloku. Blok jest kopiowany do wewnętrznego
bufora.

Cut Wycinanie zaznaczonego bloku. Blok jest kopiowany do wewnętrznego
bufora i usuwany z tekstu.

Paste/Insert/Fill Wklejanie  bloku  ze  schowka.  Blok  z  bufora  jest  wklejany  w miejscu
kursora.

UnMark Odznaczenie bloku. Wybranie tej opcji powoduje wyłączenie trybu
zaznaczania tekstu.

Lowercase Zamiana  liter  w bloku  na  małe.  Po  wybraniu  tej  opcji  wielkie  litery w
zaznaczonym bloku są zamieniane na małe.

Uppercase Zamiana liter w  bloku na duże.  Po  wybraniu  tej  opcji małe litery  w
zaznaczonym bloku są zamienianie na wielkie.

Rotate Odwrócenie kolejności wierszy w bloku. Po wybraniu tej opcji zaznaczone
wiersze są odwracane w taki sposób, że pierwszy wiersz staje się
ostatnim, drugi - przedostatnim itd.

Register Wyświetlenie informacji o użytych rejestrach procesora w zaznaczonym
bloku. Po wybraniu tej opcji, na belce ekranu zostaną wyświetlone
rejestry procesora, które są wykorzystywane w zaznaczonym bloku kodu
maszynowego.

Write Nagrywanie  bloku tekstu  do  pliku. Powoduje  zapisanie  zaznaczonego
bloku do pliku na dysku.

Vertical Fill Wklejenie bloku i przejście do wiersza poniżej.

Comment Dezaktywacja bloku poprzez wstawienie znaku komentarza na początku
każdej linijki. Po wybraniu tej opcji na początku każdej zaznaczonej linijki
wstawiany  jest  znak  komentarza  ;  (średnik).  Dzięki  temu  ten  kod  nie
będzie brał udziału w asemblacji programu.

Uncomment Aktywacja bloku poprzez usunięcie znaku komentarza na początku
każdej linijki. Działanie  tego  polecenia  jest  odwrotne do  powyższego.
Wszystkie zaznaczone linijki, które posiadają znak średnika na początku
są tego średnika pozbawiane, dzięki czemu będą brać udział w
asemblacji programu.



poprzedniej operacji) do rejestru A6, zaś
parametry  umieszczamy również  w  innych,
odpowiednich dla polecenia rejestrach.

Funkcja "Output"  z  biblioteki  "dos"  zwraca
nam właśnie  adres  konsoli  (zwyczajowo  w
rejestrze D0). Program testuje (TST) ów
adres, bo funkcja może zwrócić zero gdy nie
ma dostępu do konsoli. Następnie w
przypadku, gdy było zero skacze (BEQ) do
lokalnej etykiety .nocon (brak konsoli).  Jeśli
jednak  D0  zawierało  liczbę  różną  od zera
program jest kontynuowany. Możemy użyć
teraz tego adresu spod rejestru D0 do
zapisania tekstu w konsoli, co równa się
wyświetleniu naszego tekstu i zamknąć
bibliotekę.

To jeszcze nie koniec. Musimy jeszcze
zarezerwować pamięć na przechowanie
nazwy biblioteki, bazy biblioteki oraz tekstu
do wyświetlenia. Służą do tego specjalne
dyrektywy asemblera (DC):

Żeby cieszyć się pierwszym działającym
programem w asemblerze pozostała tylko
jedna rzecz - zasemblować kod (czyli
przetłumaczyć  mnemoniki  -  nazwy  poleceń
na  kod  binarny,  zrozumiały dla  komputera)
oraz zapisać plik wykonywalny. Robimy to
poprzez polecenie "Assemble" oraz "Write
Object". Po prostu wejdź do trybu linii
poleceń, wpisz "A", wciśnij enter, a
następnie,  jeśli  nie było błędów, "WO" oraz
enter. Jeśli wszystko poszło pomyślnie
zostaniesz poproszony o wybranie ścieżki do
pliku wykonywalnego (nazwij go np.
"Program.exe"). Teraz, żeby przetestować
program wystarczy uruchomić CLI, wejść do
katalogu z zapisanym plikiem wykonywalnym
i uruchomić go. Na ekranie powinien zostać
wyświetlony komunikat  z przykładu.  I  to  by
było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że
dobrze bawiłeś się czytając ten artykuł i
jesteś pełen chęci zdobywania wiedzy na
temat asemblera Amigi.

"Rodzina M680x0" Wojciech Czyż
"Asm-One" Adam Doligalski
"Asembler dla początkujących" Adam Doligalski

Search Nowe wyszukiwanie. Po wybraniu tej opcji
jesteśmy poproszeni o wpisanie tekstu do
wyszukania. Wyszukiwanie rozpoczyna się w
bieżącej pozycji kursora.

Forward Kontynuacja wyszukiwania danego ciągu. Po
wybraniu tej opcji poprzednio znaleziony tekst jest
wyszukiwany w dalszej części kodu źródłowego.

Replace Nowe  polecenie  zamiany. Po  wybraniu  tej  opcji
jesteśmy poproszeni o wpisanie tekstu do
wyszukania oraz tekstu zastępującego. Następnie
dany tekst jest wyszukiwany. W przypadku
znalezienia tego tekstu wyszukiwanie jest na
moment przerywane i użytkownik jest proszony o
wybranie  akcji  (Y/N/L/G).  Wybranie  "Y"  oznacza
zastąpienie  tekstu  i szukanie  dalej, "N"  oznacza
pominięcie tego wystąpienia wyszukiwanego ciągu
i szukanie dalej, "L" oznacza zastąpienie i
przerwanie wyszukiwania, zaś "G" oznacza
zastąpienie wszystkich wystąpień od tego
począwszy.

Forward Kontynuacja poprzedniego polecenia zamiany
ciągu tekstowego.

Delete line Kasowanie bieżącej linii. Polecenie kasuje całą
bieżącą linię z edytora.

Set Marks Oznaczenie danej pozycji w kodzie przez jedno z
10 możliwych oznaczeń. Za pomocą tej opcji
możemy zaznaczyć daną pozycję w tekście, dzięki
czemu później możemy skakać do tego miejsca za
pomocą jednej kombinacji klawiszy.

Jump Marks Skok do uprzednio oznaczonej pozycji w kodzie.
Za pomocą tej opcji możemy skoczyć do
uprzednio  zapisanego  miejsca w  programie (10
możliwych do zapamiętania miejsc).

Jump ;; Skok do  sekwencji  znaków ;;  (dwa  średniki).  Ta
opcja przyda się, jeśli będziemy oddzielać pewne
części programu sekwencją dwóch średników,
czyli takim specjalnym komentarzem. Dzięki tej
opcji w błyskawiczny sposób możemy przechodzić
po tych fragmentach.

Jump Line Skok do podanej linii. Skacze do linii o podanym
numerze.

Begin of Line Do początku linii. Przemieszcza kursor do
początku linii.

End of Line Do końca linii. Przemieszcza kursor do końca linii.

Page Up Strona powyżej. Przemieszcza kursor stronę
wyżej.

Page Down Strona poniżej. Przemieszcza kursor stronę niżej.

Up 100 Powyżej o 100 linijek. Przemieszcza kursor o 100
linii do góry.

Down 100 Poniżej o 100 linijek. Przemieszcza kursor o 100
linii w dół.

Top Do początku dokumentu. Przemieszcza kursor na
początek dokumentu.

Bottom Do końca dokumentu. Przemieszcza kursor na
koniec dokumentu.

Left Word Do początku słowa po lewej stronie kursora.
Skacze do początku słowa po lewej stronie
kursora.

Right Word Do początku słowa po prawej stronie kursora.
Skacze do początku słowa po prawej stronie
kursora.

Make Macro Rozpoczęcie/zakończenie nagrywania makra.
Rozpoczyna nagrywanie makra, czyli sekwencji
komend edytora.

Do Macro Wykonanie nagranego makra. Wykonuje
uprzednio utworzone makro za pomocą Make
Macro.



Sprawdźmy jakie programy
mamy do dyspozycji.
Wziąłem pod uwagę cztery:
A64, Frodo, Vice i MagiC64.
W teorii najlepsze są dwa
środkowe, jednak mają też
największe wymagania
sprzętowe, szczególnie pod
względem pamięci. Poza

tym Vice nie będzie działać bez karty
graficznej pracującej w systemie
CyberGraphX lub Picasso96, a to ogranicza
ilość potencjalnych użytkowników. Okazuje
się, że w poszukiwaniach najbardziej
uniwersalnego rozwiązania wciąż
sprawdzają się najstarsze programy w
stawce. Na przykład: A64 działa nawet z
dyskietki, a żadnych plików nie trzeba
instalować na twardym dysku. Niestety jego
kompatybilność pozostawia dużo do
życzenia. Zwykła „Giana Sisters” potrafi
wywołać błąd. Dlatego ostatecznie
zdecydowałem się używać MagiC64. Jest
najmniej problematyczny, posiada szereg

opcji ułatwiających obsługę obrazów
dyskietek, a także pozwala uzyskać dużo
lepszą zgodność z oryginałem.

Jak zabrać się do pracy? Obsługa emulatora
nie jest skomplikowana i powinien sobie z nią
poradzić każdy kto choćby parę razy używał
programów z systemowych dyskietek.
Uruchamiamy go standardowo, czyli za
pomocą ikony na Workbenchu. Od razu
mamy dostęp do wszystkich opcji
podzielonych tematycznie. Nie będę teraz
opisywać całości, bo zabrałoby to zbyt wiele
miejsca,  ale  warto  zwrócić  uwagę  na  kilka
szczegółów. Proponuję na początek

spróbować uruchomić dowolną grę lub
program dla C64. W tym momencie
musimy wiedzieć  w jakim formacie  jest
on zapisany na dysku. MagiC64
obsługuje popularne formaty D64,
T64 oraz P00, możemy więc
wczytywać  obrazy  dyskietek  i  taśm.
Tym sposobem uruchomimy z
powodzeniem praktycznie każdy
program. O ile oczywiście jakość
emulacji na to pozwoli i tu trzeba
przyznać – nie z każdą grą będzie łatwo.
Program posiada oddzielne funkcje
służące do obsługi każdego formatu.
Służą do tego przyciski „D64-Disks”,
„T64-Tapes” oraz „P00-Files”. Każdy
zawiera kilka opcji, z których
najważniejsze to „Load” i „Load+Run”.
Ten ostatni umożliwia uruchomienie
emulacji w połączeniu z automatycznym
wczytaniem wybranego pliku, który
wskazujemy na liście.  Wyświetlana jest
zawartość obrazu dyskietki lub taśmy,
tak samo jak polecenie LIST dla katalogu

(czyli „$”) na C64. Przykład
widać na ilustracji. Jest to
bardzo łatwy i wygodny sposób,
a także dużo szybszy niż
wykonywanie serii poleceń
LOAD w Basicu.

Trzeba powiedzieć, że
konfiguracja emulatora należy
do mocno rozbudowanych,
szczególnie jeśli weźmiemy pod
uwagę,  że program działa  bez
większego  problemu nawet  na
komputerach wyposażonych
zaledwie w 3-4 MB pamięci.
Posiada wiele opcji związanych
z grafiką (przyciski „Graphics” i
„Video”), oddzielną obsługę
układów Amigi (opcja „Amiga

View”) i kart graficznych (tryb „RTG”).
Możemy korzystać z każdego trybu
wyświetlania dostępnego w systemie,
nawet jeśli zdefiniujemy nietypową
rozdzielczość czy uruchomiony zostanie
sterownik ekranu zawierający
niestandardowe parametry. Bardzo
ciekawą możliwością jest również
zapisanie oddzielnej konfiguracji dla
różnych programów lub gier, które
uruchamiamy w emulatorze. Można
nawet uruchamiać programy
bezpośrednio przez dwuklik ikony na
Workbenchu, a wybrana pozycja

zostanie załadowana i wykonana bez
naszego udziału. Wbrew pozorom jest to
bardzo proste, wystarczy tylko wywołać
okno „Informacje”, gdzie zmieniamy
parametry ikon (czyli tzw. tooltypy).
Musimy pamiętać o zachowaniu rodzaju
ikony „Projekt”. Następnie w polu
„Program” wpisujemy nazwę programu,
najlepiej razem ze ścieżką dostępu.
Dalej jako pierwszy parametr podajemy
słowo „FILE” i nazwę pliku obrazu do
załadowania. Drugi
parametr to
„LOADSTRING”, który
określa program
zapisany w obrazie np.
dyskietki, który chcemy
wywołać. Po każdym
słowie wpisujemy znak równości.
Przykładowo:

Przed nazwą pliku także powinna
znaleźć się ścieżka dostępu, która
będzie wskazywać na miejsce zapisania
obrazu  dyskietki. Dla  ułatwienia  można
skorzystać z katalogu „D64DISKS”, który
znajduje się w katalogu z emulatorem. W
takiej sytuacji wystarczy go podać przed
nazwą w pierwszym z wymienionych
argumentów, czyli:

Commodore 64

Emulujemy!

brew sztampowym opiniom, nawet
niezbyt mocno rozbudowana Amiga
może z powodzeniem służyć do emulacji
innych komputerów. Rzecz jasna to
udawanie jest ograniczone szybkością
procesora,  nie  możemy więc  oczekiwać
niemożliwego, jednak konfiguracja w
stylu szybszej Motoroli 68030 na
początek wystarczy. Jak taki sprzęt
poradzi sobie w emulacji najbardziej
popularnego komputera w historii, czyli
Commodore 64?

TOMASZ BERNACIK
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Gdy już „odpalimy” naszą ulubioną grę warto
spojrzeć na dolny lewy róg ekranu. Jest tam
wyświetlana szybkość emulacji obliczana w
danej chwili i aktualizowana na bieżąco.
Liczba ta określa procentową prędkość
udawanego komputera w stosunku do
oryginału. Dzięki temu można zorientować
się czy program dla C64 jest w stanie działać
z rozsądną szybkością. Jeżeli dysponujemy
niezbyt szybką Amiga i emulacja nie jest
płynna możemy spróbować przyspieszyć
trochę działanie. Po pierwsze wyłączmy
dźwięk, którego ustawienia dostępne są pod
przyciskiem „Sound”. Możemy włączać i
wyłączać  niezależnie  wszystkie  trzy  kanały
C64, co jest dość niespotykaną funkcją.
Każdy kanał  zajmuje  określony  czas  pracy
procesora. Trzeba wziąć pod uwagę, że
dźwięk jest generowany poprzez bibliotekę o
nazwie „6581sid” i na pewno nie jest to
najszybsza metoda działania. Poza tym
warto zmienić ustawienia obrazu tak, aby
wybrana rozdzielczość – na tyle ile to
możliwe - odpowiadała obszarowi
wyświetlanemu podczas emulacji.
Nieużywana część ekranu może powodować
opóźnienia,  nawet  jeśli  wydaje  się  to  mało
istotne.

Nie bez znaczenia jest też sterownik ekranu,
dlatego jeśli mamy monitor obsługujący wiele
różnych częstotliwości odświeżania - nie
wahajmy się sprawdzić czy przypadkiem nie
spowoduje  to  zmiany wydajności.  Pamiętać
trzeba,  że  przy  małej szybkości  procesora
liczy się praktycznie każdy szczegół.
Proponuję włączyć opcję  „SmartRefresh”,  a
także przełączyć funkcję „Amiga View” na
„Amiga Screen”. Spowoduje to szybsze
wyświetlanie obrazu. Obsługą zajmą się
wtedy oddzielne procedury w zamian
systemowych mechanizmów, które bez
użycia karty graficznej są dosyć wolne.
Kolejną ważną kwestią jest kolizja spritów
(czy też - sprajtów) zwanych „duszkami”,
czyli obiektów spotykanych w praktycznie

każdej grze. Funkcję tą możemy
wyłączyć za pomocą opcji „Sprite-Sprite
Collisions” oraz „Sprite-Background
Collisions”. Co więcej, możemy
kontrolować osobno każdy z ośmiu
spritów obsługiwanych przez C64. Nie
spowoduje to co prawda przyspieszenia
pracy z automatu, ale będzie to tym
bardziej skuteczne, im więcej elementów
graficznych w formie spritów będzie
widocznych na ekranie. Rzecz jasna nie
da się „dopalić” programu w takim

stopniu, aby uzyskać 100% szybkości
Commodore 64 na standardowej Amidze
500, ale moje próby wskazują, że
możemy uzyskać przyspieszenie rzędu
od kilku  do kilkunastu  procent,  co  jest
całkiem dobrym wynikiem. Na pewno
warto wypróbować tę możliwość,
szczególnie jeśli dysponujemy
„średniakiem" jakim jest procesor 68030 i
szybko okaże się, że emulator działa na
granicy używalności. Na przykład, gra
„Orbits” uzyskuje nawet 20% oryginalnej
wydajności, choć średnio przy rozgrywce
wartość  ta  oscylowała  w  granicach  40-
50%. Sprity możemy też całkowicie
wyłączyć za pomocą przycisku „Display
Sprites”, ale raczej nie o to chodzi, chyba

że wyłącznie w celach testowych. Warto
wspomnieć,  że  MagiC64  zawiera  także
tzw. monitor, który umożliwia
przeglądanie i modyfikację pamięci
udawanego Commodore. Oryginalnie
komputer  go  nie posiada i  trzeba  użyć
dodatkowego programu, bardzo często
zawartego na cartridge'u. Aby uruchomić
„MagicMon” w emulatorze wystarczy
użyć przycisku o nazwie „Monitor” w
głównym oknie.  Jego obsługa  to  temat
na oddzielny artykuł czy nawet całą
serię, jednak wszystkie podstawowe
polecenia możemy wyświetlić po
wydaniu  polecenia  „h”  (od  ang.  help).

Pamiętajmy,  że  MagiC64  nigdy nie był
programem darmowym, lecz typu
Shareware. Oznacza to, że wymaga
rejestracji. W wersji rozprowadzanej
bezpłatnie można wykonywać wszystkie
operacje, ale działanie programu
ograniczone jest czasowo. Zdaję sobie
sprawę, że obecnie trudno znaleźć
osobę,  która  przyjmowałaby opłaty,  ale
dobrze jest nauczyć się odróżniać
sytuacje kiedy program działa
nieprawidłowo, a kiedy potrzebujemy po
prostu użyć pełnej wersji. W sieci można
znaleźć instrukcje jak obejść to
ograniczenie, a zatem - dla chcącego nic
trudnego. Z pewnością program jest
dużo  bardziej  zgodny  z  oryginałem niż
jego starszy konkurent o nazwie A64.
Większość typowych pozycji dla C64
działa bez problemu, niektóre wymagają
oddzielnych ustawień, ale i to głównie ze
względu na szybkość emulacji, a nie
błędy programowe. Do w miarę
wygodnej pracy potrzebny jest procesor
68030/50 MHz, ale zależy to mocno od
tego jaki program albo grę uruchamiamy.
Naprawdę komfortowo poudajemy
Commodore 64 dopiero dysponując
sprzętem obejmującym od 68040/25
MHz do 68060/50 MHz. Mimo to
MagiC64 ma jedne z najmniejszych
wymagań wśród emulatorów
Commodore 64 przeznaczonych dla
klasycznych "przyjaciółek". Nawet jeśli
dysponujemy niezbyt szybkim sprzętem
możemy go uruchomić i  sprawdzić jego
działanie, co może zaowocować
apetytem na więcej.



Nie będzie to jednak instrukcja obsługi.
Proponuję podejść do tematu nieco inaczej,
a mianowicie chciałbym namówić Was do
zastanowienia nad wykorzystaniem
instrumentu podłączonego poprzez złącze
MIDI. Wydawać by się mogło, że układ
patternów, nut i  ich parametrów zapisanych
w formie liczbowej nie będą sprawdzać się
podczas używania zwykłej klawiatury
muzycznej. Jednak wbrew pozorom
OctaMED umożliwia dość szybką pracę,
ponadto możemy działać w obie strony, tzn.
zapisywać  nuty w formie  modułu,  a  potem
odtwarzać je za pomocą układów
dźwiękowych Amigi albo wbudowanych
brzmień instrumentu MIDI. Swojego czasu
korzystałem szeroko z tej możliwości
podczas tworzenia  muzyki do gry „Exodus:
The  Last  War”.  I  choć  finalnie  nie  została
wykorzystana, całość powstała na Amidze
1200 przy udziale właśnie OctaMEDa i
syntezatora Yamaha.

Do pracy potrzebny jest interfejs MIDI, czyli
mała  kostka posiadająca gniazda typu IN i
OUT, a całość
podłączana jest do
portu szeregowego
naszej Amigi. Można
spotkać różne wersje,
mniej lub bardziej
rozbudowane, ale
podstawowe funkcje
pozostają zawsze
takie same. Standard
MIDI powstał w
pierwszej połowie lat
'80- roku i jest obecnie
ogólnie panujący jeśli
mówimy o komunikacji
z instrumentami.
Zatem niezależnie od
tego jaki komputer stoi
na biurku, nie
będziemy mieli kłopotu
z przeniesieniem
danych.

Trzeba  zdecydować jak  ma przebiegać
nasz proces tworzenia utworu. Najlepiej
zaopatrzyć się w typowy instrument, czyli
posiadający zintegrowany moduł
brzmieniowy z klawiaturą muzyczną.
Może być to również sam moduł
brzmieniowy lub sama klawiatura, ale im
bardziej nietypowy zestaw, tym więcej
kłopotów możemy napotkać. Sprzęt
powinien  być zdolny  do  komunikacji w
standardzie „General MIDI”. Jest to
powszechna cecha instrumentów, ale
zwracam na to uwagę z powodów
związanych z obsługą w systemie Amigi.
Po pierwsze wiele nowych urządzeń
posiada jedynie port USB, który nie
zawsze daje możliwość transmisji
poprzez typowe komunikaty MIDI, mimo
że istnieje wiele adapterów USB-MIDI.
Teoretycznie takie połączenie powinno
działać zawsze, ale praktyka
pokazuje szereg różnic.  Jest to kwestia

oprogramowania zapisanego w
pamięci instrumentu, dlatego w
przypadku problemów niewiele
można poradzić. Dlatego polecam
wszystko sprawdzić w instrukcji
obsługi lub  -  gdy  papier nic  nie
podpowie - zobaczyć przed
zakupem jak zachowuje się
sprzęt. Chodzi o to, aby po

podłączeniu do Amigi nie mieć
wątpliwości czy za ewentualnymi
problemami stoi program czy instrument.
Drugą  ważną  kwestią  jest fakt,  iż jeśli
nasz moduł brzmieniowy będzie
wymagał dodatkowej konfiguracji, nie
zawsze będziemy mogli przeprowadzić
ją bezpośrednio na Amidze. Dla
niektórych instrumentów istnieją
odpowiednie programy, ale można je
policzyć na palcach jednej ręki. Ponadto
obejmują  raczej stare  urządzenia,  które
niekoniecznie są gorsze od nowych
modeli, ale trudno je zdobyć. Typowe
połączenie MIDI powinno obejmować
dwa przewody: należy podłączyć
„wejście” z „wyjściem”, czyli  wtyk IN do
OUT i odwrotnie. Proste i logiczne.
Możliwości są tylko dwie, więc jeśli
zrobimy to nieprawidłowo wystarczy
zamienić przewody. Elektrycznie nie
różnią  się, więc  nic się  nie  stanie ani
Amidze, ani instrumentowi. Po prostu
całość nie będzie funkcjonować. Jeśli nie

działa transmisja
danych proponuję
sprawdzić połączenia
kabli w pierwszym
rzędzie. Z
doświadczenia wiem
jak łatwo popełnić
najprostsze błędy, choć
wydaje się to wręcz
niemożliwe, bo przecież
„sprawdzałem to już X
razy”. Wiele interfejsów
posiada wbudowane
diody sygnalizujące
pracę i mamy wtedy
ułatwione zadanie.

Po przyswojeniu
powyższych informacji
możemy śmiało przejść
dalej. Mamy już gotowy
sprzęt, a teraz
potrzebujemy zdobyć

OŚMIORNICA
na pięciolinii

ADAM ZALEPA
statnimi czasy na nowo zaczęło być popularne pisanie muzyki w programach

typu „tracker”. Podstawowym amigowym narzędziem jest tutaj oczywiście
ProTracker wraz ze swoim antycznym protoplastą - SoundTrackerem. Można
przy nich pozostać, o ile nie mamy wygórowanych wymagań. Programy te stały
się legendą, mają swój niezaprzeczalny klimat, ale powiedzmy sobie uczciwie, że
dzisiaj nie należą do najwygodniejszych, nawet w swojej kategorii. Dla
użytkowników bardziej wymagających dostępne są dużo nowsze pozycje, które
umożliwiają pracę zgodną z formatem modułów (czyli popularnym „MOD”) lub
zrywające z tym standardem. Ci pierwsi mają do dyspozycji świetnego
OctaMEDa, szczególnie w edycji Sound Studio, o której chcę powiedzieć.

O



oprogramowanie. OctaMEDa pobierzemy z
Aminetu lub z innej strony związanej z
Amigą.  Nie  musi  być to  najnowsza wersja,
tym  bardziej,  że spotkać  możemy również
edycje oznaczone jako „beta”, a ich nie
polecam. Na potrzeby artykuły korzystałem z
wersji 1.03c, która doskonale nadaje się do
naszych  celów.  Ważne,  aby była  to  edycja
opisana jako „Sound Studio”, ponieważ
pozostałe wersje programu nie posiadają
wielu ważnych funkcji. Sam program
właściwie nie wymaga instalacji, wystarczy
kliknąć  na największej  (naprawdę  duuużej)
ikonie z wizerunkiem keyboardu i już widzimy
podstawowe  okna.  Na  początek  proponuję
ustawić ich pozycje według własnych
przyzwyczajeń oraz wybrać tryb ekranu, na
którym będziemy pracować. Interfejs jest
podzielony na 3 główne części. W zasadzie
wszystko wygląda podobnie jak w
ProTrackerze, ale program jest w pełni
systemowy i można go bez wysiłku
uruchomić na dowolnym ekranie
systemowym. Wystarczy wejść w opcję
„Screen” z menu górnego „Settings” i wybrać
odpowiedni tryb wyświetlania. Po ustawieniu
podstawowych opcji według własnych
przyzwyczajeń, mamy już prawie gotowe
środowisko pracy. W następnej kolejności
trzeba uruchomić to co najważniejsze, czyli
komunikację z MIDI. Odpowiednie funkcje
znajdziemy w menu o oczywistej nazwie
„MIDI”.  Musimy włączyć dwie opcje -  „MIDI
Active” oraz „Input Active”. Spowoduje to
uruchomienie komunikacji pomiędzy Amigą a
instrumentem. Ściślej mówiąc aktywujemy w
ten sposób sygnał wejściowy. Dalej
ustawiamy brzmienia z jakich będziemy
korzystać podczas pisania muzyki.
Wybieramy przycisk „Props...” w oknie „Main
Control”, dzięki czemu zobaczymy kolejne
okno o nazwie „Instrument Properties”. Są tu
ukryte ustawienia instrumentu. Aby
spowodować, że OctaMED będzie
„grał” brzmieniami modułu MIDI, na
suwaku „MIDICh” trzeba wybrać
dowolny kanał, a poniżej - w
pozycji „Preset” - numer barwy
zapisanej w module brzmieniowym.

Można się  w tym trochę pogubić,
ale tylko na początku. Należy tylko
pamiętać, że numer „instrumentu”
w OctaMEDzie jest całkowicie
oddzielny od kolejności brzmień w
naszym instrumencie muzycznym
podłączonym do komputera przez
kabelek MIDI. Mamy do dyspozycji
typowy zakres standardu „General
MIDI”, czyli wartości od 0 do 128 i
każda z nich oznacza określoną
barwę modułu brzmieniowego.
Każda musi być też przypisana do
innego kanału w edytorze. Ponadto
kanał numer 10 domyślnie oznacza
sekcję rytmiczną. Dlatego, gdy
będziemy chcieli go użyć
instrument samoczynnie przełączy
tryb pracy na brzmienia typowe dla
perkusji. Teoretycznie wszystko
możemy też ustawić bezpośrednio
w instrumencie MIDI, ale nie ma to

większego sensu, bo przecież w każdym
utworze możemy korzystać z innego
układu brzmień. OctaMED ustawi
parametry automatycznie podczas
wczytywania utworu na bazie informacji
zapisanych w pliku  „modułu”  na dysku.
W polu „Name” możemy wpisać nazwę
zastosowanego brzmienia, choć nie jest
to konieczne. Jednak, gdy już to zrobimy,
każdy wpis należy potwierdzić klawiszem
ENTER. W przeciwnym razie zmiana nie
zostanie zapamiętana.

Sposób obsługi  jest bardzo zbliżony do
zapisu instrumentów w plikach typu
MIDI,  czyli  tych z rozszerzeniem „.midi”
lub „.mid”. Można je masowo pobierać z
sieci. Podstawową różnicą w stosunku
do modułów ProTrackera jest fakt, że nie
zawierają dołączonych instrumentów, a
jedynie informacje o zastosowanych
barwach, które ma w swojej pamięci
moduł brzmieniowy. Warto odnotować,
że OctaMED umożliwia zapisywanie
takich plików, dlatego gotowy utwór
będzie można bez problemu
zaprezentować na każdym sprzęcie
wyposażonym w odtwarzacz MIDI – na
komputerze lub instrumencie z
wbudowaną stacją dyskietek albo
czytnikiem kart  pamięci.  Jest to kolejna
zaleta, która powoduje, że możemy
łatwiej wyjść na świat z naszą muzyką.
Format zapisu ustawiamy po wybraniu
opcji  „Save”  w menu górnym o nazwie
„Projekt”, czyli raczej typowo. Na ekranie
zobaczymy okno o nazwie „Save
Options”, w którym możemy skorzystać z
pozycji „SMF Type 0”, czyli tzw. Standard
MIDI File. Jest to co prawda starsza
wersja formatu, gdyż istnieje także „Type
1”, ale dla naszych celów nie ma to

praktycznie znaczenia. Nowa wersja
różni się sposobem zapisu
poszczególnych ścieżek, co ułatwia
edycję w programach sekwencyjnych.
My będziemy tylko zapisywać pliki
„.midi”, więc nie odczujemy różnicy.
Funkcja zapisywania plików SMF daje
możliwość konwersji zwykłego modułu
ProTrackera do formatu MIDI. Jest to
oczywiście  dość  trudne  ze  względu  na
to, że moduł odtwarzany na Amidze
może zawierać - i zwykle tak jest - wiele
dodatkowych poleceń w patternach.

Same dźwięki są też na tyle
charakterystyczne, że trudno je
odtworzyć na typowym zestawie General
MIDI. Nie można ich tak po prostu
przenieść do nowego pliku, chyba że
wczytamy do modułu brzmieniowego
sample z  Amigi.  Nie każdy  sprzęt  ma
taką funkcję, poza tym jest to dość
skomplikowane i niekoniecznie da w
rezultacie pożądaną jakość. Pamiętajmy,
że Amiga posługuje się 8-bitowymi
przetwornikami dźwięku, dlatego po
odtworzeniu ich w instrumencie
posiadającym lepsze parametry możemy
się nieprzyjemnie zdziwić. Jednak jak
wiemy, dla chcącego - szczególnie
Amigowca - nic trudnego. Samo
przeniesienie utworu w taki sposób jest o
wiele łatwiejsze niż przepisywanie
utworu metodą „na słuch” z ProTrackera.
Pomijam na razie kwestię zachowania
tonacji utworu, która została użyta w
oryginalnym „module”. To często jest
wręcz  niemożliwe  i  w  takim przypadku
zwykle nie pozostaje nic innego jak
ponowne stworzenie całej aranżacji. Jest
to szeroki temat i zagadnienie na
zupełnie nowy artykuł.



Wróćmy do samego OctaMEDa. Ilość
ścieżek MIDI  jest  ograniczona i  wynosi  16,
lecz nie należy ich mylić z kanałami użytymi
w patternach. Każdy kanał MIDI przekazuje
informację na temat jednego brzmienia, ale
możemy je oczywiście wykorzystać na
poszczególnych ścieżkach w różny sposób.
Inną kwestią pozostaje fakt, iż instrument
MIDI może nasze wyczyny zinterpretować w
różny sposób. Wiele bowiem zależy od
polifonii,  czyli w skrócie od tego ile głosów
może być odtwarzanych jednocześnie.
Trzeba wziąć pod uwagę takie kwestie  jak
ewentualne nakładanie się jednych
dźwięków na drugie i ich wybrzmiewanie.
Sposób w jaki uwzględnimy to w patternach
zależy od użytej barwy i możliwości
instrumentu MIDI.

Standardowe brzmienia typu „General MIDI”
przedstawiają się w liczbie 128. Wiele
instrumentów pozwala korzystać z
dodatkowych tzw. "banków" próbek, które są
zazwyczaj lepszej jakości lub stanowią
wariację klasycznych brzmień uzupełnione o
efekty. Banków może być wiele i są
przełączane ręcznie lub mogą być
wybieranie automatycznie według stworzonej
wcześniej listy. Drugą grupą są próbki
możliwe do modyfikacji przez użytkownika.
Ze wszystkich możemy korzystać również w
OctaMEDzie, lecz w nieco utrudniony
sposób. Gdy w oknie „Instrument Properties”
włączymy opcję „Extended Preset”, wartość
możliwa do ustawienia  na suwaku „Preset”
wzrośnie do 2800. Pierwsze 128 to cały czas
zwykły zestaw MIDI, natomiast pozostałe
będą wybierane z dodatkowej pamięci
modułu brzmieniowego. O ile kolejność
brzmień „General MIDI” jest ściśle określona
to  niestety  nie  możemy kontrolowania  listy
dodatkowych instrumentów (powyżej numeru
128). Dlatego korzystając z różnego sprzętu
uzyskamy różne rezultaty. Sam używałem
kilku syntezatorów  Yamahy  i  Rolanda. Na
każdym bez większego problemu uzyskałem
większość barw, przy czym trzeba było
niestety się ich „trochę” naszukać. Z drugiej
strony, gdy już znajdziemy większość
interesujących nas próbek, wystarczy

zapisać numer, gdyż ich kolejność w pamięci
instrumentu jest  stała.  Na szczęście jest to
praca do wykonania jednorazowo i nie
wymaga wielkich nakładów. Trzeba po prostu
sprawdzić pod którym numerem zapisane są
określone brzmienia. Niektóre pozycje mogą

być też puste. Nie wynika to z lenistwa
producenta, lecz nieprecyzyjnej obsługi
przez OctaMEDa, który nie pomija
nieużywanych  „numerków”.  Nie  wpływa
to w żaden sposób na efekty naszej
pracy. Gdy już mamy ustawione
wszystkie parametry możemy zacząć
wprowadzać nuty za pośrednictwem
instrumentu. Robimy to w gruncie rzeczy
tak samo jak podczas
grania na zwykłej
klawiaturze komputerowej.
A może lepiej byłoby
powiedzieć – podobnie.
Nie mówimy teraz o
technice gry, natomiast
sama obsługa nie różni
się, oprócz odmiennego
ustawienia pojedynczych
brzmień. Przypomnę, że
edycję aktywujemy
wybierając pole „Edit” w
oknie „Main Control”.
Możliwe jest także
wprowadzanie akordów,
choć nie działa to zbyt
dobrze ze względu na
opóźnienia w
synchronizacji z instrumentem.
Większość takich nut trzeba później
wyrównywać, ale i tak jest to dużo lepszy
sposób niż bez pośrednictwa MIDI.
Jeżeli dysponujemy klawiaturą
dynamiczną,  OctaMED może  przełożyć
jej wskazania i zapisać odpowiednie
wartości w patternie.

W menu górnym o nazwie „MIDI” mamy
jeszcze kilka innych ważnych funkcji
związanych z instrumentem. Możemy
sprawić, aby OctaMED mógł być
kontrolowany za pomocą zewnętrznego
sekwencera MIDI. Należy tylko włączyć
opcje „Slave Mode Active”. Podczas
problemów z synchronizacją czasową
(podczas odtwarzania i nagrywania),
możemy skorzystać z opcji „Send Sync”
lub „Ext Sync”. Pierwsza powoduje
wysyłanie informacji o pozycji w utworze,
gdy zaczniemy go odtwarzać lub

zatrzymamy. Druga
funkcja umożliwia
zastosowanie
sygnału
synchronizacji
generowanego przez
urządzenie MIDI,
czyli na przykład
moduł brzmieniowy.
W tym przypadku
musi być także
aktywna opcja o
nazwie „Input Active”.
Dodatkowo program
może wysyłać
cykliczne komunikaty

w celu sprawdzenia czy połączenie MIDI
przebiega bez problemów. Można to
przyrównać do sygnału „PING” podczas
pracy w sieci. Taki sposób potwierdzania
połączenia umożliwia opcja „Send Active
Sensing”. Jeśli mamy zewnętrzny moduł

brzmieniowy rozdzielony z klawiaturą
muzyczną,  samo  połączenie  typu  MIDI
IN spowoduje, że nuty będą poprawnie
zapisywane w patternie, lecz żadne
dźwięki nie będą odtwarzane.
Przydałoby się wtedy, aby informacje
generowane przez naciskanie klawiszy
„wracały” do modułu brzmieniowego.
Będzie się tak działo, gdy włączymy

kolejną opcję - o nazwie „Send Out
Input” dostępną w tym samym menu
górnym. Dzięki  temu brzmienia zostaną
powtórzone na instrumencie MIDI, a dla
nas oznacza to  tyle,  że będzie  słychać
jak gramy.

Domyślnie nie wszystkie parametry MIDI
są  zapisywane  w  edytorze.  Dotyczy  to
takich  kwestii  jak na  przykład  moment
oraz czas przytrzymania i puszczenia
klawisza, a także głośność, gdy
podłączoną mamy tzw. klawiaturę
dynamiczną. Obie informacje będą
uzupełnione jeśli zaaktywujemy opcje
„Read Key-Up's” oraz „Read Volume”.
Dodatkową korzyścią jest fakt, że
możemy połączyć odtwarzanie muzyki
przez moduł brzmieniowy razem z
dźwiękiem generowanym przez naszą
Amigę. W takiej sytuacji pamiętajmy, aby
standardowe „sample” były umieszczone
na czterech początkowych kanałach
(ścieżkach), niezależnie od komunikacji z
instrumentem MIDI, który będzie
pracował na pozostałych kanałach w
patternie. Reszta uwag pozostaje bez
zmian, tj. zapisy w patternach należy
tworzyć tak samo dla każdego
instrumentu – zarówno czysto
samplowanego, jak i MIDI. Pomijam
oczywiście cechy charakterystyczne
ustawiane dla poszczególnych
instrumentów. Zwróćmy uwagę, że w
edytorze na jednym kanale możliwe jest
zapisanie informacji o różnych
instrumentach. Jest to cechą wszystkich
programów typu „tracker”. Gdy
korzystamy  z MIDI  ważną  kwestią jest
moment, w którym przełączane są
brzmienia instrumentu. Normalnie
program zmienia je podczas odtwarzania
utworu, gdy tylko natrafi na zapisaną
nutę z nowymi parametrami. Czasem
jednak może to powodować



nieprawidłowe odtwarzanie ze względu na
różny czas aktualizacji tych informacji w
module brzmieniowym. Dlatego możemy
użyć  opcji  „Immediate  Preset  Change”,  co
spowoduje, że brzmienia będą zmieniane od
razu po zmianie wartości w programie,
czyli w praktyce, gdy skończy się
odtwarzanie danego dźwięku lub zostanie
ono przerwane.  Przypomnijmy,  że w  oknie
„Instrument Properties”  należy  w  tym celu
użyć suwaka o nazwie „Preset”. Opcja ta nie
zawsze ma znaczenie, ale w przypadku
niektórych instrumentów może okazać się
nieoceniona. Przy pracy z MIDI mogą
zdarzyć się problemy z połączeniem,
czasami włączymy też nieprawidłową
funkcję. Może to spowodować zmianę
informacji  w module brzmieniowym tak,  że
zacznie on źle odtwarzać zapisane nuty.
Typowym problemem jest zmiana kanału
sekcji rytmicznej. Co wtedy zrobić?
Należałoby wyłączyć instrument MIDI lub
zresetować jego ustawienia. Możemy to
zrealizować  przez następną  opcję  w  menu
górnym „MIDI” - tym razem o nazwie „Send
MIDI Reset”. Pozwala to rozpocząć
ustawianie wszystkich parametrów od
początku lub wczytanie ich na nowo z
modułu OctaMEDa. Pośrednią formą resetu
jest również opcja „Reset Pitch/Preset”,
dzięki której przywracamy ustawienia
pokręteł zmiany wysokości dźwięku,
modulacji oraz informacje o instrumentach
na wszystkich kanałach MIDI. Nie jest to
może zbyt często wykorzystywana funkcja,
ale pozwala ustrzec się wyłączania programu
lub instrumentu i ręcznej zmiany wszystkich
ustawień. Program działa wtedy niejako „na
czysto” i każdorazowe wczytanie utworu
spowoduje  ustawienie  wszystkich  funkcji w
taki sam sposób jak wcześniej. W
przeciwnym razie moglibyśmy uzyskać różne
efekty pracy, bowiem nie każda opcja działa
bezwzględnie, tzn. niektóre operują na
wartościach w odniesieniu do innych funkcji.

To już wszystkie podstawowe możliwości
OctaMEDa w kontekście wykorzystania
instrumentu MIDI. Podczas pracy będziemy
korzystać z klasycznych funkcji edycyjnych,
które - jak już wspomniałem - mogą odnosić
się zarówno do MIDI, jak i układów
dźwiękowych Amigi. Daje to niepowtarzalne
możliwości połączenia dźwięków typowo
komputerowych z zewnętrznym modułem
brzmieniowym. Program jest rozbudowany i
nie  sposób  w  jednym artykule  przedstawić
wszystkich jego zalet. Warto się nim
zainteresować, choć jest mniej popularny, ale
za to dużo bardziej wygodny od starych
rozwiązań w postaci różnych wariacji
SoundTrackera. Jak wiadomo OctaMED
wywodzi  się  ze starszego MEDa,  jest więc
rozszerzoną wersją starych pomysłów. Robi
to w ciekawy sposób i do tego całkowicie w
zgodzie z systemem operacyjnym, co jak
wiemy nie jest  takie  oczywiście i  zasługuje
na uwagę. Posiada szereg funkcji, które
pozwalają na wygodną i szybką pracę.
Zapisanie krótkiego motywu muzycznego nie
zajmie nam więcej  niż kilka lub kilkanaście
minut. Dlatego – na co czekamy?

Usłysz...

Zobacz...



Przygoda z tym ciekawym edytorem zaczyna
się jeszcze przed jego uruchomieniem.
Wystarczy spojrzeć na konfigurację
Workbencha, która zapisana jest na
dyskietce instalacyjnej. Nie jest to typowy
pulpit, lecz został uzupełniony o kilka
ciekawych funkcji, jak na przykład zmiana
przycisków okien. Są to głównie dodatki
wizualne,  ale  wygląd systemu w wersji  1.3
jest dzięki temu dużo przyjemniejszy.
Dodatkowo zostały użyte bardziej ciasne
czcionki, które pozwalają zmieścić na
ekranie większą ilość informacji, mimo że
same napisy nie są mniejsze. Ten sam krój
jest domyślnym również na ekranie edytora,
co cieszy jeszcze bardziej. Widać, że autor
przyłożył się do swojego zadania. Jest to co
prawda bardziej zasługa firmy 17 Bit
Software,  jako  że „EdWord”  znalazł  się  na
jednej z  dyskietek  kolekcji  Public  Domain.
Można powiedzieć, że przez to w ogóle
został zauważony. Co ciekawe, ta sama
grupa zaczęła później produkować gdy pod
szyldem „Team17”, który kojarzy pewnie
każdy użytkownik Amigi. Należy wspomnieć,
że istnieje nowsza wersja „EdWorda”, ale
wymaga Kickstartu 2.0, dlatego proponuję
traktować ją osobno.

No dobrze. Workbencha
używamy nader często,
„Super Froga” lubimy
wszyscy (no nie wiem -
przyp. Red.),  ale  czy  sam
program jest wart uwagi?
Aby odpowiedzieć na to
pytanie wystarczy spojrzeć
na  menu  górne. Z  pozoru
nie jest zbyt rozbudowane,
ale zawiera kilka ciekawych
opcji, których próżno
szukać w innych edytorach.
Zacznijmy od tego, że
program działa bardzo
szybko nawet jak na
warunki 7 MHz
standardowej Amigi 500.
Poruszanie się po tekście,
jak również przewijanie
zawartości nie sprawia
problemów zarówno przy
małych, jak i dużych
plikach.

Możemy przechodzić do poszczególnych
fragmentów nie tylko za pomocą
wyszukiwania znaków, lecz również
przyjmując za kryterium takie parametry
jak na przykład numer linii czy tzw. offset
bajtowy. Warto zwrócić uwagę, że
możemy skorzystać z wartości
podawanych nie tylko dziesiętnie, ale
także w systemie szesnastkowym,
ósemkowych i wreszcie - dwójkowym,
czyli binarnie. Jest też do dyspozycji
podręczny konwerter wartości, co jak
wiadomo przydaje się głównie
programistom.

Kolejne menu jest związane z
operacjami dyskowymi i zawiera funkcje
takie jak zmiana nazwy, kasowanie pliku
czy modyfikacja atrybutów (tzw. bitów
protekcji). Jest to bardzo nietypowe
rozwiązanie, które może mieć tyle samo
zwolenników, co przeciwników. Na
pewno nie należy do typowych czy
„zalecanych” cech programu i
wprowadza pewien nieład. Jednak biorąc
pod uwagę ograniczone zasoby pamięci
zwykłej  Amigi  500,  staje  się  to  kolejną

zaletą. Dzięki temu nie musimy
uruchamiać kolejnego programu, aby
wykonać podstawowe operacje na
plikach, a  to  przy  małej  ilości pamięci
mogłoby wiązać się z wyłączaniem i
ponownym uruchamianiem „EdWorda”.
Do  tekstu  bez problemu  wstawimy  też
plik tekstowy oraz dowolny znak ASCII z
podręcznej tablicy znaków. Funkcje te są
naprawdę rzadko spotykane w małych
edytorach, do których przecież należy
nasz przedmiot badania. W interesujący
sposób ujęto zaznaczanie tekstu. Co
prawda niezbyt podoba mi się wybieranie
początku i końca bloku, gdyż
wykonujemy je za pomocą oddzielnej
opcji menu, zamiast „klikania” po tekście.
W zupełności rekompensuje to jednak
możliwość zaznaczenia bloku zarówno w
poziomie, jak i pionie. W obu
przypadkach możemy swobodnie
wstawić blok w inne miejsce, a tekst
zostanie odpowiednio w automatyczny
sposób rozsunięty. Dodatkowo jedna z
opcji zawiera podgląd skopiowanego
fragmentu, dzięki czemu łatwiej
zorientujemy się w układzie całego

tekstu.

Program operuje
pojęciem „clipboardu”,
czyli schowka
systemowego, mimo że
na Workbenchu 1.3 nie
jest on często używany i
na dobre zagościł
właściwie dopiero w
systemie 3.0. Zawartość
skopiowanego bloku
możemy posortować
według kilku kryteriów
oraz wydrukować – co
ciekawe - również bez
tworzenia nowego
dokumentu. Jest to
kolejny ukłon dla
użytkowników
dysponujących mało
rozbudowaną Amigą.
Mam wrażenie, że ta
myśl  przewijała  się  cały
czas autorowi podczas
tworzenia „EdWorda” i
bardzo mi się to podoba.
Stara, dobra szkoła

dytor  tekstu  dołączony  do  Workbencha  1.3  nie  jest  zbyt  rozbudowany.  Można
powiedzieć, że praktycznie posiada jedną główną opcję: pisanie tekstu. W nowszych
systemach jest trochę lepiej,  ale nadal jest to bardzo prosty,  żeby nie powiedzieć -
prymitywny  program.  Spełnia  swoje  zadanie  w  sytuacjach  awaryjnych  i  na  tym
kończą się jego zalety. Na szczęście istnieje wiele doskonałych zamienników, jednak
jeśli dysponujemy zwykłą Amigą 500 - mamy niemały dylemat. Pomyślmy... Przydałby
się program, który nie zajmuje wiele pamięci, a oferuje trochę bardziej
zaawansowane funkcje. Najlepiej taki, który działa pod każdym systemem
operacyjnym, aby nie trzeba było zmieniać przyzwyczajeń po rozbudowie komputera
czy po prostu wymianie Kickstartu. Czy znajdziemy taki program? Ależ oczywiście -
przedstawiam „EdWorda”.

E
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Pisanie
POEKRANIE



pisania programów. Zobaczmy jak daleko od
tej myśli są dzisiejsze rozwiązania, gdzie
optymalizacja jest jednym w ostatnich
punktów w kolejce. Ogromnie przypadła mi
do gustu opcja wielokrotnego wstawiania
tekstu, który wprowadzamy nie jak zazwyczaj
w edytorze, lecz w osobnym oknie
podobnym do wyszukiwarki. Dzięki temu
możemy pracować na dodatkowych
powtarzalnych fragmentach niezależnie od
tego  co  zapiszemy w schowku  czy  innych
plikach na dysku. Program daje także
możliwość zdefiniowania zachowania
klawiszy funkcyjnych. Nie jest to może
bardzo ważne, ale w połączeniu z
pozostałymi możliwościami powoduje, że
edytor ten może stać się narzędziem
równym, a może nawet bardziej wygodnym
od innych uznanych produktów, jak na
przykład „Cygnus Editor”. Posiada oddzielne
okno  konfiguracji,  które  -  znowu  -  nie  jest
przesadnie rozbudowane, ale doskonale
dostosowano je do warunków Workbencha
1.3.  Wybór  rozdzielczości  nie wiąże się z
koniecznością instalowania dodatkowych
bibliotek, lecz wystarczy skorzystać z jasno

opisanego przycisku. Naszej uwadze nie
powinna również umknąć linia stanu
widoczna  w dolnej części  ekranu.  Widzimy
tutaj takie informacje jak aktualny numer linii i
kolumny, wielkość tabulatora czy aktywny
tryb wprowadzania tekstu. Z pewnością
przyczynia się to do większej ergonomii
pracy, chociaż nie jest to nic nowego.

Można powiedzieć, że wszystko jest
doskonale  skrojone dla  mało  rozbudowanej
konfiguracji Amigi. Program pozwala
pracować efektywnie przy zachowaniu
skromnych środków. Czy dostrzegam jakieś
wady? Z powyższego punktu widzenia
niewielkie. Niektóre elementy interfejsu są
nietypowe, ale trudno czynić z tego zarzut,
tym bardziej, że są bardzo funkcjonalne i
łatwe w obsłudze.  Szkoda,  że nie możemy
wczytać oddzielnych wersji językowych,
chociaż pewnie i tak nie doczekalibyśmy się
wersji polskiej, więc i ten problem pozostaje
w cieniu. Wiele funkcji zostało
zastosowanych w sztywny sposób, co

niestety powoduje, że na lepszej Amidze
nie będziemy mogli wykorzystać nowych
możliwości sprzętu czy systemu. Z
drugiej jednak strony, dla takich osób
istnieje nowsza wersja „EdWorda”, która
nie posiada wymienionych wad. Dlatego
w moim przekonaniu wszystko zależy od
tego jak chcemy widzieć program i
przede wszystkim – w jaki sposób i „na
czym” będziemy go używać.

Przyznam, że nie spodziewałem się tak
„treściwego” programu, gdy pierwszy raz
uruchamiałem „EdWorda”. Początkowo
sądziłem, że mam do czynienia z
kolejnym prostym edytorem, który nie
wnosi nic ciekawego. Zwykle skupiają się
one na podstawowych funkcjach i mają
podobne opcje. Jeśli już posiadają
bardziej zaawansowane możliwości -
wymagają raczej systemu 2.1 lub 3.0.
Tutaj mamy do czynienia z naprawdę
solidnym kawałkiem oprogramowania,
które ma śmieszne niskie wymagania
sprzętowe. Na szczęście moja czujność
nie została uśpiona.

Bardzo cenię
sobie optymalne
użycie zasobów i
„EdWord” jest
tego świetnym
przykładem. Nie
mamy tu
fajerwerków, lecz
dobrze napisany
edytor , w którym
znajdziemy to,
co najbardziej
potrzebne na
każdej Amidze.
Okazuje się, że
panowie z
„Team17” nie
pisali tylko gier, a
nade wszystko
zawsze stosowali
dbałość o

wysoką jakość. Można oczywiście mieć
trochę za złe autorowi, że niezbyt dobrze

trzyma się standardów, ale weźmy pod
uwagę, że początki tej historii sięgają
drugiej połowy lat '80-tych. Wtedy
najczęściej używało się autorskich
rozwiązań i jest to dziś bardziej niż
widoczne. Dzięki temu użytkownicy
Amigi  500 otrzymali  kompletny produkt,
którego użycie nie wymaga
„wachlowania” dyskietkami, ani nie
narzuca rozbudowy komputera. Takie
podejście do użytkownika jest dziś
„passe”, lecz uważam, że jest to bardzo
wskazane w dobie Amigowców
powracających po latach do naszego
komputera. Pamiętam czasy, gdy
uruchomienie programu bez twardego
dysku wiązało się z utratą nerwów
podczas wielokrotnego przekładania
dyskietek, nawet gdy chciało się
uruchomić prosty program. Mimo to wiele
osób wykazywało się niezwykłymi
umiejętnościami, na przykład znam
przykład osoby pracującej na
„PageStreamie” bez twardego dysku.
Przy „EdWordzie” nie doświadczymy
takich sytuacji. Możemy go więc śmiało
polecić wszystkim tym, którzy chcą
odkryć Amigę lub odkurzyć starą, dobrą
pięćsetkę po latach.

I jeszcze mała rada. Program znajdziecie
w  sieci  bez  większego problemu,  lecz
proponuję zacząć od przewertowania
biblioteki Public Domain o nazwie „17bit”
na stronie .
„EdWord” został wydany na 1775-tej
dyskietce z tej serii, a cała kolekcja
zawiera prawie 5000 sztuk.  Można tam
spotkać sporo średnich produkcji, ale
wśród nich mamy prawdziwe perełki.
Przy okazji strona zbiera wiele informacji
na temat innych zestawów
oprogramowania, m.in. Freda Fisha, a
także kolekcji wydanych na płytach CD –
głównie angielskich i niemieckich. Wiele
z nich jest dzisiaj całkowicie
zapomnianych,  a  to  błąd, bo  zawierają
pokaźną ilość ciekawych programów, co
jeszcze raz  podkreślę  -  także dla  mało
rozbudowanych komputerów.



śród oprogramowania powstałego
dla Amigi w drugiej połowie lat 90-
tych warto wyróżnić produkty
niemieckiej  firmy  proDAD.  Mają
spore wymagania sprzętowe,
jednak oferują bardzo ciekawe
rozwiązania. Jednym z nich jest
„Monument Designer”, za pomocą
którego możemy tworzyć efektowne
plansze tytułowe.

Wykorzystywałem go jeszcze w roku 2000,
podczas  pierwszej  edycji  Amiga Meeting i
można to zauważyć na zdjęciach z auli
Uniwersytetu Łódzkiego. Do dyspozycji był
wtedy rzutnik  przyjmujący wyłącznie  sygnał
VGA, więc popularna Scala  Multimedia  nie
mogła być odpowiednio wykorzystana.
Wybór padł więc na nowocześniejszy
program, a całość uruchomiona była na
Amidze 1200 wyposażonej w kartę graficzną
CyberVision 64/3D. „Monument Designer”
teoretycznie nie ma dużych wymagań,
wystarczy mu procesor 68020 i kilka
megabajtów wolnej pamięci. Jednak praca
na  takim zestawie  nie  będzie  należała  do
zbyt wygodnych, ponadto podgląd grafiki
będzie kłopotliwy. Na szczęście same
rezultaty naszych działań nie będą się różnić
od tych, które uzyskamy na bardziej
rozbudowanych konfiguracjach. Możemy
bowiem zapisać stworzone „slajdy” w
różnych  formatach  i  to  niekoniecznie  tych,
które są obsługiwane
przez nas sprzęt.
Program jest napisany w
pełni systemowo,
uruchamia się na
dowolnym trybie
wyświetlania. Jego
interfejs podzielony jest
na  dwa  główne  okna,  z
których jedno
przeznaczone jest dla
osób tworzących
animację. Zgadza się,
program umożliwia nie
tylko wykonanie napisów,
ale również dodawanie
grafiki, animowanie
całości i spięcie za
pomocą genlocka. Jest to
całkiem oddzielny temat.
Dzisiaj zajmiemy się
większym oknem, które
służy do edycji plansz
projektu.

Uzyskanie ciekawie
wyglądającego napisu jest niezbyt
skomplikowane, ale wymaga kilku działań.
Program można spotkać w niemieckiej
wersji, ale nie jest to przeszkoda nie do
pokonania, nawet jeśli nie znamy języka. Na
początek trzeba zorientować się w
zawartości okna. Otóż jest to podgląd

naszych „slajdów”. Z prawej strony
mamy przycisk oznaczony skrótem „Sk”
(jak skalowanie) i liczbą, na przykład 40.
Oznacza to poziom naszego przybliżenia
w oknie edycji. Należy tu wybrać
wartość, która  pozwoli  uwidocznić  całą
planszę. Podgląd jest aktualizowany od
razu  po  zmianie  opcji, więc  widać  „co”
zmieniamy. Okno jest podzielone na
wiele części i możemy jednocześnie
obserwować co najmniej kilka z nich, ale
na razie nie musimy się tym zajmować.
Ważne, aby pierwsze działania były
wykonywane na planszy widocznej w
lewym górnym rogu okna,  czyli  tak  jak
widzimy podgląd od razu po
uruchomieniu programu.

Gdy już wiemy na jakim obszarze mamy
działać, trzeba wprowadzić tekst. Z
paska narzędziowego w górnej części
okna wybieramy ikonę z literą „T”. Potem
klikamy w dowolne miejsce na slajdzie i
możemy bez problemu wpisać tekst
zarówno jednowierszowy, jak i  nacisnąć
Enter i wpisać dłuższy komunikat.
Wszystkie parametry ustawimy za
chwilę, na razie zajmijmy się treścią

napisu. Na górze okna widać dwa pola -
jedno z nazwą czcionki, drugie pokazuje
aktualną wielkość. Jeżeli zmienimy te
wartości, nasz napis automatycznie
nabierze innego kształtu. Nie trzeba nic
zaznaczać  czy  potwierdzać.  Zazwyczaj
trzeba jeszcze ustawić pozycję tekstu.
Aby to wykonać musimy wybrać z paska

narzędzi przycisk wyglądający jak
wskaźnik myszki. Znajduje się obok
poprzedniego.  Gdy  to  zrobimy  napis  w
oknie zostanie obwiedziony ramką.
Możemy ją teraz  przesunąć myszką,  a
tekst zostanie odpowiednio ustawiony.

Na górze okna znajdują się jeszcze
cztery inne  pola  o dość  tajemniczych
oznaczeniach TX, TY oraz KX i KY. Obok
nich możemy wybierać różne liczby.
Oznaczają  one  -  w  kolejności: rozmiar
poziomy i pionowy tekstu oraz tzw.
kerning,  czyli odstęp pomiędzy literami.
Ciekawe jest to, że w obu przypadkach
parametry te możemy regulować
oddzielnie horyzontalnie i wertykalnie.
Pozwala  to  rozmieścić  napis  dokładnie
tak  jak  chcemy  niezależnie  od  interlinii
czy innych informacji zapisanych razem
z czcionkami. To podstawowe funkcje.
Prawdziwą siłę program pokazuje
dopiero, gdy wykonamy dwuklik na
ramce tekstowej. Na ekranie pojawi się
wtedy zupełnie nowe okno z masą
przycisków. Zwróćmy uwagę, że posiada
kilka  zakładek, w których  widać  się  w
większości podobne opcje, lecz są

uzupełnione o kilka
charakterystycznych
pól. W pierwszej
zakładce o nazwie
„Front” możemy
nakładać efekty na
wypełnienie napisu.
Wybieramy przycisk
„Muster/Farbe” i
mamy możliwość
wybrania gotowego
gradientu albo też
utworzenia własnego
przejścia tonalnego
przy wykorzystaniu
dwóch lub trzech
barw przejściowych.
Opcja „Pattern”
oznacza z kolei
nałożenie tekstury na
czcionki z pliku
zapisanego na
dysku. Oczywiście
bez problemu można
też wybrać jeden
kolor z palety

podobnej do systemowego koła kolorów
(ang. color wheel). Do tego celu
przeznaczone jest osobne pole
oznaczone jako „Farbenauswahl”.
Trochę wyżej widoczna jest funkcja
„Fett”, czyli pogrubienie czcionki. Można
tu  regulować rozmiar i  w  konsekwencji
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uzyskać również sam obrys konturów.
Ciekawszą opcją jest „Kursiv” oraz
powiązania z nią „Rotation”. Obie powodują
obrót czcionki, jednak w zupełnie inny
sposób. Pierwsza włącza po prostu pochyły
krój, podobnie jak w procesorach tekstu.
„Rotation” umożliwia natomiast obrócenie
każdej litery o dowolny kąt, co może przydać
się, aby uzyskać ciekawie wyglądający napis.
Obie funkcje można połączyć i używać
jednocześnie. Nie spotkałem się z innym
programem, który miałby tak pomyślane
opcje edycyjne zwykłego, zdawałoby się,
napisu.  Pozostałe  zakładki  dają  możliwość
ustawiania podobnych opcji, ale związanych
z konturem czcionki wraz z grubością w polu
„Starke”, cieniem albo obrysem w
perspektywie. W dwóch ostatnich
przypadkach możemy regulować kąt oraz
promień działania efektu. Każda zakładka
zawiera  te  same efekty  co „Front”  i  razem
daje to praktycznie nieograniczone
możliwości. Już samo ustawienie
wypełnienia i konturu czcionki różnymi
gradientami powoduje miły dla oka efekt,  a
jest to dopiero mała część możliwości
programu.

Wszystko nie wyglądałoby tak dobrze, gdyby
nie to, że „Monument Designer” udostępnia
dobrze wykonany efekt tzw. antialiasingu
czcionek. Podczas edycji nie widać jego
działania, ale można go zobaczyć już w
małym oknie podglądu, który uruchamiany
wybierając ikonę z symbolem monitora
(pośrodku paska narzędziowego). Jest to
funkcja przeznaczona dla użytkowników
mniej rozbudowanych Amig, bowiem
zapisanie grafiki w pełnych wymiarach może
potrwać na nich dość długo. Dodatkowo
mamy do dyspozycji tryb szybki („schnell”), a
także „mit Hintegrund” oraz „ohne
Hintergrund”. Pierwsza opcja to generowanie
podglądu  planszy  wraz  z  tłem, za  pomocą
drugiej zobaczymy sam tekst. I znowu - jeśli
mamy niezbyt szybki komputer, warto
skorzystać z szybkiego podglądu tylko
napisu, bo znacznie przyspieszy to pracę
nad pojedynczymi slajdami. Obszar
przeznaczony na tekst możemy zmieniać za
pomocą pola umieszczonego poniżej „Sk”
służącego do skalowania podglądu. Mamy
możliwość uzyskania automatycznie projektu
pasującego do wymiarów obwoluty kasety
VHS, ale oczywiście dzisiaj nie jest  to zbyt
użyteczne. Przydatne za to będą opcje
„neutral” i „Textgrosse”, dzięki którym

możemy uzyskać pełny obszar
wypełnienia ekranu lub zachować
marginesy tak, aby żaden napis nie
wyszedł poza  widzialny  obszar  ekranu.
Jeżeli chcemy wykorzystać plansze w
trybie PAL jest to bardzo dobra
propozycja. W innym przypadku nie ma
większego znaczenia, bo możemy
używać różnych rozdzielczości. Gdzie to
ustawić? Tu dochodzimy do funkcji
zapisywania planszy jako grafika w
formacie IFF ILBM. Przechodzimy do
menu górnego „Projekt” i wybieramy

opcję „ILBM-Export”. Zobaczymy kolejne
okno związane tym razem z
eksportowaniem plików graficznych. W
górnej części wybieramy tryb
wyświetlania, z jakiego chcemy
skorzystać. Do dyspozycji mamy
standardowe okno wyboru, gdzie
ustawiamy rozdzielczość i ilość kolorów.
Widoczne są wszystkie tryby
wyświetlania uaktywnione w systemie.
Nieco niżej decydujemy o jakości naszej
grafiki („Qualitat”). Podstawowe funkcje
to wysoka jakość („hochwertig”) oraz
niska („gering”), która oczywiście będzie
powodowała dużo krótszy czas
zapisywania pliku. Określenia te są dość
umowne i w dużej mierze zależą od
wykorzystanych tekstur, dlatego
proponuję sprawdzić jak wyglądają
plansze zapisane w przy użyciu obu
sposobów. Dopiero później można
zdecydować się na finalną postać grafiki.
Weźmy też pod uwagę, że wybrany tryb
wyświetlania powinien zgadzać się z
tym, który będzie używany podczas
przeglądania gotowego projektu.
Możemy wskazać tryb, który nie będzie
możliwy do zastosowania, na przykład
256 kolorów na Amidze z układami ECS.
Może się też zdarzyć, że będzie trzeba
stosować skalowanie, aby obraz wypełnił
cały ekran co nie  będzie  ani  wygodne,
ani zbyt szybkie, szczególnie przy
wykorzystaniu dużej ilości kolorów.
Dlatego przyjmijmy parametry Amigi, na

której chcemy prezentować nasz projekt,
a nie komputera używanego do jego
generowania.

Jeśli mamy do czynienia z dłuższym
tekstem, wpisywanie go bezpośrednio w
oknie podglądu jest niewygodne. Dlatego
program posiada opcję wczytania pliku
tekstowego. Należy wybrać opcję „Import
ASCII” z menu górnego „Projekt”. Potem
możemy ustawić wszystkie parametry
tekstu, tak jak wcześniej. Warto zwrócić
uwagę, że załadowany tekst nie musi

mieścić się na jednej planszy. Całość
może być rozmieszczana po całym oknie
podglądu w dowolnej pozycji, niezależnie
od tego jaka część napisu będzie
widoczna na jednym slajdzie. Dzięki
temu możemy urozmaicić tło naszego
projektu lub po prostu przyspieszyć
edycję.

„Monument Designer” jest niewątpliwie
jednym z najciekawszych programów
służących do tworzenia prezentacji dla
Amigi. Na pierwszy rzut oka przypomina
bardziej oprogramowanie pecetowe typu
„Power Point”, ale jest to tylko wizualne
podobieństwo. Wyróżnia się wieloma
rzadko spotykanymi cechami, które
sprawiają, że projekt może być tworzony
w bardzo  elastyczny  sposób, a później
prezentowany na praktycznie dowolnym
komputerze. Wystarczy zapisać efekty
pracy w  pliku  graficznym,  który można
wykorzystać na tysiąc sposobów.
Możliwe jest też użycie bardziej
skomplikowanych funkcji takich jak kanał
alfa czy animowane elementy graficzne,
ale zajmiemy się nimi innym razem.
Reasumując polecam zaprzyjaźnienie
się z produktem firmy proDAD. Początki
mogą być trudne, ale jego możliwości
sprawiają, że warto pomęczyć się przez
chwilę. Potem szybko okazuje się, że
obsługa nie jest taka skomplikowana jak
się wydawało, a uzyskane rezultaty
wynagradzają cały włożony trud.



Na pewno wielu z Was słyszało o rynku
Forex. Nazywamy tak międzynarodowy
rynek walutowy, do którego dziś dostęp
można mieć w stosunkowo łatwy sposób.
Inwestując chcemy zarabiać, ale to nie takie
łatwe, bo jeszcze szybciej można stracić.
Cała sztuka polega na umiejętności  analizy
właśnie wykresów, które pokazują w tym
przypadku zmiany kursów walutowych. To
nic innego jak badanie przebiegu funkcji,
choć oczywiście nie wygląda to tak ładnie i
bezproblemowo jak pokazują internetowe
poradniki. Dla Amigi powstało co najmniej
kilka doskonałych programów kreślących
rozmaite funkcje. Nie są zbyt znane, ale
bardzo dobrze spełniają swoje zadanie.  Co
więcej, mają zwykle dużo większe
możliwości niż samo graficzne
przedstawienie osi rzędnych i odciętych.

Osobiście od lat korzystam z dwóch: „MathX”
i polskiego „Rachmistrza”. Ten drugi jest
zdecydowanie łatwiejszy w obsłudze,

zajmuje mniej miejsca na dysku i ma
małe wymagania sprzętowe, dlatego od
niego zaczniemy.

Program „Rachmistrz” nie jest zbyt
rozbudowany, jednak z powodzeniem

może służyć prostej
analizy funkcji. W
głównym oknie
dokonujemy obliczeń, a
moduł wykresu jest
ukryty w głównym oknie
pod przyciskiem
„Wykres”. Po jego
wskazaniu program
uruchomi się na
oddzielnym ekranie.
Teraz na dole
wpisujemy wzór funkcji,
a potem przyciskamy
„Start”. Najlepiej zacząć
od prostego przykładu,
na przykład: „sin(x)”, a
następnie spróbować
określić przy jakim
zakresie argumentów
funkcja rośnie, a przy

jakim  maleje.  Takie „czytanie”  wykresu
jest podstawą jeśli chcemy analizować

skomplikowane dane.  Oczywiście to  co
będziemy widzieć na rynku Forex będzie
dużo bardziej nieprzewidywalne i
zależnie od co najmniej kilku czynników,
lecz  wiele zależy  również  od poziomu
szczegółowości wykresu. Wbrew
pozorom przebieg może być zbliżony
odcinkami do typowych funkcji
matematycznych. Analizę możemy także
przeprowadzić automatycznie, ale tu
trzeba już użyć bardziej rozbudowanego
programu. Proponuję wspomniany
wcześniej „MathX”, który korzysta z
"Magic User Interface" i w związku z tym
jest dużo bardziej elastyczny. W
głównym oknie  mamy  opcję  „Przebieg”
(„Discussion”), dzięki której uzyskujemy
dostęp do okna analizy przebiegu funkcji.
Spróbujmy wpisać wzór, a potem wybrać
przycisk „Start”. Po prawej stronie
będziemy mieli podane różne
szczegółowe informacje. Nas najbardziej
zainteresuje pozycja „Punkty przegięcia”
(ang.  „Turning points”).  Określa  ona ni
mniej  ni  więcej, tylko punkty, w których
funkcja zmienia swój kierunek. To samo
będziemy musieli robić na rynku
walutowym, zatem taka skrócona nauka
będzie niezmiernie przydatna później.
Najlepiej rozpocząć od łatwych
przykładów, a następnie komplikować je
coraz bardziej.

Nowy rok  szkolny  przed  nami,  dlatego zajmiemy się  dzisiaj
funkcjami. Badanie przebiegu zmienności to jeden z
klasycznych tematów, z którym kłopoty ma większość uczniów.
Nie będziemy jednak przynudzać. Proponuję zająć się tematem
w nieco inny sposób,  mianowicie  uświadomić sobie do czego
może przydać się umiejętność rozumienia wartości
pojawiających się w układzie współrzędnych?
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Gdy wiemy już jak obsługiwać podstawowe
funkcje programów warto dowiedzieć się
więcej na temat  zjawisk  występujących  na
rynku Forex. Jest ich bardzo wiele i nie będę
wykładał teorii, bowiem jest ona bardzo
obszerna i szeroko dostępna w wielu
publikacjach. Chciałbym natomiast skupić się
na kilku ważnych aspektach, które można z
łatwością prześledzić na
naszym amigowym podwórku.
Analizę proponuję rozpocząć od
wybrania jednej pary walutowej,
na której przeprowadzimy nasze
działania. Czym jest para
walutowa? To nic innego jak
stosunek jednej waluty do
drugiej, tak jakbyśmy
wykonywali jednocześnie
operację zakupu i sprzedaży.
Dla jasności niech będzie to
najbardziej znana para
EUR/USD,  czyli  stosunek  euro
do dolara amerykańskiego W
skrócie mówimy o nim
„eurodolar”. Pierwszą z
wymienionych walut nazywamy
„bazową”, a drugą -
„kwotowaną"” Informację jaką niesie za sobą
para walutowa odczytujemy w taki  sposób:
ile  waluty  kwotowanej musimy  zapłacić  za
walutę bazową. Wydaje się to dość
skomplikowane, ale po pewnym czasie
zaczyna się to rozumieć niemal
automatycznie. Dla nas najważniejszy jest
kurs i jego analiza, natomiast aby lepiej lepiej
przewidzieć nietypowe zachowania
powinniśmy znać towarzyszące im (lub
przewidywane) okoliczności gospodarcze.
Aby nie zaciemniać obrazu, na razie o tym
nie będę mówił.

Wykresy  kursów  są różne,  lecz  można je
podzielić na dwie główne grupy.
Przedstawiają dane w formie liniowej lub tzw.
świecowej, co przypomina nieco wykres
słupkowy. Jest to jednak tylko wizualne
podobieństwo, bowiem świece pokazują nie
tylko sam ruch kursu pomiędzy minimalnym
a maksymalnym wychyleniem, ale także jego
dynamikę. Jest to więc interpretacja
graficzna kursu walutowego. Występują tzw.
świece „białe” i „czarne”. Jest to tylko
umowna  nazwa  i  w  praktyce  występują  w
różnych barwach. Mają tę samą budowę,
lecz różnią się tym, że pierwsza oznacza
wzrost kursu, a druga - spadek. Na wykresie
od razu widać, które świece są wzrostowe, a
które spadkowe, a rozróżnienie
kolorystyczne pomaga w lepszym
zrozumieniu całości.

Jeżeli chcemy odnieść jakikolwiek sukces na
rynku Forex, cena naszego zakupu musi
różnić się od ceny sprzedaży. Nie może być
to jednak ruch dowolny. Rozpoczynając
handel  otwieramy tzw. pozycję  „krótką”  lub
„długą”, co oznacza sprzedaż albo zakup
instrumentu finansowego. W naszym
przypadku będzie to oczywiście waluta.

Wydawałoby się to dość dziwne, bo jak
możemy sprzedać coś czego nie
posiadamy? Otóż ze względu na to,  że
działamy na parach walutowych zawsze
wykonywane są operacje zarówno
zakupu, jak i sprzedaży. Dlatego
„sprzedaż” nie oznacza, że musimy
wcześniej fizycznie zakupić określony
instrument. Zajęcie pozycji krótkiej
oznacza, że zyskamy w sytuacji, gdy
kurs naszej pary obniży się i odwrotnie -

przy pozycji długiej zarobimy, kiedy kurs
wzrośnie. Jeśli prawidłowo określimy
trend, kurs podąży w interesującym nas
kierunku i będziemy mogli cieszyć się
zyskiem. W przeciwnym razie niestety
stracimy. Ile? To zależy od wielkości
naszego wkładu. instrumentu, który
wybraliśmy oraz prowizji biura
maklerskiego. Informacje takie można
znaleźć w firmach prowadzących
rachunki inwestycyjne, w ramach których
handlujemy walutami. Należy też  wziąć
pod uwagę, że biuro będzie pobierać
tzw. spread od naszych operacji
określony w jednostkach zwanych
punktami lub  „pipsami”.  Nie  ma w tym
wielkiej filozofii, oznacza to po prostu

najmniejszą jednostkę, o którą może
zmienić się kurs. W większości
przypadku jest to wartość znajdująca się
na czwartym miejscu po przecinku, czyli
dziesięciotysięczna, na przykład może
dotyczyć to wartości: 1.3553. Kurs
możemy mieć podany z różną precyzją i
nie należy sugerować się ewentualnym
zaokrągleniem,  tylko  wyświetlić  go  tak,
aby mieć dostęp do jak najbardziej
dokładnego wskazania. W wielu

przypadkach może to
całkowicie zmienić obraz trendu
jaki rysuje się na naszej parze
walutowej.

Niestety sama znajomość
wykresu świecowego nie
wystarcza do określenia trendu.
Musimy nauczyć się
interpretować pojawiające się
wartości. Trend nie występuje
zawsze, lecz tworzy się na
pewne krótsze lub dłuższe
okresy czasu. Zawsze składa
się z serii wzrostów i spadków,
lecz przy wzroście naturalnie
okresy spadkowe muszą być
mniejsze niż zwyżkujące.
Inaczej wykres podążałby w

przeciwnym kierunku. Na danych
historycznych jest to dość łatwe do
zauważenia,  ale  przecież grać możemy
tylko na bieżąco. Stąd nie ma innego
wyjście jak tylko nauczyć się wyznaczać
trend zaraz po utworzeniu lub sporo
przed  jego  zakończeniem,  inaczej  cała
sprawa nie będzie miała sensu.
Zaznaczając kilka „górek” i „dołków”
zaczniemy z czasem widzieć z jaką
tendencją mamy do czynienia. W ten
sposób możemy określić kanał trendowy,
czyli obszar wyznaczony pomiędzy
dwoma niewidzialnymi  liniami  zgodnymi
w kierunkiem trendu. Dopóki kurs
poruszał się będzie w granicach takiego



korytarza, możemy mieć nadzieję, że
zarobimy. Jest tylko jeden problem - trendy
są z natury nietrwałe. Mogą kończyć się
bardzo szybko, posiadać wiele odchyleń,
które spowodują, że nasz zarobek odejdzie
w niepamięć. Przy gwałtownym dużym ruchu
nasza  pozycja  może  zostać  automatycznie
zamknięta ze względu na brak środków na
rachunku. Poza tym pomiędzy okresami
dużych  wahań występują  tzw.  konsolidacje
charakteryzujące się poruszaniem kursu
pomiędzy dwoma podobnymi wartościami.
Jest to kolejny element, który trzeba dobrze
opanować.  W takiej  sytuacji  wykres  przez
jakiś czas nie „wybije się”  zdecydowanie w
żadną stronę. Później podąży w określonym
kierunku, ale dopóki to nie nastąpi wahania
są bardzo nieprzewidywalne i nie da się
określić kolejnej zmiany, chyba że lubimy
grać w rosyjską ruletkę. Musimy też
poruszać się w określonej skali, gdyż nasze
poczynania będą zależały od czasu, w jakim
chcemy osiągnąć zamierzony efekt. Inaczej
będziemy oceniać trend w okresie
kilkugodzinnym, a inaczej  tygodniowym czy
miesięcznym. Dlatego przy wszystkich
decyzjach opierać musimy się na rachunku
prawdopodobieństwa, co będziemy w stanie
określić tylko nabierając doświadczenia i
analizując kolejne godziny, dni czy tygodnie
na wykresie. Nie polecam rozpoczynania
nauki od bardzo krótkich okresów, na
przykład minutowych. Są one najtrudniejsze i
w gruncie rzeczy najmniej przydatne.
Dlatego  dużo  lepiej zacząć  od  dużej  skali
wykresu, aby potem przejść do mniejszej
pokazującej większą ilość szczegółów.

Po tej niezbędnej dawce wyjaśnień, zachodzi
pytanie - czy to wszystko można
zaobserwować w jakimś programie dla

Amigi? Oczywiście! Inaczej nie
powstałby ten artykuł. Pomijając
przeglądarkę internetową, z którą jak
wiadomo może mieć kłopoty – mamy
niezły program „AmiBroker”. Jego
najnowsze wersje są co prawda
przeznaczone dla systemów Windows,
jednak dla celów treningowych nie ma to
znaczenia.  Początkowo oprzemy się na
danych historycznych, ale zapewniam,
że już to dostarczy ciekawych
przemyśleń. Szybko można zauważyć,
ze jeżeli pominiemy wszelkie zjawiska
występujące w gospodarce i zajmiemy
się wyłącznie ścisłymi danymi
tworzącymi wykres, bardzo trudno
dokonać trafnej analizy. Program jest
wyposażony w funkcję importowania
danych zapisanych w formacie ASCII lub
pecetowego programu „MetaStock”.
Dzięki temu możemy użyć bieżących
danych i wyświetlić je w „AmiBrokerze”.
Można do tego celu wykorzystać
poradniki dostępne w sieci, które
pokazują jak eksportować informacje
jako tekst z programów dla Windows.
Dodatkową podporą może być program
„Konwerter2.16”, który przekształca pliki
pomiędzy popularnymi formatami
MetaStock i Omega.

Gdy już mamy wczytane dane bardzo
dobrym wyjściem jest wywołanie opcji
„Auto-Analisys” z menu górnego
„Analisys”. Spowoduje to
przeprowadzenie automatycznej oceny
wykresu w poszukiwaniu trendu wraz z
próbą określenia czy warto otworzyć
krótką czy długą pozycję walutową. Jest
to  oczywiście  tylko pewna podpowiedź,
jednak obrazuje podstawowe
mechanizmy, którymi można się
posiłkować dokonując własnej analizy

sytuacji. Więcej na ten temat powiem w
następnym odcinku cyklu, myślę, że jak
na pierwszy raz i tak przekazałem sporo.
Warto także poznać kilka teorii
związanych ze społecznym aspektem
działania rynku. Ich opakowanie pozwoli
zauważyć pewne charakterystyczne
cechy, które mogą okazać się bardzo
przydatne w pracy. Przede wszystkim
proponuję zająć  się  teorią  fal Elliota,  a
także  teorią  Dowa.  Jedna  powstała  na
przełomie XIX  i  XX wieku,  druga nieco
później, ale cały czas trafnie obrazują
czynniki  wpływające  na popyt  i podaż.
Nie ma oczywiście - i  pewnie nigdy nie
będzie - gotowej recepty na sukces czy
też skutecznego i uniwersalnego
systemu gry. Działamy przecież na
żywym organizmie, a na wykresie
widzimy tylko (albo „aż”) jego
odwzorowanie. Analiza funkcji jest
zagadnieniem trudnym, a co dopiero jeśli
rozgrywa się na bieżąco. Gra na rynku
Forex powinna być poprzedzona analizą
na kilku poziomach, inaczej szybko
stanie się loterią. Oprócz wskaźników
typowo matematycznych musimy wziąć
pod uwagę kwestie socjologiczne i
polityczne związane z walutami, które
nas interesują. Wyniki finansowe na
określonym rynku dają wiele cennych
wskazówek,  ale  weźmy pod uwagę,  że
życie jest nieprzewidywalne. Dlatego co
jakiś czas z pewnością popełnimy błąd,
najważniejsze więc, aby móc go później
naprawić.

Mam nadzieję, że tym tekstem
zaciekawiłem i  zachęciłem do własnych
eksperymentów na rynku walutowym.
Jak się okazuje możemy wykorzystać do
tego Amigę i to nawet te nierozbudowane
konfiguracje. „AmiBroker” nie ma dużych
wymagań – zadowoli się jedynie systemu
2.1 oraz ok. 2 MB wolnej pamięci. Rynek
walutowy nie jest tak straszny jak go
niektórzy malują, nie stanowi jednak
również łatwego sposobu na zysk.
Trzeba  operować  na nim  bez  emocji  i
ściśle przestrzegać wypracowanych
przez siebie zasad. Dla każdego będzie
to oznaczało coś innego, gdyż mamy
różną konstrukcję psychiczną.
Przestrzegam przed wyciąganiem zbyt
daleko idących wniosków, szczególnie
jeśli  gramy „na sucho”, na przykład na
rachunku demonstracyjnym. Nasze
decyzje są wtedy całkiem inne niż wtedy,
gdy ryzykujemy realną walutą. Nie warto
także ulegać sugestiom innych osób,
bowiem bywają często są mylące.



N ie da się ukryć, że sprawa
przeglądarek internetowych na
Amidze jest dość trudna. Przez wiele
lat praktycznie nic się nie działo,
oprócz kosmetycznych aktualizacji
IBrowse'a czy AWeba. Możemy
oczywiście używać starych
programów, ale wiadomo z jakim
skutkiem. Większość stron jest
nieczytelna, pojawiają się co chwilę
komunikaty o błędach, a całość nie
obsługuje choćby styli CSS. Na
nowszych sprzętach z AmigaOS 4
jest o niebo lepiej, ale to nie załatwia
sprawy. Nie uruchomimy przecież
programu dla PowerPC na
procesorach serii 68000. Czy istnieje
alternatywa dla użytkowników
starszych maszyn?  Okazuje  się,  że
tak.

Całkiem niedawno zaczęły pojawiać się
nowe wersje przeglądarki NetSurf dla
AmigaOS 3. Przypomnijmy, że jest to port z
innych "wiodących" systemów, a nie autorski
projekt  dla Amigi. Moje wcześniejsze próby
używania tego programu spaliły na panewce.
Problemy zaczęły się wcześniej niż
przewidywałem - już na etapie samej
instalacji. Po krótkiej walce udało mi się
uruchomić program, ale to co zobaczyłem
nie  zapisało  się  w  mojej  pamięci  najlepiej.
Gwoździem do trumny była stabilność, a
właściwie jej brak. Przeglądarka potrafiła
zawiesić się podczas ładowania prostej
strony czy nawet użycia przycisku w oknie,
czyli  właściwie - bez powodu. Tym bardziej
ucieszyłem  się,  że  wreszcie ktoś  zajął się
dalszym rozwojem programu. Tym kimś jest
Artur Jarosik, który udostępnia kolejne
wersje programu na stronie internetowej pod
adresem: .
Przekonało mnie to do sięgnięcia jeszcze raz
po program, do którego wracać już właściwie
nie chciałem. Pobrałem odpowiedni plik,
zadowolony klikam ikonę, a tu... komunikat o
braku  bibliotek  systemowych.  Już chciałem

ciskać gromy w autora, ale zajrzałem do
katalogu z programem i  w tym miejscu
nastąpiło bardzo miłe zaskoczenie.
Okazuje się, że wszystkie potrzebne pliki
są posegregowane w oddzielnych
katalogach, więc wystarczyło skopiować
kilka z nich do "Libs" i NetSurf uruchomił
się bez przeszkód. Trzeba przyznać, że
jest to duże ułatwienie, chociaż nie
rozumiem dlaczego w archiwum nie ma
programu instalacyjnego? Dobre pytanie.
Jego napisanie to dosłownie kilka chwil,
a wiadomo jak bardzo pomaga, gdy
program wymaga umieszczenia różnych
plików w systemie. Niektórzy Amigowcy
uważają co prawda, że brak instalatora
jest  bardziej "amigowy",  ja  jednak stoję
na stanowisku, że jest to niedopatrzenie.
Nie mamy do czynienia z finalną wersję
programu, a autor udostępnia kolejne
wydania  w szybkim tempie,  dlatego  na
razie można ten brak wybaczyć.

Program uruchamia  się  szybko,  jak  na
moje oczekiwania nawet bardzo. Samo
okno przeglądarki prezentuje się już
dość dziwnie i ma niewiele wspólnego ze
znanym klimatem systemu Amigi. Nawet
czcionki nie integrują się z systemem.
Widziałem to we wcześniejszych
wersjach  i  zdecydowanie  nie  przypadło
mi to do gustu. Kolorystyka, jak również
nietypowy  układ  opcji  i  ikon  przywołuje
skojarzenia bardziej z interfejsem Set-
Top-Boxów niż pełnoprawnej
przeglądarki internetowej. Całkowicie
brakuje menu górnego, a opcje w oknie
głównym są bardzo skromne. Widać, że
autor skupia się na podstawowych
funkcjonalnościach przeglądarki,
zaniedbując na razie interfejs.
Rozumiem, że program oparty jest o
bibliotekę SDL i ma to swoje
konsekwencje, miejmy jednak nadzieję,
że w późniejszych wersjach program
zbliży się do formy w jakiej prezentuje się
na  innych systemach. Tak  czy  inaczej,
nie jest  to na razie mój szczyt marzeń.
Nie uprzedzajmy się zbytnio, wszak nie
szata zdobi człowieka, a w tym
przypadku technologię. W końcu z
punktu widzenia programisty interfejs to

sprawa drugorzędna, choć dla mnie
określa poziom prowadzonego projektu.
Na tym etapie rozwoju od NetSurfa
możemy wymagać zachowania
standardów i poprawnego zachowania w
sytuacjach awaryjnych. Jak pod tym
względem prezentuje się nasz nowy
browser?

Zacznijmy od chyba największej
bolączki, którą zauważyłem wcześniej,
czyli  stabilności.  Nowa  wersja  jest  pod
tym względem dużo lepsza. Choć "dużo"
to w tym przypadku określenie nie na
miejscu. Obie wersje dzieli po prostu
przepaść. Nowy NetSurf, choć potrafi się
zawiesić, robi to naprawdę rzadko.
Podczas wczytywania stron zajętość
procesora jest bardzo duża, więc raczej
nie pobawimy się w multitaskingu. Sam
wskaźnik myszki też potrafi zamrozić się
na dłuższą chwilę. Strony ładują się dość
długo, ale wyświetlane są całkiem
sprawnie. Oczywiście oceniając
szybkość należy wziąć pod uwagę
warunki niezbyt szybkiego procesora,
przykładowo na mojej 68030 strona
google.pl pojawiła się w przeciągu
niecałych 4 sekund (przynajmniej
teoretycznie), ale na bardziej
rozbudowaną ppa.pl program
potrzebował już prawie 40 sekund.
Niestety strony mają swoją objętość i
tego nie zmienimy. Pasek stanu jaki
widzimy w dolnej  części  okna pokazuje
faktyczną aktywność przeglądarki.
Wskaźnik myszki zmienia swój wygląd w
zależności  od  elementu,  na którym się
znajduje - wszystko tak jak być powinno.
Strony  interpretowane  są w  większości
prawidłowo lub "prawie", co jest zasługą
silnika obsługującego HTML w wersji
4.01 i  arkuszy  stylów CSS 2.1,  a  więc
całkiem nieźle,  a jak  na  warunki  Amigi
"klasycznej" - bardzo dobrze.
Zastrzeżenia można mieć do dwóch
innych kwestii. Po pierwsze strony ładują
się przy zachowaniu mocnego "zoomu",
co tylko po części wynika z samej
budowy. Zrozumiałe jest, że obecnie
strony nie są projektowane do małych
rozdzielczości ekranu, ale można
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przecież ustalić stopień powiększenia,
choćby doświadczalnie tak, aby był
odpowiedni dla średniej rozdzielczości. W
moim przypadku ekran 800 na 600 pikseli nie
pozwolił na  zmieszczenie  zbyt dużej  ilości
informacji. Druga sprawa to algorytmy
obsługi  pamięci.  Z  32MB pamięci  Fast  nie
zostaje zbyt wiele nawet jeśli wejdę na
przysłowiowego "googla". Nie możemy się
jednak temu dziwić jeśli spojrzymy na
objętość pliku wykonywalnego NetSurf, który
zajmuje ponad 5MB, co jest 10-krotnie
większą wartością w porównaniu np. ze
starym AWebem. Uruchomienie przeglądarki
i załadowanie trochę większej strony jak np.
amigaone.pl powoduje wyczyszczenie
praktycznie całej pamięci. Sam autor zaleca
32-64MB pamięci, co nie jest wcale
wielkością przesadzoną. Powiedziałbym
nawet,  że  jest  to niezbędne minimum.  Nic
tutaj niestety nie zmienimy, do pamięci
muszą się załadować odpowiednie dane i
tego  nie  da  się  uniknąć. Można  natomiast
zastosować mechanizmy wybiórczego
ładowania strony. Chwała autorowi, że
program w sytuacji braku pamięci nie
"wysypuje się", tylko pokazuje stosowny
komunikat. Niestety obie opcje - "Try Again"
oraz  "Ignore" -  niewiele  pomagają. W  tym
miejscu warto powiedzieć o tych
Amigowcach, którzy propagują pogląd jakoby
Amidze niepotrzebna była większa ilość
pamięci i rozwiązania w stylu 128MB na
kartach ACA lub ZorRAM kwitują uśmiechem
w stylu "i tak do niczego się to nie przyda".
Jak  widać  pamięci  nigdy  nie  za  wiele  i  ta
stara  prawda cały  czas jest  aktualna,  o ile
chcemy traktować nasz komputer użytkowo.
W końcu przeglądarka internetowa to dzisiaj
podstawowy program w systemie. Dla osób
posiadających mniej rozbudowane Amigi
ważną informacją jest możliwość
uruchomienia programu bez obsługi czcionek
wektorowych  (noTTF),  dzięki  czemu strony
będą wyglądać trochę inaczej, ale za to
zajmą - według moich testów - średnio 15-
30% mniej miejsca w pamięci niż normalnie.
Oczywiście  wszystko  zależy  od zawartości
strony, którą przeglądamy. Ponadto program
działa dużo żwawiej, gdy nie musi trawić tak
wielu wektorów.

Dla przykładu
znana strona
amiga.org była
niemożliwa do
wczytania przy
20MB wolnego
Fastu, a bez
obsługi TTF
pozostały 4MB
wolnej pamięci.
Pamięć jest w
dużej mierze
zwalniana po
wyłączeniu
programu, co jest
kolejnym plusem.
Dobrze by było
jednak dodać
opcję, która
pozwoli robić to
automatycznie.
Dziś często

trzeba zamykać NetSurfa tylko po to, by
wpisać  kolejny  adres  strony  i  jest  to  z
czasem frustrujące.

Program posiada kilka opcji
konfiguracyjnych, z których niestety nie
było dane mi skorzystać. Po prostu okno
ustawień uparcie nie chciało się pojawić i
to raczej nie ze względu na ograniczenia
pamięciowe, bo sprawdzałem to zarówno
na A600 z 32 MB jak i A1200 z 128 MB
pamięci. Pamiętam, że we
wcześniejszych wersjach konfigurację
mogłem uruchomić bez większego
problemu, należałoby to więc lepiej
przetestować. Na szczęście pozostałe
funkcje działają prawidłowo. Nie ma ich
zbyt wiele, ale można m.in. pobierać pliki
za pomocą programu „wget” lub od razu
w formacie PDF, dodawać zakładki  czy
też  odszukiwać  frazy  za pomocą kilku
popularnych amigowych i nie-amigowych
wyszukiwarek. Cały interfejs wygląda
jednak jak prowizorka i pewnie nieprędko
się to zmieni ze względu na nieszczęsny
SDL. Trochę mi to przypomina produkcje
dla AmigaOS 4, które korzystają
nadmiernie  z  biblioteki  QT.  Nie  da się
ukryć, że takie produkcje nie integrują się
dobrze zresztą interfejsu systemu
operacyjnego.

Bez problemu udało mi się skorzystać z
kilku prostych serwisów odnalezionych
przez google.pl. Program zawiesił mi się
tylko kilka razy podczas dość
intensywnych testów trwających kilka dni
i co ciekawe, wcale nie w tych
momentach, kiedy brakowało pamięci, a
tego spodziewałem się najbardziej.
Rozśmieszyła mnie identyfikacja
przeglądarki przez ipaddress.com, który
pokazał bardzo trafnie „NetSurf”, lecz w
wersji „0.0” (sic!). Rozumiem, że wydania
dla Amigi nie są uwzględniane przez
świat zewnętrzny, uznający je za
nieistniejące. Taki znak czasów, widać
jesteśmy już całkiem w
„undergroundzie”. Postanowiłem też
uruchomić kilka typowych testów

sieciowych, niestety na razie brakuje
obsługi  Java  Scriptu  i  zobaczymy tylko
informację na ten temat. Nie powoduje to
zawieszenia programu ani innych
nieprzyjemnych skutków.

Nieco problematyczna jest obsługa
polskich znaków. Na stronach
internetowych są one wyświetlane
prawidłowo i można je wprowadzać w
formularzach. Niestety w samym oknie
przeglądarki nie jest to możliwe, a zatem
nie wpiszemy „ogonków” na przykład w
polu wyszukiwarki Wikipedii. Pomijam
pole adresu, bo tutaj raczej  nie stosuje
się znaków narodowych, chociaż
obecnie jest to już możliwe.

Podsumowując, NetSurf w obecnej
wersji ma wiele wad, ale również szereg
niezaprzeczalnych zalet. Świetnie, że
ktoś zwrócił uwagę na potrzeby
AmigaOS 3, a nie tylko "next-genów".
Program pracuje stabilnie i dość szybko
jak na operacje, które każemy
wykonywać naszym wysłużonym
"przyjaciółkom". Zaskoczyła mnie duża
responsywność, spodziewałem się
wolniejszych reakcji programu na
wprowadzany tekst czy korzystanie z
pozostałych elementów interfejsu.
NetSurf ma bardzo duże wymagania
pamięciowe,  choć  jest  to  - tak  jak  już
wspomniałem - wymuszane ładowaniem
wielkiej ilości danych rozbudowanych
stron  internetowych.  Odeszły  już  czasy
prostych "witryn WWW", dzisiaj każdy
chce się pochwalić czymś więcej.
Oczywiście świat nie będzie oglądał się
na  Amigę,  stąd  wiele  serwisów  będzie
nadal dla nas niedostępnych. Jednak jest
to pierwszy krok do stworzenia
funkcjonalnej przeglądarki internetowej
dla AmigaOS 3, na co czekaliśmy
przecież  od  wielu  lat.  Wreszcie  na  fali
retro computingu mamy lekką odwilż i
mam nadzieję, że program będzie rósł w
siłę, a autor go dopracuje we współpracy
z resztą społeczności Amigi. Może z
czasem doczekamy się odpowiednika
małego OWB, co przecież jest możliwe.
Osobiście NetSurfa wezmę na warsztat
znowu, gdy tylko pojawi się wersja
bardziej dojrzała. Oprócz poprawiania
błędów  życzyłbym sobie  rozszerzenia  i
dopracowania interfejsu użytkownika,
który obecnie jest estetyczny, ale niezbyt
dobrze wpisuje się w styl systemu Amigi.
Warto spojrzeć na stare zalecenia
Commodore czy choćby na OWB - tam
widać jak z grubsza powinno być
zbudowane okno programu dla
AmigaOS.  Tak  czy inaczej program już
teraz daje możliwość skorzystania z
wielu stron, które były niedostępne bez
PowerPC. Dlatego biorąc pod uwagę
wszystkie "za" i przeciw" - stawiam
dużego plusa i będę z ciekawością
śledził  dalszy rozwój. Mam nadzieję, że
autor nie zrezygnuje z prowadzenia
projektu, a użytkownicy Amigi będą go
wspierać.



C hciałbym Was namówić na trochę
wspomnień. Oczywiście mówiąc o
Amidze nie da się ich nie wywołać,
ale tym razem mam na myśli nieco
inne myśli. Zastanowimy się nad tym
jakie gry z automatów zagościły na
naszym komputerze i z jakim
skutkiem. Pamiętacie salony gier?
Przenieśmy się w tamte czasy.

Zanim przejdziemy do omówienia
przykładów warto napisać kilka słów o
często krytykowanych konsekwencjach
konwersji gier. Urządzenia typu „arcade”
jakie widzieliśmy w salonach gier (czy może
dotykając bardziej realiów – barakowozach z
automatami) były oparte na różnym sprzęcie.
Teoretycznie można było spotkać również
automaty bazujące na Amidze, ale to wiem
bardziej  z  lektury Internetu  niż  faktycznych
obserwacji.  Wydaje się,  że w Polsce był  to
bardzo niepopularny sposób na rozrywkę.
Automatowe tytuły  zagościły  w moim życiu
dużo wcześniej niż Amiga, więc siłą rzeczy
wywoływały dreszczyk emocji. Wystarczy
przypomnieć takie gry jak „Commando”,
„Ghost 'n' Goblins” czy „Wonderboy”. Czy w
ich kontekście zetknięcie z Amigą mogło
mieć pozytywne skutki? Moim zdaniem jak
najbardziej, chociaż wiele konwersji było
wykonanych metodą po najmniejszej linii
oporu. Na ostatniej stronie okładki
przedstawiam kilka klasycznych gier, które
dla naszej „przyjaciółki” zostały przepisane w
wzorcowy sposób. Nie mogło dla nich
zabraknąć koloru, zatem zerknijcie jak
wyglądać powinna prawdziwa „klasyka”.

Wracając do wymienionych trzech tytułów,
nie sposób odmówić im ogromnej
popularności. Dlatego też sam, gdy tylko
miałem dostęp do Commodore 64, a potem
Amigi 500 – chciałem w nie zagrać bez
ograniczeń salonowych. Niestety „życie to
nie film” i nie wszystko to co na automatach
doskonałe przetrwało próbę konwersji. Jest

to dziwne, szczególnie na Amidze, która
z powodzeniem mogłaby zakasować
większość wcześniejszych wersji –
przynajmniej  pod  względem wizualnym.
Nie chcę był gołosłowny, dlatego
zacznijmy od najgorzej wykonanego
tytułu, czyli „Wonderboy in Monsterland”.
W zasadzie  podobieństwo do oryginału
jest  tutaj delikatnie mówiąc średnie,  ale
nie  musi  to  być wadą  jeśli  gra  trzyma
poziom. Niestety z grywalnością jest tak
sobie, kuleje przede wszystkim dynamika
rozgrywki. Na grafikę i dźwięk jestem w
stanie przymknąć oko, ale cała reszta
jest ważna. Już sam ekran gry jest
dziwnie podzielony,  możliwe,  że  ma to
związek ze średnim zoptymalizowaniem
szybkości  działania programu. Mamy tu
do czynienia bardziej podczepieniem się
pod tytuł, a nie z grą, która stara się w
choć małym stopniu dorównać wydaniu z
automatów. Szkoda, bo potencjał
„Wonderboya”  jest  bardzo duży,  ale jak
widać – to nie wystarczy.

Drugą  grą  w  kolejności  jest „Ghost  'n'
Goblins”. Kultowy horror z cmentarzem w
tle (właściwie na pierwszym planie też –
przyp. Red.), który wywarł na mnie duże
wrażenie w dzieciństwie, szczególnie
pod względem muzyki. Na szczęście
wersja amigowa jest
zdecydowanie lepsza niż w
poprzednim przypadku i nie
musimy się denerwować
profanacją oryginału.
Przyznam, że co jakiś wracam
do tej gry i za każdym razem
mam porcję doskonałej
rozrywki. Chociaż niektóre
elementy wyglądają nieco
inaczej (np. charakterystyczne
wybuchy) to nie mam
wrażenia żerowania na marce.
Poczyniono sporo zmian
polegających głównie na
dostosowaniu grafiki do palety
barw Amigi, ale nie stracił na

tym sposób prowadzenia gry.
Przynajmniej ja tego nie dostrzegam,
więc z czystym sumieniem polecam, tym
bardziej, że poziom trudności jest chyba
nieco niższy niż w wersji „arcade”.
Podobnie sprawa się ma ze słynnym
„Commando”. Gra jest łatwiejsza niż na
automatach, ale jednocześnie jest to
moim zdaniem najlepiej wykonana
konwersja z całej trójki. Odwzorowany
został nietypowy dla Amigi obszar
rozgrywki, a cała oprawa bardzo
przypomina wersję salonową. Wydaje mi
się co prawda, że oryginał ma nieco inne
proporcje i lepsze cieniowanie, przez co
grafika wygląda na mniej rysunkową, ale
może to tylko moje dziwne skojarzenia.
Niezmiennie zachwyca mnie też muzyka
Roba Hubbarda. Nie ma co się dziwić, w
końcu jest to znany autor oprawy
dźwiękowej  także  dla Commodore  64 i
„małego” Atari, a potem – co ciekawe –
pracował również w firmie Electronic
Arts. Mam nadzieję, że nabraliście nieco
smaku do zagrania w gry, które należą
do  moich  ulubionych.  W drugiej  części
artykułu  chcę  pokazać  jeszcze bardziej
„klasyczne” tytuły, które wciąż mogą
wciągnąć na wiele jesiennych wieczorów,
a może nawet dłużej.
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koro mówimy o rozrywce warto
przypomnieć  gry,  które  wymagają
przede wszystkim myślenia. Nie
każdy ma tyle czasu, aby
przesiadywać godzinami przed
strategiami, dlatego proponuję
zacząć od prostych gier logicznych.
Mają przyjemną oprawę i można w
nie grać z dziećmi czy nawet całą
rodziną. Nie znaczy to, że są
infantylne - cały czas wymagają
ruszenia głową,  choć na pierwszy
rzut oka mogą prezentować się
niezbyt okazale.

Jedną z takich gier jest „Dimo's Quest”. Ma
cukierkową grafikę i nieskomplikowane
zasady.  Kierujemy małą żabką (nie mylić z
Super-Żabą – przyp. Red.), która zbiera
różnorakie słodkości i przy okazji otwiera
drzwi przy użyciu kolorowych kluczy. Na
koniec szukamy wyjścia, co jest celem
każdego poziomu. Oczywiście naszej
wędrówce towarzyszą stworki, platformy
tudzież inne „przeszkadzajki” i jest tego cała
masa. Co ciekawe w wersji dla innych

platform chodzimy małym chłopcem –
widać rozgrywka miała być bardziej
uczłowieczona - ale poza tym zasady są
takie  same.  Gra  posiada  bardzo  ładną
rysowaną grafikę, która jest doskonałym
przykładem jak poradzić sobie z
rysunkiem mieszczącym się na
dosłownie kilku pikselach. Przygrywa
wesoła muzyka, ale jest to dosyć
zwodnicze, bo poziomy są łatwe tylko na
początku. Po przejściu kilku z nich
poziom  trudności  drastycznie  wzrasta  i
musimy dużo bardziej główkować. Do
gry mam spory sentyment z okresu, gdy
byłem nazywany jeszcze „młodzieżą”,
ale uruchamiając  ją  niedawno  bawiłem
się  równie  dobrze co kiedyś. Można ją
uruchomić na zwykłej Amidze 500 z
jedynym megabajtem pamięci, dlatego z
czystym sumieniem polecam ją
wszystkim. Ten rodzaj rozrywki jest
zawsze na czasie.

Kolejną bardzo ciekawą pozycją jest
„Bill's Tomato Game”. W pewnym sensie
można powiedzieć, że jest to jeden z
prekursorów nowoczesnych gier
logicznych łączących w sobie elementy
fizyki jak na przykład „World of Goo” czy
„Little Inferno”. Oczywiście pierwszym
przedstawicielem tego gatunku są
„Lemingi”, ale wypadałoby znać również
inne, bardziej podobne do
współczesnych pozycje. W tym
przypadku bohaterem jest mały pomidor,
który podąża w kierunku taśmociągu.
Pomysły tego typu są wałkowane od
niepamiętnych czasów, ale  tu  przybiera

trochę inną formę. Nasze warzywo
musimy przeprowadzić przez pełen
niebezpieczeństw labirynt w celu
odnalezienia ukochanej. Do dyspozycji
mamy różne elementy jak wiatraczki,
trampoliny czy też klocki, po których
może  przemieszczać  się  nasz bohater.
Cała zabawa polega na tym, aby
pomidor przebył cały poziom podczas
jednego podejścia, nie uszkadzając przy
tym swojej delikatnej powłoki. Nie jest to
takie proste, szczególnie w późniejszych
poziomach, ale mimo to gra nie jest
przesadnie utrudniona i raczej wywołuje
uśmiech niż zniecierpliwienie. Jest
zdecydowanie przeznaczona dla dzieci i
jej ukończenie nie zajmie tak wiele
czasu, gdy opanujemy już zasady
wirtualnego świata.

Całkiem inna forma  została  przyjęta  w
kolejnej grze, o której chcę powiedzieć, a
mianowicie „Vital Light”. Jest to wariacja
na temat klasycznego „Tetrisa”, lecz
poprowadzona w nietypowy sposób.
Spadające klocki mają segmenty
podzielone na różne barwy, które
możemy zmieniać za pomocą działa
laserowego. Gdy  wszystkie  będą  miały
ten sam kolor – klocek zniknie. Wraz ze
zwiększającym się  tempem sprawa  nie
jest  łatwa,  gdyż nasze działko wymaga
kilku chwil na włączenie właściwej barwy.
Cała „fabuła” gry osadzona jest  w iście
cyber-punkowym wydaniu i trzeba
przyznać, że wizualnie prezentuje się
doskonale. „Vital Light” ukazała się w
wersjach dla Amigi wyposażonej
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w układy AGA oraz oddzielnie dla
konsoli  CD32. Jest dużo trudniejsza i
skierowaną raczej dla bardziej
dojrzałego odbiorcy. Nie raz potrafiłem
się zdenerwować na moje niezbyt
dobre wyniki, mimo że naprawdę
starałem się skupić. Na pewno jest to
pozycja, przy której można spędzić
długie godziny i jeśli tylko lubicie tego
rodzaju gry, nie znudzi się po kilku
uruchomieniach.

Wracając do pozycji skierowanych do
dzieci, poświęcę kilka  słów  na  temat
gry  pod  tytułem „Mr  Blobby”. Jest  to
nietypowa platformówka z elementami
logicznymi,  przy czy tych drugich jest
zdecydowanie więcej. Sterujemy
postacią podobną do clowna, który
porusza  się  po planszach,  w  których
dużą  rolę  odgrywają  takie  rzeczy  jak
podwieszane platformy czy drabinki.
Celem gracza jest pokolorowanie całego
obszaru, po którym może biegać nasz
bohater. Gdy mamy do czynienia z
prostokątnymi platformami, trzeba
„zamalować” je na całym obwodzie, aby
środek zmienił swoją barwę. W zabawie
przeszkadzają różne stworki, a także
nietypowe ukształtowanie komnat z oczkami
wodnymi i innymi niespodziankami. Z
pewnością logika musi tutaj górować nad
zręcznością,  inaczej  nie  przebrniemy przez
bardziej rozbudowane poziomy. Gra posiada
żywe kolory, zabawne postacie, a przygody
Pana Blobbiego obywają się bez scen
przemocy. Zabawę możemy rozpocząć
posiadając zwykłą Amigę 500 i mieści się na
dwóch dyskietkach. Warto też wspomnieć,
że „Mr Blobby” jest amigową konwersją
innego  tytułu  - „Super  Troll  Islands”  -  jaki
powstał dla konsoli Super Nintendo.
Porównując obie gry można dostrzec, że
wersja dla Amigi ma trochę uboższą grafikę
oraz mniejszą dynamikę, ale ogólnie została
przepisana z zachowaniem większości zalet
pierwowzoru. Powstała także kompletna
wersja dla układów AGA, jednak jak przyznał
kilka lat temu autor, nie została wydana ze
względu na bankructwo firmy Commodore.
Szkoda, bo z pewnością zwiększona

szybkość i ilość kolorów mogłaby
przyczynić się do doścignięcia, a może
nawet  prześcignięcia  wersji  dla  konsoli
SNES, szczególnie gdyby wydano
oddzielną edycję na płycie CD.

Na sam koniec zostawiłem grę
najbardziej nietypową, czyli „Gem'X”.
Jest to przedstawiciel „japońskiej myśli”,
bowiem wyprodukowała ją firma Kaiko. Z
pozoru znowu przypomina „Tetris”, ale po
bliższym przyjrzeniu się dostrzegamy
zasadnicze różnice. Ekran podzielony
jest na kwadraty, w których układane są
w różny sposób kolorowe kamyki. Po
wskazaniu któregoś z nich, zmienia
barwę,  ale  nie  tylko swoją, lecz  także
sąsiadujące. Grając zbieramy różną ilość
punktów w zależności od tego czy
doprowadzimy do sytuacji, w której
uzyskamy jednolity  kolor  na  kamykach.
Na ruchy  mamy ograniczony  czas, nie
możemy też wpływać na ich rozłożenie
na planszy. Na środku ekranu mamy
wyświetloną małą ściągę, która pokazuje
w  jakiej kolejności  będą  modyfikowane
barwy. Nic nie może być więc poddane
działaniu przypadku. Oprawa graficzna
jest bardzo solidna i przywołuje
produkcje z rodzaju Manga. Z początku

dość trudno przewidzieć jak zmienimy
kolory po wskazaniu określonego
miejsca na ekranie, dlatego „Gem'X”
proponuję raczej starszym graczom.
Drugi powód to umieszczenie sporej
ilości grafiki z roznegliżowanymi paniami,
na szczęście tylko rysunkowymi, więc
nikt raczej nie dozna „aktu zgorszenia”.
Gra nie jest łatwa i może dostarczyć
doskonałej rozrywki na długie godziny.
Została wydana w 1991 roku, a więc już
w czasie, gdy gry dla Amigi zaczęły
wyglądać lepiej niż konwersje z
komputerów 8-bitowych, jakich dużo
powstało w okresie drugiej połowy lat
'80-tych. Z jakością tych ostatnich bywało
różnie, czego absolutnie nie można
powiedzieć o „Gem'X”.

To krótkie zestawienie ma na celu
pokazać jak wiele mądrej rozrywki mogą
dostarczyć  gry  dla  Amigi.  Właściwie  w
każdym okresie popularności naszego
komputera spotkać można wiele gier
logicznych, choć z reguły im bliżej
naszych czasów tym bardziej są
atrakcyjne wizualnie. Celowo pominąłem
tytuły takie jak przykładowo „Rampart”,
bo zawierają one więcej elementów
strategicznych,  ale oczywiście  wiele  im
brakuje, aby można było formalnie
nazwać je „strategiami”. Tak na
marginesie, jeśli ktoś jest ich
zwolennikiem polegam obejrzeć w
Internecie pogadanki naszego
znakomitego aktora Kazimierza Kaczora,
który w niezrównany sposób opowiada o
grach typu RTS i potrafi narobić „smaku”
do ich wypróbowania. Poza tym zdarzają
mu się wtrącenia o graniu m.in. na
Amidze i Commodore 64, co jak się
okazuje Panu Kazimierzowi w
przeszłości nader często się zdarzało.
Gry  logiczne  to  taki  gatunek,  który nie
nudzi  się po paru chwilach, bo stanowi
ciągłe wyzwanie dla naszego mózgu.
Sytuacje na planszach rzadko się
powtarzają, a skuteczność mierzymy
postępami w rozwiązywaniu łamigłówek
umysłowych, a nie tylko czysto
zręcznościowym „machaniu” joystickiem.



Urządzenie CASABLANKA firmy Macro
System niezmiernie przypomina
magnetowid. I rzeczywiście, w pewnym
sensie nim jest. Przecież główną funkcją
omawianego  urządzenia jest  zapisywanie  i
odtwarzanie obrazu. Z pewnością słyszałeś o
podobnych rozwiązaniach na rynku
konsumenckich urządzeń wideo. Pojawiają
się magnetowidy, które zamiast taśmy
wyposażone  są  w  twardy  dysk,  na  którym
można zapisywać filmy a potem łatwo je
odtwarzać od dowolnego miejsca. Nie ma tu
bowiem taśmy i nie trzeba jej przewijać. Co
więcej, urządzenie jest w stanie skoczyć do
dowolnego fragmentu nagrania  natychmiast
a także odtwarzać dowolne fragmenty filmu
albo dowolne filmy w kolejności wybranej
przez użytkownika. Czy to Ci czegoś nie
przypomina? Oczywiście, jest to bardzo
prosty  montaż. Podobną funkcję  ma  także
CASABLANKA. Jej zasadniczym
przeznaczeniem jest bowiem operacja w
stylu: po pierwsze, wczytanie obrazu z
kamery lub magnetowidu i zapamiętanie go
w postaci cyfrowej wewnątrz urządzenia, po
drugie, przeprowadzenie jakichś operacji na
filmie, i wreszcie po trzecie, zapis na taśmę
wideo.

Czy jednak nie wystarczy kamera i dwa
magnetowidy? Otóż,
teoretycznie można wyobrazić
sobie pracę na takim zestawie
zamiast na CASABLANCE.
Jednak CASABLANKA jest
maszyną, eliminującą stratę
jakości, która zawsze wchodzi
w grę w przypadku tradycyjnych
magnetowidów. Po prostu, jej
działanie opiera się o zapis
cyfrowy, który ze swej natury
nie poddaje się uszkodzeniom.
Innymi słowy, obraz wczytany do
CASABLANKI jest tej samej jakości co obraz
skopiowany później z niej na taśmę wideo.
Tego nie zapewni żaden magnetowid. Drugą
korzyścią, jaką daje CASABLANKA jest
naprawdę łatwy montaż filmu z fragmentów.
Gdybyś użył do tego dwóch magnetowidów,
musiałbyś cały czas pilnować, aby taśma w
obu urządzeniach była dokładnie ustawiona.
W urządzeniu CASABLANKA nie ma taśmy,
zatem odpada problem jej ustawiania. Zrobi
to za Ciebie CASABLANKA. Wreszcie, w
przypadku  dwóch  magnetowidów,  będziesz

miał problem, gdy dostarczone nagranie
z materiałem źródłowym będzie niskiej
jakości, powiedzmy obraz będzie
nieostry. Tutaj także CASABLANKA jest
niezastąpiona. Może ona wykonać jedną
z wielu możliwości ingerencji w materiał
źródłowy, między innymi wyostrzenie.

CASABLANKA jest elektronicznym
stołem montażowym przeznaczonym do
montowania dowolnych filmów z
materiału dostarczonego z zewnętrznego
źródła (kamera, magnetowid). Oprócz
montażu posiada dodatkowo możliwość
nagrywania dubbingu, wykonywania
efektów specjalnych na obrazie,
wstawiania napisów. Zatem
CASABLANKA jest  idealna  dla  małego

studia wideofilmowania imprez
okolicznościowych.  Z uwagi  na fakt,  że
urządzenie jest stosunkowo tanie, może
być ono wykorzystane nawet przez
studio jednoosobowe, z pewnością dość
szybko się zwróci. Oczywiście,
CASABLANKA przyda się także do
wykonywania prywatnych produkcji
wideo, w tym przypadku jest to po prostu
droższy dodatkowy magnetowid z
możliwością montażu. Ze względu na
cenę, CASABLANKA jest osiągalna dla
prywatnych użytkowników.

1. wczytywanie obrazu do urządzenia z
magnetowidu albo kamery;
* przy maksymalnej jakości na
standardowo dołączonym dysku
CASABLANKI
zmieści się 45 min filmu;

2. montaż filmu;
* możliwość natychmiastowego dostępu
do dowolnej klatki;
* możliwość dołączania napisów;
* efekty przejść między scenami (np.
odwracanie stron, owinięcie na kuli);
* efekty na pojedynczych scenach lub

klatkach (np. efekt
panoramiczny,
wyostrzenie);

3. dubbing;
* możliwość
wprowadzania
zmian w
oryginalnej ścieżce
dźwiękowej filmu
lub jej usunięcie;
* możliwość

wprowadzenia dwóch dodatkowych
ścieżek dźwiękowych;
* montaż dźwięku;
* synchronizacja dźwięku i obrazu;
* przechowywanie gotowych ścieżek
dźwiękowych w CASABLANCE;
* możliwość obróbki dźwięku;

4. zapis gotowego filmu lub jego
fragmentu na kasetę wideo lub
odtworzenie materiału na telewizorze,
monitorze telewizyjnym.

ASABLANKA jest  urządzeniem mało  znanym.  Jest  to  klon
Amigi pracujący pod kontrolą systemu AmigaOS, lecz
przeznaczony do montażu materiału filmowego.  Posiada własne
oprogramowanie i umożliwia stosowanie wielu efektów z zakresu
tzw.  nieliniowego montażu wideo.  Choć dziś  funkcje  te  przejęły
komputery PC, nasza Amiga też ma się czym pochwalić.
W niniejszym cyklu postaram się  przybliżyć CASABLANKĘ tak
jak widziano ją kiedyś.

Swobodnie
do celu

część 1.

C
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Wszystko, co jest potrzebne do rozpoczęcia
pracy z urządzeniem CASABLANKA jest
dostarczone wraz z  nią.  Są to  następujące
rzeczy:

* trackball, czyli "odwrócona myszka"
identyczny z używanymi do komputerów;
dzięki zastosowaniu trackballa
zaoszczędzisz miejsce na stole, które
musiałbyś przewidzieć na poruszanie
myszką, która także może być zastosowana
do CASABLANKI;
* przewód zasilający - bardzo ważna część,
bez niej  CASABLANKA nie  ruszy;  przewód
ten jest identyczny, jak używane z
komputerami;
* przewód typu EURO-SCART do połączenia
z telewizorem.

Poza  wymienionymi  rzeczami,  potrzebujesz
oczywiście telewizor lub monitor oraz
magnetowid  lub  kamerę, które  nie  są  (jak
zapewne się domyślasz) dołączone do
zestawu.

Aby przeprowadzić pierwszą próbę pracy z
urządzeniem CASABLANKA, musisz
podłączyć do niej przynajmniej trackball,
telewizor oraz jakieś źródło obrazu w postaci
kamery albo magnetowidu. Zatem postępuj
według poniższych wskazówek:

1.  połącz  CASABLANKĘ z  telewizorem za
pomocą przewodu EURO-SCART;
2. podłącz do urządzenia CASABLANKA
przewód zasilający (mniejsza wtyczka), jego
większą wtyczkę zaś wetknij do gniazdka
sieciowego;
3. połącz CASABLANKĘ z kamerą lub
magnetowidem

Z przodu CASABLANKI, po lewej stronie,
znajdziesz mały przycisk. Gdy go
naciśniesz,  usłyszysz lekki  szum. Oznacza
to, że CASABLANKA rozpoczęła pracę.
Teraz musisz chwilę poczekać, aż
CASABLANKA będzie gotowa do pracy.
Najpierw zobaczysz na ekranie białą planszę

z napisem "CASABLANKA". Po chwili
pojawi się niebieski ekran roboczy z
żółto-szarymi polami. Gdy zobaczysz
wspomniany ekran, CASABLANKA jest
gotowa do pracy.

Każde z żółtych pól opatrzonych
napisami, pozwala wykonać jakąś
funkcję urządzenia. Aby to zrobić, musisz
umieścić w polu wskaźnik myszki, czyli
białą "łapkę", którą łatwo znajdziesz na
ekranie, gdy poruszasz trochę kulką
trackballa.  Gdy "łapka" znajdzie  się  na
wybranym przez Ciebie polu, naciśnij
prawy klawisz trackballa. Spowoduje to
uruchomienie funkcji, za którą
odpowiada pole i zazwyczaj także
pojawienie się nowego ekranu
roboczego. Jeśli dotąd nie używałeś
jeszcze komputera albo używasz go
rzadko, wybieranie funkcji może
sprawiać Ci trudność. To normalne.
Uwierz jednak, że jest to wyłącznie
kwestia wprawy.

Spróbuj  teraz  wybrać  funkcję  o  nazwie
"Ustawienia systemu", którą znajdziesz
w  prawym górnym rogu  ekranu. Jak  z
pewnością zauważyłeś, pojawił się nowy
ekran roboczy z innymi polami. Wybierz
teraz pole, które umieszczono w prawym
dolnym rogu ekranu. Spowoduje to
powrót do pierwszego ekranu roboczego,
który będziemy odtąd nazywali dla
odróżnienia głównym. Od pozostałych
ekranów różni go to, że można za jego
pomocą wyłączyć CASABLANKĘ.
Przeznaczone jest do tego pole z
napisem "WYŁ", które jest umieszczone
w prawym dolnym rogu głównego ekranu
roboczego CASABLANKI. Ekran na
chwilę zostanie wyciemniony a potem
CASABLANKA wyłączy się.

Możesz teraz na próbę wybierać
rozmaite funkcje CASABLANKI. Gdy
pojawi się nowy ekran roboczy i będziesz
chciał  wrócić  go  ekranu  głównego,  aby
wyłączyć urządzenie, wybierz pole
umieszczone w prawym dolnym rogu
ekranu. Gdy w prawym dolnym rogu

ekranu znajduje się więcej niż jedno
pole, wybierz to, które umieszczono
najbardziej z prawej strony. Możesz być
pewien, że w ten sposób zawsze
"wrócisz" do głównego ekranu
CASABLANKI. Zamiast wybierać
wspomniane pole możesz nacisnąć
prawy  przycisk  trackballa.  Efekt będzie
identyczny.

Kompletną czołówkę lub film
zmontowane za pomocą urządzenia
CASABLANKA nazywamy projektem.
Pierwszym krokiem do jego  stworzenia
jest pozyskanie materiału do pracy, czyli
po prostu obrazu. Aby przystąpić do tej
podstawowej operacji, wybierz funkcję
"Wgrywanie", którą znajdziesz na
głównym  ekranie  roboczym.  Pojawi  się
nowy ekran, którego zasadniczą częścią
jest podgląd wczytywanego obrazu, czyli
dopóki  nie  włączysz  magnetowidu  albo
kamery - czarny obraz. Gdyby żadne
źródło obrazu nie było podłączone, w
centralnej części ekranu pojawi się napis
"Brak sygnału wideo". W przeciwnym
razie po chwili pojawi się obraz
pochodzący z magnetowidu. Gdy pojawi
się interesujący Cię fragment, wybierz
pole oznaczone czerwonym kółkiem.

Przypomina ono pewnie przycisk "REC"
na pilocie od magnetowidu. Od chwili, w
której wybrałeś pole z czerwonym
kółkiem rozpocznie się wczytywanie
obrazu do CASABLANKI. Podczas
wczytywania  obrazu  podgląd  jest także
dostępny. Zwróć uwagę, że na dole
ekranu  pojawił  się  zegar  oraz po jego
prawej stronie pole oznaczone
kwadratem pozwalające zatrzymać
wczytywanie  obrazu  w  dowolnej  chwili.
Po lewej stronie znajdziesz pole z
dwoma strzałkami, które pozwala
zmienić położenie zegara, gdyby
zasłaniał on jakąś ważną część obrazu.
Gdy część nagrania, która jest
przeznaczona do dalszej obróbki
skończy się, wybierz pole "STOP"
(oznaczone kwadratem). Spowoduje to
powrót do pól, które były widoczne przed
rozpoczęciem wczytywania. Zwróć
jednak uwagę, że w polu "Nazwa"
znajduje się napis "S 1". "S 1" to nazwa
wczytanego właśnie fragmentu.

Gdy nazwy domyślnie nadawane
scenom przez CASABLANKĘ nie
odpowiadają Ci, możesz nadawać
własne nazwy zaraz po wczytaniu sceny
do urządzenia. Wystarczy, że umieścisz
wskaźnik myszki ("łapkę") na
dotychczasowej nazwie (np. "S 1") i
naciśniesz lewy przycisk trackballa.
Spowoduje to wyświetlenie na ekranie
klawiatury, bardzo podobnej do
komputerowej. Klawiatura ta pozwala
wpisać dowolną nazwę sceny. Gdy
chcesz skasować dotychczasową
nazwę, skorzystaj z klawisza
oznaczonego "<-", zwanego także
klawiszem "DEL". Po zakończeniu



wpisywania nazwy, wybierz pole "Ok", które
znajdziesz na samym dole "klawiatury". Gdy
zaś chcesz zrezygnować z wpisywania
nazwy, wybierz pole "Anuluj".

Może się zdarzyć, że przypadkowo wczytasz
do CASABLANKI niepotrzebną scenę. Od
razu możesz ją skasować. Wystarczy wybrać
pole "Skasuj", które znajduje się po prawej
stronie pola zawierającego nazwę wczytanej
sceny.

Pola  przeznaczone do wczytywania  obrazu
są umieszczone na specjalnym panelu.
Czasem może on zasłaniać ważną część
obrazu. Możesz go prawie całkowicie
schować, gdy wybierzesz pole z kropką
umieszczone w lewym górnym rogu panelu.
Możesz także umieścić go na górze ekranu
zamiast na dole, gdy wybierzesz pole ze
strzałkami umieszczone pod polem z kropką.

W sposób opisany powyżej możesz wczytać
dowolną ilość scen, ograniczoną jedynie
wielkością dysku dołączonego do
CASABLANKI. Na opisywanym już panelu
znajdziesz  napis "Pozostało" a  obok  niego
okienko z liczbą minut materiału, jaką
jeszcze możesz wczytać do CASABLANKI.
Podczas wczytywania obrazu nie musisz
przejmować się zbytnio precyzją "przycięcia"
scan. Będziesz mógł to dopracować w czasie
dalszej obróbki. Nie musisz się także
przejmować  tym,  że podczas  wykonywania
operacji  wczytywania  na  ekranie  widoczna
jest "łapka" oraz panele z polami,
pozwalające kontrolować wczytywanie.
Oczywiście te elementy nie zostaną
"uwiecznione". Po wczytaniu odpowiedniej
ilości materiału możesz albo wrócić do
głównego ekranu CASABLANKI albo przejść
do ekranu wyobrażającego stół  montażowy
wybierając pole przedstawione na ilustracji.

Opisywany ekran pozwala wykonywać
montaż, czyli zespolić wiele fragmentów-
scen w jeden film. Za jego pomocą można
także tworzyć napisy, dodawać efekty
specjalne  oraz wykonywać  inne  czynności,
które opiszemy niżej. Teraz zwróć uwagę na
zasadniczą część ekranu montażu, na której
znajdziesz jeden lub więcej "slajdów".
Będziemy nazywać ją paletą scen. Każdy ze
slajdów reprezentuje jedną scenę, którą
wcześniej wczytałeś do urządzenia. W
okienku slajdu widać jedną z klatek sceny.

Punktem wyjścia do dalszej pracy jest
wybieranie poszczególnych scen w celu
dodania ich do projektu. Umieść "łapkę" na
dowolnym ze "slajdów" i naciśnij lewy klawisz
trackballa. Zauważyłeś zapewne, że ramka
"slajdu" stała  się  fioletowa. Oznacza to,  że
scena została wybrana i  można wykonać z
nią jakieś operacje.

Podstawową operacją jest dodawanie scen
do projektu, czyli filmu lub czołówki. Na
górze ekranu znajdziesz pole "Dodaj",
wybierz je a wybrana wcześniej scena
znajdzie się na pasku umieszczonym w
górnej części ekranu. Scena zostanie

umieszczona w szarym okienku.
Jednocześnie nazwa i czas trwania
sceny znajdą się nad okienkiem.
Okienko wskazuje miejsce filmu, które
jest obecnie opracowywane. Teraz
zaznacz kolejną scenę i ponownie
wybierz pole "Dodaj". Od tego momentu
zaczyna się montaż. W centralnej części
ekranu pojawi się bowiem okno z
pytaniem "Gdzie wstawić". Poniżej
pytania  znajdziesz dwa pola: "Za" oraz
"Przed". Oczywiście to "za" oraz "przed"
odnoszą się do sceny widocznej w
okienku (jeśli jest to ostatnia scena,
kolejna scena zostanie wstawiona za
nią). Teraz  na  pasku  umieszczonym w
górnej części ekranu znajdują się już
dwa "slajdy" reprezentujące
poszczególne sceny.

Gdy umieścisz wskaźnik myszki ("łapkę")
na dowolnej scenie umieszczonej na
pasku, właśnie ona zostanie
umieszczona w okienku.  Poniżej  paska
znajdziesz specjalny suwak, który
pozwala przewijać pasek ze scenami.
Gdy go wybierzesz "łapka" zniknie i
będziesz mógł przewijać projekt za
pomocą ruchów trackballa. Gdy
zapragniesz zakończyć przewijanie,
wystarczy że naciśniesz lewy klawisz
trackballa. Projekt możesz także
przewijać za pomocą dwóch pól ze
strzałkami umieszczonych po prawej
stronie suwaka.  Na  krańcach  paska ze
"slajdami" znajdziesz ponadto dwa duże
pola ze strzałkami, które również
pozwalają przewijać projekt.

W każdej chwili możesz obejrzeć
przygotowywany projekt. Wystarczy, że
wybierzesz pole ze strzałką skierowaną
w prawo, które umieszczono po prawej
stronie suwaka przeznaczonego do
przewijania projektu. Podczas
odtwarzania projektu na dole ekranu
znajdziesz zegar oraz pole pozwalające
przerwać  odtwarzanie, podobnie,  jak  w
czasie wczytywania sceny do
CASABLANKI.

Jeśli  którąkolwiek scenę znajdującą się
już w projekcie uznasz za niepotrzebną,
możesz ją łatwo skasować. Wystarczy ją
wybrać  a  potem wybrać  pole  "Skasuj".
Scena zostanie usunięta z projektu.

CASABLANKA nie ogranicza Cię do
"doklejania" kolejnych scen tylko na
początku lub końcu projektu. Możesz
wstawić scenę między dwie sceny
umieszczone wcześniej w projekcie. Aby
to zrobić powinieneś:

1. ustawić w okienku scenę, przed którą
ma zostać wstawiona scena dodawana
obecnie;
2. wybrać pole "Insert".

Teraz na ekranie pojawi się podgląd
sceny zaznaczonej w okienku. W dolnej
zaś  części  ekranu ujrzysz  się panel z

polami, które pozwalają określić miejsce
w projekcie, w którym zostanie
wstawiona nowa scena. Nie będziemy
tutaj szczegółowo zajmować się opisem
wspomnianego panelu. Od razu naciśnij
lewy przycisk trackballa. Po chwili scena
zostanie dodana do projektu w żądanym
miejscu.

Zamiast najpierw usuwać jedną scenę z
projektu by  zaraz  potem dodać na  jej
miejscu nową, możesz zamienić jedną
ze scen umieszczonych już w projekcie z
jedną, której tam jeszcze nie ma.
Wystarczy,  że umieścisz  w  okienku tę
scenę, która ma zniknąć z projektu i
zaznaczysz tę, która ma ją zastąpić.
Potem wybierz pole "Zamień".

Gdybyś ponownie potrzebował sceny
wstawionej już do filmu (czołówki),
wystarczy ustawić ją w okienku
montażowym a potem wybrać pole
"Szukaj". Potrzebny fragment zostanie
automatycznie wyszukany i zaznaczony.

Gdyby teraz odtworzyć przygotowany
projekt,  okazałoby się,  że jedna  scena
następuje w nim po drugiej, bez
jakichkolwiek efektów montażowych. Po
pierwszej scenie następuje ostre cięcie i
rozpoczyna się następna scena. Nie jest
to zbyt eleganckie, choć niejednokrotnie
stosuje się i  takie zabiegi.  Możliwe jest
jednak dodanie  efektów przejść między
dwoma scenami. Takich efektów
CASABLANKA oferuje kilkanaście.
Efekty dodaje się do filmu podobnie jak
sceny. Najpierw  jednak  musisz  wybrać
ikonkę, która wywoła specjalny panel
wyboru efektów. Zwróć uwagę, że na
ekranie pozostanie okienko montażowe,
za pomocą którego jednak będziesz
mógł wybrać dwie sceny na raz. Gdy
ustawisz okienko na potrzebne dwie
sceny, będziesz mógł przystąpić do
wybierania efektów. W dolnej części
ekranu, po lewej stronie znajdziesz listę
efektów, którą można przewijać tak samo
jak archiwum scen. Każda pozycja listy
to jeden wyraz, stanowiący nazwę
efektu. Obok nazwy znajdziesz także
ikonkę, która sugeruje wygląd efektu.
Wybierz dowolną pozycję a potem
wybierz  pole z  napisem "x s" aby móc
wybrać czas trwania  efektu  za pomocą
specjalnego suwaka. Możesz zamiast
tego wybrać pola "1 s", "2 s" aby ustawić
czas trwania na 1 lub 2 sekundy. Gdy już
wykonasz opisane  czynności  -  wybierz
pole opisane jako "Wstaw". Spowoduje
to  dodanie  efektu  do filmu.  Zostanie  to
zasygnalizowane wyświetleniem między
scenami na pasku montażowym
ikonki symbolizującej efekt.

Gdy efekt jest już dodany do filmu,
możesz zobaczyć jego podgląd na
mniejszym ekranie. W tym celu wybierz
pole "Podgląd". Do takiego podglądu
masz dostęp o wiele szybciej niż do
gotowego efektu.



Gdy odtworzysz film, nie zobaczysz jeszcze
efektu swojej pracy. Zamiast efektu na
ekranie pojawi się napis "Nie przeliczony
efekt". Każdy z efektów przejść między
scenami trzeba bowiem przeliczyć, aby stał
się  on częścią  filmu. Przeznaczone jest  do
tego pole "Przelicz". Przeliczanie nie dotyczy
tych efektów, których ikonki są z lewej strony
oznaczone zielonymi trójkątami. Te efekty są
dostępne od razu po dodaniu do filmu i nie
trzeba ich przeliczać.

CASABLANKA posiada także zestaw
efektów przeznaczonych do wykonania na
pojedynczych scenach. Polegają one na
obróbce całości obrazu i nie służą
utworzeniu efektownego przejścia między
scenami. Dodanie tego rodzaju efektu do
sceny oznacza stworzenie jej
zmodyfikowanej  kopii.  Dzięki  temu  zawsze
masz dostęp do oryginalnego materiału. Aby
dodać efekt specjalny do sceny, powinieneś
wybrać potrzebną scenę na palecie scen a
potem wybrać  pole "Specjalne".  Pojawi  się
panel wyboru efektów specjalnych. Wybierz
dowolny efekt z listy a
potem wybierz pole
"Podgląd", jeśli najpierw
chcesz zobaczyć szybki
podgląd efektu albo pole
"Ok" jeśli od razu chcesz
przeliczyć efekt i utworzyć
kopię sceny źródłowej z
dodanym już efektem.
Polecamy Ci wybranie
najpierw podglądu.
Pozwala on szybko
zorientować się na czym
polega efekt oraz jak
będzie on wyglądał w
zestawieniu z konkretnym
materiałem. Wybranie pola
"Ok" spowoduje znacznie
dłużej trwające
przygotowywanie efektu
oraz utworzenie kopii sceny, która może
okazać się niepotrzebna, jeśli przeliczasz
efekt jedynie na próbę.

Niepotrzebne sceny możesz z łatwością
usunąć z palety scen przez zaznaczenie
sceny przeznaczonej do usunięcia i wybranie
pola "Skasuj". Scena zostanie usunięta z
palety oraz dysku CASABLANKI, zatem
rozważnie korzystaj z opisanej funkcji.

W projekcie mogą znaleźć się pewne
kluczowe sceny, które zawierają wskazówki
co do dalszego montażu lub stanowią
przerywniki między zmontowanym
materiałem. Takie sceny nie zawierają filmu,
ale na przykład kolejno pojawiające się cyfry.
Tego rodzaju scena nadaje się także do
miksowania z obrazem z innego źródła. Aby
utworzyć taką scenę, wybierz pole "Nowa
scena". Pojawi się panel podobny do tego, z
którego wybierasz efekty. Wybierz z listy
odpowiedni dla Ciebie rodzaj sceny oraz
wybierz pole "Podgląd" aby zobaczyć szybki
podgląd sceny albo pole "Ok", aby utworzyć
gotową scenę. Scena przeznaczona go
dalszego montażu zazwyczaj zawiera więcej

materiału, niż potrzeba albo jest on
nagrany w innej kolejności niż docelowa.

CASABLANKA oferuje możliwość
dzielenia sceny na dowolnie wiele
części. Aby podzielić scenę na dwie
części, powinieneś wybrać ją na palecie
scen a potem wybrać pole "Podziel". Na
ekranie  zobaczysz  panel  przeznaczony
do określenia miejsca cięcia.
Przeznaczone są do tego dwa pola  ze
strzałkami skierowanymi w lewo oraz w
prawo umieszczone  nieco  poniżej i  na
prawo pola opisanego jako "Miejsce
cięcia". Za pomocą strzałek możesz
przewijać film klatka po klatce, aby
dokładnie  ustalić  miejsce  cięcia.  Zwróć
uwagę, że na górze panelu znajdziesz
dwa okienka podające czas. Okienko
umieszczone dokładnie w prawym
górnym rogu panelu podaje pozostały
czas trwania sceny od miejsca aktualnie
widocznego na podglądzie do końca
sceny.
Okienko umieszczone po lewej stronie

podaje czas trwania sceny od początku
do widocznej właśnie klatki. W praktyce
są to  czasy trwania  dwóch scen, które
powstaną z rozdzielenia opracowywanej
właśnie sceny. Istnieje także druga
możliwość określenia miejsca cięcia.
Jest ona mniej precyzyjna niż
wspomniane strzałki, ale wygodna.
Wybierz pole "Miejsce cięcia". Panel
zniknie a w dolnej części ekranu pojawi
się okienko podające czas i pole
pokazujące graficznie część sceny, w
której znajdzie się cięcie. Jeśli poruszysz
kulką trackballa w lewo lub w prawo,
będziesz mógł płynnie wybierać miejsce
cięcia. Gdy skończysz, naciśnij prawy
przycisk trackballa. Pojawi się ponownie
poprzedni panel. Aby dokonać rozcięcia
sceny,  wybierz pole  "Użyj".  Na palecie
scen pojawią się dwie nowe sceny
powstałe z rozdzielenia sceny wcześniej
przez Ciebie zaznaczonej. Ich nazwy
będą zaczynały się od nazwy sceny
źródłowej.

Oprócz dzielenia jednej sceny na co
najmniej dwie krótsze, możesz usunąć

ze sceny niektóre  części.  Polega to  na
usunięciu  określonej  części  sceny z  jej
początku lub końca. Aby przyciąć scenę,
zaznacz ją na palecie scen a potem
wybierz pole "Przytnij". Pojawi się panel
przycinania scen. W jego centralnej
części  znajdziesz poziomy pasek,  który
wskazuje w sposób graficzny, jaka część
sceny pozostanie po przycięciu. Pasek
znajduje się w okienku. Okienko to jakby
cała scena, szary pasek to scena po
przycięciu. Zwróć uwagę na pola ze
strzałkami umieszczone pod polami
opisanymi jako "Wej" oraz "Wyj".
Pozwalają one "przesunąć" początek i
koniec sceny we odpowiednie miejsca.
Gdy wybierzesz kilkakrotnie strzałkę
skierowaną w prawo z pary
umieszczonej po lewej stronie, z
pewnością  zauważysz, że  lewy  kraniec
paska przesunął się. Podobnie stanie się
z prawym krańcem paska, gdy
wybierzesz pole ze strzałką skierowaną
w prawo z pary umieszczonej po prawej
stronie. Oczywiście użycie strzałek

skierowanych w przeciwną
stronę spowoduje przeciwny
efekt. Aby przekonać się,
jak będzie wyglądała scena
po przycięciu bez
konieczności wykonywania
wspomnianej operacji,
wybierz pole podobne do
przycisku "PLAY" na pilocie,
które znajdziesz po prawej
stronie, blisko krańca
opisywanego panelu.
Przyciętą scenę zobaczysz
na podglądzie. Aby
spowodować wyjście z
panelu przycinania scen
oraz utworzenie kopii
źródłowej  sceny z  usuniętą
częścią materiału, naciśnij
po prostu prawy klawisz

trackballa.

Gdy projekt nabierze pożądanych
kształtów, wróć do głównego ekranu i
wybierz pole "Zakończenie". Pozwoli ono
nagrać zmontowany materiał na
magnetowid oraz ewentualnie przeliczyć
efekty. Po wybraniu pola "Zakończenie"
zobaczysz nowy ekran. Znajdziesz na
nim pole "Długość projektu", które podaje
czas trwania filmu. Poniżej obok napisu
"Efekty" znajdziesz  informację  o  stanie
efektów, to znaczy czy są one
przeliczone oraz stanie dźwięku. Gdy
jakaś część materiału nie jest jeszcze
przeliczona, wybierz pole "Przelicz
projekt". Gdy zaś wszystko jest w
porządku, wybierz pole "Nagraj na
magnetowid". Pojawi się okno z napisem
"Uruchom nagrywanie w
magnetowidzie". Gdy to zrobisz, wybierz
pole  "Ok".  Rozpocznie się  odtwarzanie
projektu pozbawione narzędzi
edycyjnych CASABLANKI. Można je
przerwać za pomocą prawego przycisku
trackballa.



N ie jestem zwolennikiem zmian w
systemowych plikach rozruchowych.
Uważam, że powinno się do nich
zaglądać  tylko  jeśli  naprawdę  tego
potrzebujemy. W wielu przypadkach
jest to konieczne, głównie ze względu
na lenistwo autorów przeróżnych
programów usprawniających
Workbencha. Napisanie instalatora
w większości przypadków nie
stanowi  przecież  problemu.  System
może mieć jednak różne pliki
rozruchowe, dlatego dobrze wiedzieć
co wykonują poszczególne polecenia
i  jak  się  ich używa.  Jeśli  chcemy
stworzyć własną dyskietkę i
uruchamiać z niej gry albo
programy, może okazać się, że
będziemy musieli zmodyfikować
istniejący lub, co gorsza, napisać
własny  plik  "sekwencji  startowej".
Dlatego przyjrzyjmy się jej bliżej .

Temat może wydać się banalny, szczególnie
starym wyjadaczom, ale wiele razy
przekonałem się, że sprawia kłopoty
większości użytkowników Amigi. Zacznijmy
więc od przypomnienia, że podstawowym
plikiem rozruchowym jest "startup-sequence"
umieszczony w katalogu "S" na dysku
systemowym, czyli tym, z którego
uruchamiamy system. Dzieje się tak w
AmigaOS w każdej wersji, niezależnie od
tego czy uruchamiamy programy na Amidze
500  z  Kickstartem 1.3  czy  Amidze  4000  z
Workbenchem 3.9.  W trakcie  wykonywania
wywoływany jest także drugi plik, który
stanowi uzupełnienie tzw. sekwencji
startowej. O nim powiemy więcej później.
Oba pliki to zwykłe pliki tekstowe zawierające
szereg poleceń do uruchomienia. Nazywamy
je skryptami AmigaDOS. Możemy je poddać
edycji każdym edytorem tekstu, na przykład
za pomocą systemowego polecenia "Ed" lub
innego programu pozwalającego wczytywać i
zapisywać tekst. Edytor zawarty w systemie
możemy uruchomić wpisując jego nazwę w
oknie "CLI" lub "Shell", albo wywołując
odpowiednią opcję menu górnego. W
przypadku Workbencha 1.3 odczytujemy
dyskietkę "Workbench" i wykonujemy dwuklik
na ikonie o nazwie "Shell". Na nowszych
systemach możemy w zamian wywołać opcję
"Wykonaj polecenie" z menu górnego
"Workbench", a potem wpisać w nim tę samą
treść co w oknie "Shell". Nazwę edytora "Ed"
trzeba uzupełnić o ścieżkę dostępu i nazwę
pliku, który chcemy wczytać. System nie
rozróżnia pisowni, dlatego nie ma znaczenia
czy wpiszemy linię małymi czy wielkimi
literami. Na przykład:

i naciskamy klawisz ENTER.

Na ekranie pojawi się proste okno "Ed",
a w środku zobaczymy treść pliku.  I  tu
zaczyna się właściwa praca. W różnych
wersjach systemu "startup-sequence"
będzie się mocno róznił. Wiele linii
będzie zbliżonych, ale jeśli porównamy
zawartość pliku w systemie 1.3 i 3.0,
możemy być nieco zdezorientowani.
Dlatego trzeba przyjrzeć się funkcjom
typowych poleceń. Na początek
znajdujemy polecenie "SetPatch", które
może mieć formę:

lub

Wywołuje ono aktualizacje plików
zawartych w układzie Kickstart, który jest
używany przy starcie systemu. Możemy
decydować o wyłączeniu niektórych
funkcji. W tym celu należy uzupełnić linię
o dodatkowe argumenty.  Do  dyspozycji
mamy opcję wyłączenia pamięci
podręcznej procesora (NOCACHE) oraz
funkcji układów AGA (NOAGA), w które
wyposażone są Amigi 1200 i 4000. Nowy
argument należy dopisać po nazwie
polecenia, czyli:

lub

Pozostałą część linii należy zachować
bez zmian. Mówiąc precyzyjnie oba
słowa powodują,  że  system nie  będzie
aktywował wybranych funkcji, ale z
punktu widzenia użytkownika stanowi to
ich "wyłączenie". Drugim ważnym
elementem, który ma wpływ na
przydzielanie pamięci komputera jest

"FastMemFirst". Widzimy je na początku
sekwencji startowej w wersji 1.2 lub 1.3.
Jest to poprawka błędu polegającego na
tym, że system nie korzysta domyślnie z
pamięci typu Fast. Zostało to poprawione
w późniejszych wersjach, dlatego gdy
posiadamy Workbencha 2.0 lub nowszy,
nie musimy korzystać z tego polecenia.
Typowym elementem systemu 1.3 jest
także linia zawierająca:

Dzięki temu podczas ładowania
Workbencha aktualizowana jest data i
godzina, co jest wyświetlane w oknie
AmigaDOS. Ma to zastosowanie o ile
nasza Amiga wyposażona jest w zegar
czasu rzeczywistego podtrzymywany
bateryjnie. W innym przypadku nie
wystąpi błąd, ale z polecenia tego
możemy śmiało zrezygnować. Podobna
linia to:

Słowo "usa1" to nazwa mapy klawiatury,
która zostanie załadowana w wyniku
użycia polecenia "SetMap". W
systemach nowszych od 1.3 ustawienia
systemu wczytywane są w inny sposób,
dlatego "startup-sequence" nie zawiera
podobnej linii. Nie wyklucza to jednak jej
stosowania. Nazwę "usa1" możemy
oczywiście zmienić na inną, ale
odpowiedni plik musi być skopiowany do
katalogu "Keymaps", który z kolei
zapisany jest w "Devs" na dyskietce
systemowej. Innym charakterystycznym
elementem Workbencha 1.3 jest
polecenie "BindDrivers". Dzięki niemu
ładowane są do pamięci sterowniki
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umieszczone w katalogu "Expansion" i
system może rozpoznać podłączone
urządzenia. Jest to konieczne raczej rzadko,
bowiem system "AutoConfig", który
odpowiada za konfigurację urządzeń został
później dopracowany i mechanizm ten
przestał być w praktyce wykorzystywany. W
oryginalnej sekwencji startowej
pozostawiono jednak linię "BindDrivers", aby
zachować  zgodność  z  plikami, które mogą
być tam umieszczone. O ile nie posiadamy
żadnego starego sprzętu, też możemy z niej
zrezygnować. W tym momencie dochodzimy
do  serii  poleceń,  które  tworzą  konfigurację
tzw. środowiska, czyli specjalnych plików, w
których zapisane są ustawienia programów i
całego  systemu  operacyjnego. W systemie
1.3 polecenia te zapisane są w oddzielnym
pliku "StartupII", który również znajdziemy w
systemowym katalogu "S". Podstawowe linie
związane są z urządzeniem o nazwie "ENV:"
i wyglądają podobnie do poniższych:

oraz

Tworzone  są  katalogi  o nazwach  "T"  oraz
"Clipboards" z przeznaczeniem na
składowanie tymczasowych danych, z
których korzystają programy podczas pracy.
Katalog "T" zawiera informacje, którymi
zarządzają funkcje programów, natomiast w
"Clipboards" przechowywane są dane tzw.
Schowka. Używany jest on do przenoszenia
danych  pomiędzy  różnymi  programami, na
przykład kopiując tekst z jednego miejsca do
drugiego za pomocą opcji "Skopiuj" i
"Wstaw". Wymienione katalogi są tworzone
w pierwszej linii zawierającej polecenie
"MakeDir". Linia druga powoduje
skopiowanie wszystkich plików ustawień do
nowo utworzonego katalogu "ENV". Linia  z
poleceniem "Assign" dokonuje tzw.
przypisania, czyli tworzy urządzenie logiczne
o nazwie "ENV:", które wskazywać będzie na
katalog "ENV" umieszczony w "Ram Dysku".
Dzięki temu, zamiast wpisywać całą ścieżkę
dostępu, możemy wywołać nazwę
urządzenia  uzupełnioną o  znak dwukropka.
W taki sposób "środowisko" jest obsługiwane
przez programy korzystające z systemu
Amigi. Warto też wiedzieć, że istnieje grupa
programów, które działają z pominięciem
systemu.  Posiadają  one nietypowy  sposób
obsługi swoich funkcji, często wraz z
niestandardowym system odczytywania i
zapisywania plików. Dotyczy to głównie
starszych programów i  większości  gier.  W
tym artykule nie będę zajmował się nimi
szczegółowo, ale jeśli, drogi Czytelniku,
napotkasz dyskietkę, której nie możesz
odczytać na Workbenchu - prawdopodobnie
napotkałeś na taki niesystemowy nośnik,
zwany także "nieDOSowym".

Sekwencja startowa zawiera więcej linii z
poleceniem "Assign", które tworzą
urządzenia logiczne. Zawsze będą
rozpoczęte słowem "Assign" lub "C:Assign".

W zasadzie linie te nie są konieczne do
prawidłowej pracy plików systemowych.
Jednak  tworzą  "przypisania", z  których
korzystają później uruchamiane
programy. Dlatego są konieczne, aby
wywoływane funkcje nie powodowały
wyświetlania komunikatów o błędach.
Jeśli chcemy skorzystać tylko z
konkretnego programu uruchamianego z
dyskietki często możemy się obejść bez
niektórych urządzeń logicznych. W takiej
sytuacji można z nich zrezygnować, o ile
oczywiście program będzie działał bez
kłopotów. Jednak, gdy korzystamy z
dysku twardego, na którym chcemy mieć
w pełni sprawny system, linie te muszą
zostać zachowane. Warto też zwrócić
uwagę na polecenia "Resident" oraz
"Path".  Będą one uzupełnione o nazwę
lub serię nazw plików z katalogu "C". Na
przykład:

lub

Obie funkcje przyspieszają wywoływanie
plików zapisanych w katalogach
systemowych. Pierwsza wczytuje do
pamięci wymieniony plik (u nas -
"C:Assign"),  dzięki czemu nie musi  być
on ładowany do pamięci za każdym
razem. Gdy w pliku mamy serię poleceń
"Assign", przyspieszy to proces
ładowania systemu. Ma to szczególne
znaczenie, gdy korzystamy tylko z
dyskietek. Pliki, z których korzysta
polecenie "Resident" powinny mieć
ustawiony argument "P", co można
osiągnąc za pomocą innego polecenia o
nazwie "Protect". Na przykład:

Gdy argument ten nie będzie ustawiony,
wywołany zostałby błąd. Argument "pure"
wymusza wczytanie pliku bez
wyświetlania informacji o błędzie. Jest to
więc ułatwienie  w sytuacji, gdy pliki  na
dysku nie do końca zostały
skonfigurowane we właściwy sposób.
Polecenie "Resident" możemy usunąć z
sekwencji  startowej,  ale  radzę  to robić
tylko wtedy, gdy brakuje miejsca na
dysku lub w sytuacji, kiedy z innych
przyczyn musimy skrócić plik
rozruchowy. Polecenie "Path" dodaje
natomiast podane ścieżki do listy
katalogów, które są przeszukiwanie
podczas wywoływania poleceń. Dzięki
temu możemy korzystać ze znajdujących
się tam plików bez podawania nazw
katalogów - tylko przez wpisanie samej
nazwy pliku. Wystarczy wprowadzić
nazwę w  oknie  "Shell"  lub  za pomocą
opcji "Wykonaj polecenie" na
Workbenchu.  Jest  to  bardzo  przydatna
funkcja jeśli na dysku mamy wiele plików
zapisanych w różnych katalogach. Nieco
niżej znajdziemy linie zawierającą
sekwencję z poleceniem "Mount". Mogą
mieć formę podobną do takiej:

lub takiej:

W pierwszym przypadku uaktywniane
jest urządzenie systemowe o podanej
nazwie, czyli "SPEAK:", "AUX:" albo
"PIPE:". „SPEAK:” umożliwia korzystanie
z  syntezatora  mowy, jednak  funkcja  ta
została wyłączona z systemu począwszy
od wersji 2.1. Tekst przeznaczony do
wymówienia przez komputer możemy
wpisać za pomocą programu "Say".
Możemy też  w oknie  "Shell" skierować
rezultaty wykonania dowolnego
polecenia do "SPEAK:" przez użycie
argumentu ">SPEAK:" (podobnie jak
">NIL:"). Jeśli chcemy, aby odczytana
została zawartość katalogu
systemowego "Libs" wystarczy wpisać:

i nacisnąć ENTER. Obecnie jest to
rzadko  stosowana funkcja. W taki sam
sposób możemy używać urządzenia
"AUX:" i  "PIPE:", jednak powodują  one
skierowanie polecenia odpowiednio - do
portu szeregowego Amigi lub do bufora
w pamięci, z którego mogą korzystać
programy podczas przekazywania
informacji pomiędzy sobą. Dzieje się tak
bez konieczności tworzenia plików
tymczasowych w "Ram Dysku". Zupełnie
inną funkcję ma linia z poleceniem
"Mount" zawierająca jednocześnie
nazwę katalogu "DOSDrivers". Dzięki
niej możemy uaktywnić urządzenia
zewnętrzne podłączone do komputera.
Polega to na "zamontowaniu" plików
znajdujących się w katalogu
"DOSDrivers", który z kolei umieszczony
jest w "Devs" na dysku systemowym.
Zwróć uwagę, że linia wyklucza ikony
plików przez zastosowanie filtru
AmigaDOS w postaci:

Oczywiście aktywne staną się tylko pliki
zawierające sterowniki urządzeń, czyli
tzw. listy montowania (ang. mountlist),
inne zostaną pominięte lub spowodują
błąd. Nie zobaczymy jednak informacji o
problemach, bowiem wprowadzony jest
fragment ">NIL:". W takiej sytuacji
system nie wyświetli żadnego
komunikatu,  chyba że program otworzy
oddzielne okno, co zdarza się jednak
rzadko. Może być to na przykład okno z
informacją o konieczności rejestracji
sterownika napędu CD-ROM. Zwykle
okno posiada przycisk zamykający
komunikat  i  możemy dalej  korzystać  z
Workbencha.

Standardowa sekwencja startowa
systemu 2.0 lub nowszego zawiera
polecenia "FailAt" oraz "AddBuffers"
umieszczone na początku pliku.
Poszczególne linie wyglądają
następująco:



oraz

Ta ostatnia obecna jest również w systemie
1.3,  lecz na końcu umieszczona jest  liczba
10. Niepozorne słowo "FailAt" jest bardzo
ważne, gdyż ustala co stanie się, gdy
podczas wykonywania skryptu wystąpi błąd.
Wartość 21 powoduje, że "startup-sequence"
nie zostanie przerwany w żadnej sytuacji. Co
najwyżej system wyświetli stosowne
komunikaty, lecz polecenia będą
uruchamiane dalej, w kolejności zapisanej w
pliku. W zasadzie jest to dobre rozwiązanie,
ale jeśli chcemy wykorzystać nietypowe
polecenia możemy zmienić tę linię wpisując -
zamiast 21 - liczbę 5, 10 lub 20. Dzięki temu
skrypt zostanie przerwany w sytuacji, gdy
nastąpi ostrzeżenie o możliwości wystąpienia
błędu, jedno z poleceń nie zostanie
wykonane w  całości  lub  nie  będzie mogło
być wykonane w ogóle. Jest to bardzo dobra
funkcja jeżeli chcemy mieć pewność, że
wszystkie linie zostaną wykonane
prawidłowo, na przykład ze względu na
wymagania uruchamianych programów.

Polecenie "AddBuffers" dotyczy natomiast
buforów,  czyli małych  obszarów pamięci, z
których korzysta urządzenie podczas
operacji odczytywania i zapisania danych. W
tym przypadku widzimy nazwę "DF0:", która
odnosi  się  do  wewnętrznej  stacji dyskietek
oraz liczbę 15 oznaczającą ilość buforów.
Każdy bufor to określona ilość bajtów, która
uzależniona jest od zastosowanego systemu
plikowego (ilość bajtów w przeliczeniu na
tzw. sektor). W przypadku standardowej
stacji dyskietek jest to 512 bajtów, zatem 15
buforów daje nam 7680 bajtów, czyli 7,5
kilobajta. W taki sam sposób możemy
zwiększać lub zmniejszać ilość buforów
dowolnego urządzenia, na przykład dysku
twardego. Wpisujemy wtedy symbol partycji
dysku, na przykład:

lub

Podanie liczby ujemnej zmniejsza pamięć
przydzielonej do pracy urządzenia. Czy
więcej buforów oznacza automatycznie
szybszą pracę? Niekoniecznie, bowiem
zależy to od cech charakterystycznych
nośnika oraz systemu plikowego. Trzeba też
pamiętać, że nieprawidłowe ustawienia mogą
spowodować wolniejszy odczyt lub zapis, ale
nie powinno wiązać się z błędami podczas
transmisji danych. Dlatego możemy
swobodnie eksperymentować z różnymi
ustawieniami.

Jeśli chcemy korzystać z systemowego
Schowka (ang. Clipboard) warto przyjrzeć się
poleceniu  "ConClip". Po  jego  uruchomieniu
możemy stosować Schowek w oknie "Shell",
czyli kopiować tekst pomiędzy nim a innymi
programami. Pozwala to przyspieszyć pracę,
gdyż nie trzeba mozolnie przepisywać
fragmentów tekstu widocznego w innych
oknach.

Wracając do wcześniej wspomnianych
ustawień Workbencha, w sekwencji
startowej  systemu 3.0  lub  3.1  możemy
znaleźć linię z poleceniem "IPrefs".
Powoduje  ono wczytanie,  a co  za  tym
idzie uaktualnienie wszystkich ustawień
systemu, które zapisane są w urządzeniu
"ENV:", a dalej w dodatkowym katalogu o
nazwie "Sys". Dzięki temu nie trzeba
ręcznie przełączać poszczególnych
parametrów, a jedynie wystarczy
wywołać "IPrefs". Jest to duża różnica w
stosunku do systemów 1.2  i  1.3,  gdzie
trzeba było korzystać z poszczególnych
poleceń rozpoczynających się od "Set...",
o czym pisałem wcześniej. Z drugiej
strony "stare" rozwiązanie działa na
każdej wersji  systemu,  natomiast  nowe
nie jest uniwersalne Dlatego nasz
sposób użycia zależy od komputera, na
którym chcemy uruchamiać nasz system,
szczególnie  jeśli  ma  się  to  odbywać z
dyskietki.

Kolejnym elementem pliku "startup-
sequence" jest bardziej skomplikowana
konstrukcja rozpoczynająca się od "IF
EXISTS" i na "EndIF" kończąca.
Polecenia umieszczone w tej klamrze
będą wykonane tylko wtedy, gdy
spełniony zostanie warunek w pierwszej
linii. Podobny fragment można znaleźć
pod koniec "startup-sequence", gdy
wywoływany jest plik "StartupII" lub
"User-Startup". Dzięki temu system
sprawdza,  czy istnieją  pliki  o  podanych
nazwach i dopiero potem - gdy je wykryje
- wywoła zapisane w nich linie poleceń.
Pozwala to uniknąć błędów
spowodowanych skasowaniem tych
dwóch plików, które standardowo
przeznaczone są do dyspozycji
użytkownika.

W końcowej sekcji sekwencji startowej
mamy do czynienia jeszcze z trzema
ważnymi liniami, które zawierają
polecenia "RexxMast", "LoadWB" oraz
"EndCLI". Dwa ostatnie powodują po
prostu wczytanie samego Workbencha, a
następnie zamykają okno "Shell" tak, aby
użytkownik mógł pracować na całym
obszarze ekranu bez wykonywania
dodatkowych czynności. Plik "RexxMast"
powoduje natomiast uruchomienie tzw.
serwera ARexxa, czyli języka
programowania zintegrowanego z
systemem Amigi. Pozwala on na
sterowanie programami, a także
przekazywanie informacji pomiędzy
różnymi częściami systemu
operacyjnego lub innych programów.
Jest to bardzo szeroki temat,  ale warto
wiedzieć, że cała rzesza
oprogramowania posiada możliwość
skorzystania z ARexxa. Jest on łatwy do
użycia, pisanie skryptów z niego
korzystających jest bardzo zbliżone do
tworzenia skryptów AmigaDOS. Gdy
uruchomiony będzie "RexxMast"
będziemy mogli uruchamiać funkcje
wbudowane w poszczególne programy,

które w zwykły sposób nie są aktywne.
Warto także wiedzieć, że wśród
elementów umieszczanych w pliku „user-
startup” można spotkać linie:

oraz

Znak średnika rozpoczyna linię
komentarza, która nie powoduje żadnych
zmian w funkcjonowaniu skryptu. Jednak
wiele programów umieszcza swoje wpisy
w takiej „klamrze” - rozpoczynając od
słowa BEGIN i na END kończąc. Za nimi
bardzo często znajduje się nazwa
programu, na przykład:

Pozwala to szybko określić jakie zmiany
dokonał konkretny  program, a  w  razie
potrzeby usunąć je bez obawy o
pozostałe wpisy. Podobne linie
umieszczone są na początku pliku
„startup-sequence” dla oznaczenia wersji
pliku. W taki sam sposób możemy
tworzyć własne komentarze, wystarczy
wpisać ich treść po znaku średnika.

To większość podstawowych elementów
jakie znaleźć można z plikach
rozruchowych AmigaOS od wersji 1.2 do
3.1. Pozostało nam omówienie
dodatkowych możliwości Workbencha w
edycji 3.5 i  3.9, jednak będzie to temat
na oddzielny artykuł.

Znajomość "sekwencji startowej" oraz
znaczenia kolejnych linii poleceń
pozwala w większym stopniu
dostosować system do swoich potrzeb i
możliwości  posiadanego  modelu  Amigi.
Gdy  mamy  niezbyt dużą  ilość pamięci
będziemy wiedzieć, które funkcje można
wyłączyć bez utraty możliwości z jakich
korzystamy. Ponadto, jeżeli wczytujemy
programy z dyskietek, możemy stworzyć
własną kompilację najbardziej
potrzebnych plików i umieścić je na
jednej dyskietce, zamiast zapisywania
wielu - po jednej dla każdego programu.
Wymaga to oczywiście zaznajomienia
się z innymi cechami systemu, ale
rozruch komputera to podstawa, bez
której nie możemy mówić o załadowaniu
czegokolwiek.

Starajmy się też w jak najmniejszym
stopniu korzystać z gotowych "pakietów
Workbencha" przygotowanych przez
innych, a w zamian stwórzmy swoją
wersję pulpitu. Unikniemy problemów,
gdy okaże się, że ktoś skonfigurował
system w  sposób bardzo  wygodny  dla
siebie, ale jednocześnie spowodował, że
niektóre programy (dla niego nieważne)
nie będą działać. Da nam to wiele
satysfakcji,  a  przy  okazji nauczymy się
wielu przydatnych czynności, które
wykorzystamy  podczas dalszej  pracy  z
Amigą.



Zacznijmy od tego, że program działa bardzo
sprawnie nawet na zwykłej pięćsetce
wyposażonej w 1 MB pamięci, nawet jeśli ma
tylko Kickstart 1.3. Oczywiście nie należy
zapominać, że operujemy na próbkach
dźwiękowych w formacie IFF, bo na nim
innego  nie  starczy  mocy  procesora  68000.
Mimo to warto odnotować fakt niskich
wymagań sprzętowych. „Techno Sound”
możemy uruchomić  nawet  z  dyskietki, nie
potrzebna jest instalacja na twardym dysku.
Program przywita nas dosyć nietypowym
ekranem startowym, bowiem o ile  działa  w
pełni systemowo to elementy interfejsu
graficznego już do systemu nie należą.
Można to przyrównać do programów typu
„Final  Writer”  czy  „MiAmiga File”.  To tego
rozwiązania można mieć ambiwalentny
stosunek. Jednak gdy pracujemy na wolnym
sprzęcie każdy przyrost szybkości działania
ma znaczenie. Poza nietypowym wyglądem,
ekran programu jest podzielony jak
najbardziej standardowo. Dostępne mamy
menu górne, choć wygląda trochę inaczej niż
zwykle. Poniżej widać wykres próbki
dźwiękowej, a dalej szereg przycisków
wywołujących podstawowe funkcje. Nie będę
się nad nimi specjalnie rozwodził, bo
większość można spotkać w innych
podobnych programach. Chciałbym
natomiast zwrócić uwagę na możliwości
stawiające program na uprzywilejowanej
pozycji, szczególnie jeśli przypomnimy sobie,
że wszystko to działa na procesorze o
zawrotnym 7-megahercowym zegarze.

Pierwszą ciekawą opcją jest RAMSCAN,
która dostępna jest w menu górnym
EDIT. Z pozoru to nic ciekawego, ot
proste skanowanie obszaru pamięci i
wczytanie go do okna edytora. Dzięki
temu możemy szybko rozpoznać
fragmenty zawierające dźwięk, a potem
pociąć  je  na  części  i  zapisać  na  dysk
jako oddzielne pliki. Na pewno może się
to  przydać  w  wielu  sytuacjach,  choćby
wtedy, gdy chcemy wyciąć dźwięk z
ulubionej gry lub utraciliśmy dane po
zawieszeniu komputera. Podczas
zwykłego resetu Amigi pamięć nie
zostanie wyczyszczona i możemy
pobawić się w poszukiwania.  Jednak w
jaki sposób załadować zawartość
pamięci podczas, gdy operujemy na
mocno ograniczonym megabajcie? Otóż
RAMSCAN tak naprawdę przełącza tylko
program w tryb podglądu i nie powoduje
automatycznego wczytania obszaru do
edytora. W każdej chwili możemy
powrócić do „zwykłego” trybu pracy,
bowiem są one niezależne. Z jednej
strona ogranicza to możliwości zmian,
bowiem w trybie podglądu większość
funkcji wyświetli komunikat odmawiający
wykonanie zadania. Z drugiej strony jest
to wielka zaleta, gdyż jest to jedyny
sposób przeszukania obszaru pamięci
na mało rozbudowanym komputerze.
Istnieją oczywiście programy typu
„rippery”, ale większość nie jest w stanie
wyświetlić wykresu zmian amplitudy, nie

mówiąc o dalszej obróbce. Poza tym
funkcja ta działa szybko i nie
zauważyłem, aby wpływała na stabilność
pracy.  Można więc powiedzieć,  że tam,
gdzie nie sprawdzają się program o
większych wymaganiach, tam „Techno
Sound” poradzi sobie znakomicie.

Swojego czasu bardzo poszukiwaną
funkcją było nagrywanie i odtwarzanie
dźwięku bezpośrednio na dysk. Było to w
pewien sposób wymuszone, bo gdy nasz
komputer posiada mało pamięci i nie
możemy korzystać z pamięci wirtualnej,
jedyną opcją pozwalającą na korzystanie
z większych próbek dźwiękowych jest
lepsza obsługa dysku twardego. Zwykłe
edytory potrafiła jednak tylko pracować
na fizycznej pamięci Amigi, poza tym w
większości przypadków „dodanie”
pamięci dyskowej wymaga karty turbo z
układem MMU. Także tutaj „Techno
Sound” przychodzi z nieocenioną
pomocą. Posiada dwie opcje - HD
RECORD i HD REPLAY - obie w menu
górnym o nazwie SYSTEM. Każda
wywołuje podobne okno wyboru, w
którym wskazujemy plik jaki będzie
używany podczas zapisywania lub
odtwarzania dźwięku. I oczywiście działa
to nawet na przytoczonej wcześniej
Amidze 500. Powstaje pytanie: czy
szybkość transmisji danych będzie
wystarczająca do płynnej pracy?
Oczywiście wszystko zależy od użytego
samplera, a co za tym idzie
częstotliwości próbkowania, jednak
według moich testów karta Compact
Flash w Amidze 600 jest całkowicie
wystarczająca. Zwróćmy uwagę, że w
takim przypadku transmisja danych jest
sporo wolniejsza niż z dysku, można
nawet  przyjąć,  że średnio  o połowę.,  Z
drugiej  strony cały czas używamy mało
wymagającego formatu plików.

LOVE PARADE
NA AMIDZE

czyli Techno Sound Turbo

śród wielu programów umożliwiających nagrywanie i obróbkę
dźwięku trudno znaleźć sensowną pozycję działającą na standardowej
Amidze 500, chyba że będzie to stary „AudioMaster”. Zrobimy na nim
sporo, ale szybko kłopotliwe staną się ograniczenia pamięciowe.
Jednym z bardziej rozbudowanych, który posiada częściowe panaceum
na ten problem jest "TechnoSound Turbo II". Program jest napisany
nietypowo, bo posiada wbudowany własny interfejs użytkownika,
podobnie jak na przykład produkty firmy SoftWood. Czy ma to więcej
zalet czy wad?

ADAM ZALEPAW



Oddzielną kwestią jest sama jakość
samplowania. Wiadomo, że dla Amigi
dostępnych jest wiele tzw. samplerów, czyli
małych urządzeń, do których podłączamy z
jednej strony źródło dźwięku, a drugi koniec
podłączamy do portu równoległego
komputera. Obecnie nie ma wielkiego
wyboru,  właściwie  trzeba  kupić  „to,  co  się
trafi”. Teoretycznie możliwe jest uzyskanie
dźwięku  nawet do  częstotliwości  100  kHz,
ale  wciąż  będą to  próbki  8-bitowe.  Należy
jednak  pamiętać  o kilku  zasadach.  Jeśli  w
edytorze ustawimy większą wartość niż
obsługuje nasz sampler, i tak nie zapiszemy
dźwięku o lepszej jakości. Wyższa jakość to
także większa ilość przesłanych danych, a co
za tym idzie – znacznie większe obciążenie
systemu.

Dlatego drugą rzeczą, na którą trzeba
zwrócić uwagę to szybkość procesora
zamontowanego w naszej Amidze. Osobiście
na samplerze firmy Elsat korzystałem z
częstotliwości rzędu 30-50 kHz na
Blizzardzie IV, czyli Motoroli 68030 z
zegarem 50 MHz. Na wolniejszych Amigach
raczej trzeba będzie pozostać przy jakości w
granicach 16-22 kHz, proponuję jednak
wykonać samodzielne testy. Sam edytor
umożliwia ustawianie wartości elastycznie.
Gdy sprzęt  będzie zbyt wolny,  dźwięk  nie
zostanie prawidłowo zapisany lub wystąpi
zawieszenie komputera. Trzeba to wziąć pod
uwagę, tak samo jak inną ważną nietypową
cechę programu. Otóż, jeśli uruchomimy
jedną  z  opcji odtwarzania  lub  zapisywania
dźwięku ekran zostanie wygaszony. Aby
przerwać wykonywanie operacji należy
nacisnąć klawiszy  myszki,  zwykle  - prawy.
Jeśli o tym zapomnimy, może się wydawać,
że nastąpiła awaria i trzeba zresetować
komputer.  Oczywiście  wiąże się to z utratą
danych, a przy zapisywaniu plików na dysk

również z problemami z walidacją,
dlatego  przed  resetem lepiej  sprawdzić
wszystkie możliwości. Z moich testów
wynika, że „Techno Sound” zawiesza się
raczej rzadko, nawet jeśli ma do
dyspozycji ograniczone zasoby
sprzętowe komputera.

W kwestii pamięci, w menu górnym
znajdziemy opcję o nazwie CHIP/FAST.
Za jej pomocą możemy sprawić, aby
wykorzystywana były tylko pamięć
graficzna  (a  zatem typu  Chip)  lub  cała
dostępna pamięć wraz z tzw. pozostałą
(czyli Fast). Po wskazaniu jednego z
przycisków widocznych na pasku w

dolnej części ekranu zmieni się wartość
obok napisu MEMORY FREE.
Pamiętajmy, że dane dźwiękowe
powinny znajdować się w pamięci  typu
Chip i aby to zmienić trzeba napisać
specjalny algorytm odtwarzający. Z tego
względu  starsze  programy z  reguły nie
potrafią odtworzyć dłuższego pliku niż
wolna pamięć graficzna. Sytuacja
wygląda podobnie w programach typu
„tracker”, gdzie popularny „ProTracker”
posiada jeszcze to ograniczenie, a
nowszy „OctaMED” już nie. Co ciekawe
„Techno Sound” posiada wbudowany
własny moduł podobny do trackera.
Opracowano także oddzielny format
plików o nazwie TT2, ale nie przyjął się
ze względu na małą siłę przebicia
programu. Raczej nie spodziewajmy się
znaleźć dużej ilości modułów w tym
formacie, ale może przydać się do
tworzenia własnych produkcji. Do
wywołania edytora modułów służy opcja
TRACKER, którą także znajdziemy w
menu górnym. Sam edytor jest napisany
solidnie, choć ma tylko podstawowe
funkcje, a jego obsługa jest średnio
wygodna. Mamy za to do dyspozycji
oddzielne okno nazwane SEQUENCER,
które umożliwia zarządzanie próbkami
dźwiękowymi zapisanymi na dysku, czyli
popularnie mówiąc - samplami.

Ciekawe są też wbudowane efekty
działające w czasie  rzeczywistym.  Całe
menu górne REALTIME jest
przeznaczone do tego celu. Wymaga to
podłączenia mikrofonu do samplera, a
dalej możemy się bawić w tworzenie
efektów m.in. pogłosu i zmiany
wysokości dźwięku. Innym rodzajem
efektów  związanych z  mikrofonem  jest
VOICE SYNTHESIS (w programie w
skrócie V.SYNTHESIS), która pozwala
symulować syntezę mowy. Regulować



można dwa parametry: SPEED, czyli
szybkość oraz DEPTH - „głębię”
komputerowego  głosu.  Poza  tym  dostępna
jest funkcja TEST pozwalającą tylko słuchać
zastosowanego efektu lub RECORD, czyli
zapis dźwięku na dysk.

Ostatnim menu na górnym pasku programu
jest FUN TIME, które związane jest ze
wspomnianymi wcześniej efektami
przeznaczonymi  dla  mikrofonu.  Zobaczymy
tu  okno  z  opcjami  pozwalającymi  ustawiać
poszczególne funkcje za pomocą klawiatury
komputera. Dzięki temu możemy swobodnie
przełączać efekty bez konieczności
poszukiwania odpowiedniej pozycji w menu.
Czy rzeczywiście  dostarczy nam to  „funu”?
Być  może,  choć  mam  pewne wątpliwości.
Wszystko zależy od naszych oczekiwań. Z
pewnością jednak sprawdzimy możliwości

naszej maszyny, bowiem jest to funkcja
dość mocno obciążająca procesor.
Podsumowując uważam, że "Techno
Sound Turbo II" jest programem
niedocenionym. Trudno stwierdzić na ile
mała popularność wynika z dziwnej
nazwy czy z nietypowego interfejsu
użytkownika. Możliwe, że jedno i drugie.
Na  pewno  wymaga  to  przyzwyczajenia
do nietypowego wyglądu. Osobiście z
programu korzystam od lat '90-tych,
odkryłem go tylko nieco później niż
„AudioMastera IV”, co nie jest niczym
dziwnym biorąc pod uwagę, że premierę
obu programów dzielą 2 lata. Jednak
muszę pamiętać, że zawsze mocno
interesowałem  się edytorami  dźwięku  i
wszelkimi innymi programami
związanymi z pisaniem muzyki i obróbką
sampli. Przyznam, że z zacząłem go

używać właśnie dlatego, że posiadał
możliwość zapisywania dźwięku
bezpośrednio na dysk, a inne programy
nie  działały  do końca tak  jak  chciałem.
Poza tym były mniej rozbudowane i
mniej optymalnie korzystały z pamięci
komputera.

Z czystym sumieniem polecam „Techno
Sound” wszystkim osobom, które chcą
zabawić się dźwiękiem na Amidze. Jest
on przydatny tym bardziej, gdy używamy
mało rozbudowanej konfiguracji z
Kickstartem 1.3. Wydawałoby się, że dla
takiego sprzętu nie znajdziemy nic
specjalnego, a tutaj proszę - prawdziwa
perełka. Tylko słowa „Techno” i „Turbo” w
nazwie zastąpiłbym czymś
wzbudzającym mniejsze emocje, ale to
całkiem inna historia.

Prawdziwa siła multimediów



ówiąc o „drugiej stronie
medalu” trzeba zauważyć
jak wiele osób używa
emulatorów Amigi na pececie.
Niestety z moich doświadczeń
wynika, że  większość  nie  zwraca
uwagi na szczegóły. Drugą grupą
są ludzie, którzy nie do końca
wiedzą jak powinna działać
udawana Amiga i cieszą się tym, że
mogą uruchomić klasyczne gry.
Pisząc o „szczegółach” mam na
myśli takie kwestie jak
rozdzielczość, wielkość ekranu czy
płynność animacji. Bez tej
ostatniej  wszystkie  elementy  będą
poruszać  się  skokowo,  co  już  jest
niezbyt  komfortowe.  Jeśli  do tego
dodamy taki sam efekt występujący
na tłach gier, zaczyna być to
bardzo uciążliwe.

Aby uzyskać właściwą płynność trzeba
odpowiednio skonfigurować środowisko
pracy i sam emulator. Wiele zależy od tego z
jakiego systemu operacyjnego korzystamy, a
także jaki posiadamy monitor. Najlepsze
efekty uzyskamy jeśli uruchomimy tryb
wyświetlania o częstotliwości odświeżania
pionowego równej 50 Hz. Niestety nie każdy
monitor posiada takie możliwości i raczej im
nowszy sprzęt tym mniejsza szansa. Co
prawda są wyjątki, ale zwykle nie jest to
opisywane w instrukcji  obsługi,  trzeba więc
wykonywać testy samodzielnie. Obsługa
trybu w dużej mierze zależy od
oprogramowania zawartego w elektronice
monitora, dlatego nawet dwa z pozoru
identyczne egzemplarze mogą różnić się pod
tym względem. W praktyce dobrym
rozwiązaniem jest
podłączenie wyświetlacza
przez złącze HDMI, choć i
tutaj możemy napotkać
kłopoty. Nie wszystkie
karty graficzne posiadają
złącze HDMI, poza tym
jakość obrazu potrafi
odbierać mocno od ideału.
Nie powinno tak być,
niestety z mojego
doświadczenia wynika, że
wiele monitorów czy
telewizorów LCD
wyświetla obraz poprzez

HDMI w specyficzny sposób. Zwykle
wiąże się to z wbudowanymi filtrami,
które powodują skalowanie obrazu i
można je oczywiście wyłączyć. Nie
zawsze daje to jednak odpowiedni
skutek.

Najlepszym jakościowo wyjściem jest
odnalezienie monitora, który jest w stanie
wyświetlić obraz w trybie 50 Hz poprzez
gniazdo D-Sub (VGA) lub DVI. Samo
podłączenie monitora nie załatwia
jeszcze sprawy, musimy przecież
uzyskać odpowiedni tryb w systemie. W
przypadku Windows musimy użyć
programu narzędziowego, który pozwala
ustawiać nietypowe parametry ekranu,
na przykład „Power Strip”. Rzadziej
trzeba będzie ręcznie zmodyfikować
wpisy w tzw. rejestrach systemu. Jednak
nie będzie to takie łatwe, gdy sterownik
karty graficznej nie przewiduje uzyskania
wybranego przez nas trybu. Dlatego
chciałbym przedstawić prosty sposób, z
którego korzystam w Linuxie. W
większości przypadków nie ona wymaga
metody prób i błędów. Podstawowym
narzędziem jest program "xrandr",
którego używamy w terminalu. Istnieje co
prawda kilka interfejsów graficznych, ale
są one dosyć zawodne. Najlepiej po
uruchomieniu terminala wpisać po
prostu:

W odpowiedzi  zobaczymy  informacje  o
złączu, do którego podłączony jest nasz
monitor oraz dostępnych trybach
wyświetlania. Sytuację taką widać na
ilustracji nr 1. Jak widać trybu 50 Hz nie
uświadczymy i trzeba go dopiero dodać
do listy. Rozdzielczość jaką zastosujemy

też powinna być wybrana
nieprzypadkowo. Zależy ona od tego co
chcemy uruchamiać na emulatorze. Jeśli
"gry z pięćsetki" dobrze by było użyć
takiej rozdzielczości, aby skalowanie
obrazu nie  zniekształciło  grafiki.  Biorąc
pod uwagę, że pełny tryb PAL to
768x576, można zastosować tryb
800x600. Będziemy musieli jednak
włączyć dodatkową ramkę, aby wypełnić
brakujące 32 i  24 piksele. Gdy chcemy
pracować na Workbenchu w trybie "PAL
Highres", na ekranie będziemy mieli 640
punktów w poziomie i  512 w pionie.  W
takim przypadku najlepiej wybrać
rozdzielczość  1280x1024,  aby  program
mógł przeprowadzić skalowanie "razy
dwa",  czyli  bez utraty  jakości.  Jeszcze
lepszy efekt uzyskamy jeśli włączymy
emulację trybu PAL, czyli tzw. scanlines.
Wtedy co druga linia obrazu będzie
generowana w sposób wyglądający
podobnie do poszczególnych linii
monitora kineskopowego.

Gdy już wybierzemy najlepszą
rozdzielczość możemy zabrać się za
dodanie trybu o częstotliwości 50 Hz. W
naszym przypadku będzie to 1280x1024,
aby zachować wspomniane parametry
obrazu. Najpierw trzeba obliczyć
odpowiednie wartości synchronizacji. Na
szczęście nie trzeba tego robić ręcznie,
wystarczy skorzystać z programu o
nazwie "cvt" lub "gtf". Można je stosować
zamiennie. Wystarczy podać
interesującą nas rozdzielczość oraz
odświeżanie ekranu:

lub
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W odpowiedzi zobaczymy
linię rozpoczynającą się
słowem kluczowym
"Modeline", na przykład:

Ściślej mówiąc pierwsza linia to komentarz,
bowiem rozpoczyna ją znak "#" (ang. hash).
Nie jest ona potrzebna, program podaje po
prostu oznaczenie trybu, który podaliśmy.
Mamy już wygenerowane odpowiednie
parametry, teraz musimy dodać tryb do puli
tzw. serwera obrazu. Robimy to za pomocą
tego samego polecenia "xrandr", lecz w
połączeniu z argumentem "--newmode":

Całość powinna znaleźć się w jednej linii
polecenia. Aby zachować odstępy pomiędzy
parametrami najlepiej skopiować fragment
od "1280x1024", aż do końca linii. Zachować
trzeba całość razem z cudzysłowem. Nazwa
trybu może być dowolna, ale trzeba ją
zapamiętać. O ile zrobimy to prawidłowo, po
naciśnięciu ENTER nasz tryb zostanie
dodany. Nie będzie jednak jeszcze
przypisany do żadnego wyświetlacza. Aby to
zrobić należy wywołać kolejny argument
"--addmode" oraz nazwę wyjścia obrazu,
które  widać na komunikacie  uzyskanym po
wpisaniu "xrandr". W naszym przypadku
monitor podłączony jest do wyjścia o
oznaczeniu "VGA-1", o czym świadczy słowo
"connected" umieszczone obok. Dlatego
wpisujemy następną linię:

Teraz  tryb 50  Hz  zostanie już dodany do
aktualnego wyświetlacza i możemy go
włączyć w ustawieniach ekranu Linuxa.
Możemy też zrobić to nie wychodząc z
terminala:

Ekran powinien zostać przełączony na
nowy tryb. Nie zawsze jednak wygląda to
tak różowo. Może okazać się, że ekran
co prawda zostanie na chwilę
wygaszony, ale odświeżanie pozostanie
bez zmian.
Jest to związane z używanym
sterownikiem karty graficznej oraz
monitora, bowiem niektóre nie przyjmują
nietypowych wartości, a taką "dziwną"
liczbą  jest  w  świecie  pecetów  ekran  z
odświeżaniem 50 Hz. Co zrobić w takiej
sytuacji? Przede wszystkim warto
sprawdzić czy nie możemy użyć innego
sterownika. Jeżeli mamy kartę graficzną
Intel spróbujmy zainstalować sterownik
jaki można znaleźć na stronie intel.com
w dziale Support. Gdy mamy kartę
GeForce lub Radeon również możemy
użyć  tzw.  sterowników własnościowych.
Sposób instalacji zależy od użytej
dystrybucji Linuxa i zawiera się w
zainstalowaniu odpowiedniego pakietu
lub przejścia do ustawień "Dodatkowych
sterowników". Jednak większość z  nich
nie daje możliwości obsługi poprzez
program "xrandr".  Jeśli  zamiast zmiany
trybu ekranowego zobaczymy komunikat
podobny do poniższego:

oznacza, że nowy należy to zrobić w inny
sposób. Możemy spróbować użyć
polecenia "disper". Ay przełączyć
rozdzielczość ekranu wpisujemy -
odpowiednio do poprzedniego przykładu:

Argument "-s" określa
ekran w trybie "single",
czyli jeden monitor,
natomiast po "-r"
podajemy nazwę trybu
wyświetlania. Gdy i to
zawiedzie pozostaje
dopisanie linii
"Modeline" do pliku
"xorg.conf", który
zawiera konfigurację
urządzeń, w tym
monitorów i kart
graficznych. Zanim się

tym  zajmiemy,  spróbujmy użyć  jeszcze
jednego prostszego sposobu. Jeżeli
posiadamy kartę GeForce możemy użyć
programu "nvidia-settings" razem z
argumentem  "-a".  Powinno dać  to taki
sam efekt jak  poprzednie  polecenia.  W
przypadku pakietu "fglrx"  obsługującego
karty Radeon, program "xrandr" powinien
działać, choć z praktyki wiadomo, że nie
zawsze wszystkie funkcje są
obsługiwane prawidłowo. Zależy to w
dużej mierze od wersji  sterownika oraz
modelu karty, dlatego trzeba to
sprawdzić ręcznie. Możemy także
uruchomić jedną z nakładek graficznych,
na przykład program "ARandR", ale
może to pomóc tylko wtedy, gdy
sterownik obsługuje program "xrandr".
Pozostaje jeszcze dopisanie
odpowiedniej linii do pliku "xorg.conf".
Znajduje się w katalogu "/etc/X11/" i
można go modyfikować ręcznie, bo jest
to zwykły plik tekstowy. Zanim to zrobimy
spróbujmy jednak ustawić parametry za
pomocą programów "NVIDIA X Server
Settings" lub "Catalyst Control Center".
Możemy je uruchomić z menu Linuxa
tam, gdzie uruchamiany inne programy -
w pozycji "Ustawienia", "Centrum
sterowania"  lub  podobnie.  W terminalu
wystarczy wpisać polecenie:

lub

co spowoduje ten sam efekt. Niestety w
ten sposób może nie udać się włączyć
trybów wyświetlania o częstotliwości
poniżej 60 Hz, bowiem jest  to  obecnie
"panujący" standard. Wyjątkiem jest
podłączenie obrazu przez złącze HDMI,
gdyż w menu powinna być standardowo
dostępna wartość 50 Hz i to bez
wykonywania żadnych czynności, o
czym pisałem na  początku.  W każdym
razie warto to sprawdzić, a następnie
zapisać  plik  z  konfiguracją "xorg.conf",
nawet jeśli tryby wyświetlania nie
odpowiadają naszym wymaganiom.
Domyślnie  bowiem plik  nie musi  być w
ogóle utworzony, co powoduje
uruchomienie "zwykłego" trybu według
informacji przesłanych z  monitora,  czyli
najczęściej 60 Hz.

Zapisując "xorg.conf" tworzymy pełną
strukturę, którą później będzie trzeba
tylko zmienić i uzupełnić. W przeciwnym
razie musielibyśmy zapisać ręcznie całą
zawartość pliku, co jest czynnością
trudną i żmudną. Pierwsze co trzeba
zrobić to włączyć uprawnienia



administratora, czyli na przykład dla
dystrybucji opartych na RedHat (czyli na
przykład Fedora) wpisać:

po czym nacisnąć ENTER i podać hasło
dostępu.  W przypadku  Linuxa opartego  na
Debianie (Ubuntu, Mint i inne) w zamian
wprowadzamy:

a dalej tak samo wpisujemy hasło. Następnie
uruchamiamy dowolny edytor tekstu i
wczytujemy do niego plik "xorg.conf". Można
to zrobić za pomocą jednego
polecenia, na przykład uruchamiając
edytor "Leafpad":

Plik może być krótki, może także
zawierać długą listę funkcji. Zawsze
posiada określoną strukturę. Jedyne
co musimy zrobić to odszukać
odpowiedni fragment i go uzupełnić.
W tym przypadku nalezy znaleźć
linie zapisane pomiędzy:

a

Wewnątrz powinna być
umieszczona linia rozpoczynająca
się od "ModeLine", a jeśli jej nie ma to
możemy ją dodać zaraz po "Option", których
może być także kilka. Musimy tu umieścić tę
samą linię, którą uzyskaliśmy po wykonaniu
polecenia "cvt", lecz razem z "ModeLine",
czyli:

Jeśli w naszym pliku "xorg.conf" zapisane są
parametry monitora,  całość sekcji  o nazwie
"Monitor" może wyglądać tak:

Drugą czynnością jest wprowadzenie
informacji  o  nowym trybie  wyświetlania  do
kolejnej sekcji w pliku - tym razem nazwanej
"Screen". Odszukujemy linie zawarte
pomiędzy:

a

W środku powinna znajdować się także linia:

oraz następna zaczynająca się od słowa
"Depth". Zaraz  poniej  dodajemy nazwę
naszego nowego trybu, powinna ona
znaleźć się po słowie "Modes":

Jeśli wcześniej wprowadzony został inny
tryb należy go po prostu dodać jako
kolejny zachowując cały czas cudzysłów,
na przykład:

Należy tylko pamiętać, aby każdą nazwę
rozdzielić  pojedynczym  odstępem,  czyli
tak jak zwykle wprowadzamy argumenty.
Po definicji trybów wyświetlania powinna
znaleźć się jeszcze poniższa linia:

Trzeba to  sprawdzić,  aby nie  zaburzyć
budowy pliku "xorg.conf". Teraz możemy
już  zapisać  go  pod  tą  samą nazwą,  a
dalej uruchomić ponownie komputer
(czasem wystarczy się wylogować i
zalogować ponownie jako ten sam
użytkownik). W ustawieniach ekranu
powinna pojawić się nowa pozycja. Jeśli
tak jest, trzeba ją wybrać tak jak każdy
inny tryb wyświetlania. Plik "xorg.conf"
może być oczywiście bardziej
skomplikowany, możemy zapisać
większą ilość informacji, ale zasada
pozostaje zawsze taka sama.

Podane sposoby uzyskania trybu
wyświetlania najbardziej właściwego dla
emulatora Amigi są najbardziej
uniwersalne, ale niestety nie zawsze się
sprawdzą. Jeżeli mimo zmian nowy tryb
nie został dodany, znaczy to, iż
popełniliśmy błąd lub sterownik wciąż nie
pozwala na włączenie częstotliwości  50
Hz. W tym momencie musimy już
posiłkować się dokumentacją dołączoną
do sterownika lub pomocą na stronach
internetowych dotyczących naszej
dystrybucji Linuxa. Może również
wystąpić sytuacja, w której  teoretycznie
wszystko działa prawidłowo, ale ekran

nadal nie zmienia parametrów.
Szczególnie często dzieje się tak jeśli
korzystamy z laptopa. Ma to związek z
oprogramowaniem matrycy, która bardzo
często zachowuje się inaczej niż monitor
podłączony do karty graficznej
komputera stacjonarnego. Po zmianie
trybu wyświetlania warto włączyć
informacje w menu monitora, aby
potwierdzić, że mamy do czynienia z
parametrami,  które  nas  interesują. Gdy
już mamy odpowiednią częstotliwość
możemy przejść do konfiguracji
emulatora. W przypadku "E-UAE" nie
mamy żadnych opcji związanych z
płynnością animacji, lecz jeśli nasz
komputer jest odpowiednio szybki
uzyskamy właściwy efekt. Dużo lepiej
jednak skorzystać z  "FS-UAE",  które  w
"Ustawieniach" posiada zakładkę
"Synchronizacja wideo". Podstawowe
funkcje są wytłuszczone i mają dwie
nazwy:

Obie należy włączyć i powinno to
spowodować, że animacja będzie płynna
oraz nie zaobserwujemy efektu "rwania"
grafiki" (ang. tearing). Jeżeli będzie
inaczej może to znaczyć, że trzeba
poprawić ustawienia lub po prostu nasz
sprzęt nie pozwala na odpowiednią
szybką emulację. W niektórych
przypadkach pomaga wyłączenie opcji
"Ponadto synchronizuj emulację z
ekranem". Sposób ten należy
wypróbować także, gdy używamy
wbudowanego sterownika "Nouveau" dla
kart GeForce. Czasem podaje on
nieprawidłowe wartości synchronizacji, z
różnych przyczyn. Można to
zaobserwować po uruchomieniu w
terminalu polecenia "glxgears", które
pokazuje animowane koła zębate
synchronizując je z odświeżaniem
monitora. W terminalu jednocześnie
zobaczymy kolejne wartości "FPS", czyli
klatki na sekundę, które powinny być w
przybliżeniu zgodne w wartością Hz
naszego trybu wyświetlania.

Na koniec należy powiedzieć, że
najlepszy emulator nie zastąpi
prawdziwej Amigi. Nawet płynnie
działający program będzie miał
zwolnienia w pracy ze względu na
pracujące w tle inne procesy. Bardziej
wymagające fragmenty programów czy
gier mogą powodować zauważalną
zmianę szybkości wykonywanych
operacji. Emulacja jest jednak dobrym
rozwiązaniem dla  osób,  które  nie  chcą
lub nie mogą mieć wymarzonej
konfiguracji Amigi, a z chęcią uruchomią
ulubioną  grę.  Sprawdza  się  także, gdy
potraktujemy ją jako sposób na
przenoszenie danych lub rozwiązywanie
problemów w sytuacjach awaryjnych.



W "Turbo Calcu" możesz stosować funkcje
logiczne, dzięki którym w arkuszu mogą
istnieć bardziej zaawansowane powiązania
między poszczególnymi komórkami. Nie
zagłębiając się zbytnio w teorię pokażę jak
wykorzystać  konkretne  wpisy w  programie.
Pierwszą funkcją logiczną jaką się zajmiemy
jest funkcja . Za jej pomocą możesz
sprawić, aby program zachowywał się różnie
w zależności danych wprowadzonych do
arkusza. Mówiąc najprościej mówisz wtedy
"jeżeli spełniony będzie mój warunek
zachowaj się w określony sposób, w
przeciwnym razie zachowaj się inaczej". Aby
wprowadzić warunek do arkusza powinieneś
zastosować właśnie  wymienioną funkcję  IF.
W tym celu wpisz w dowolnej komórce:

a następnie w nawiasie treść warunku,
zachowanie programu po spełnieniu warunku
oraz przy  braku jego spełnienia. Wszystkie
argumenty zawsze rozdzielaj znakiem
średnika ";", natomiast jeżeli są to argumenty
tekstowe ujmij je w cudzysłów. Przykładowo
jeśli chcesz, aby "Turbo Calc" sprawdził czy
liczba wprowadzona do komórki A2 jest
ujemna czy  dodatnia,  a  potem wyświetlił  o
tym stosowną informację, wpisz w dowolnej
innej komórce formułę:

Możesz również zastosować odwrotny
warunek, który przyniesie taki sam rezultat:

Wszystko zależy od Twoich upodobań i
ewentualnych powiązań warunków z
innymi wykonywanymi operacjami w
obrębie arkusza.

Możesz także dokonywać porównywania
danych tekstowych i to na kilka
sposobów. Pierwszym z nich jest
skorzystanie z funkcji ,  która
sprawdza dane tekstowe i wyświetla
informację o tym, czy są takie same czy
też nie.  W przypadku,  gdy dane okażą
się identyczne w arkuszu zostanie
pokazany tekst PRAWDA (ang. TRUE),
natomiast w przeciwnym razie -  FAŁSZ
(ang. FALSE). Aby porównać dane
tekstowe powinieneś zastosować funkcję
logiczną COMPARE. W tym celu wpisz w
dowolnej komórce:

a następnie w nawiasie oba teksty ujęte
w cudzysłów i rozdzielone znakiem
średnika. Po naciśnięciu klawisza
ENTER uzyskasz informację o tym, czy
dane są takie same czy się różnią.

W treści formuły nie musisz podawać
konkretnych danych, możesz
wprowadzić oznaczenia komórek i
dopiero w innym miejscu wpisać teksty.
Na przykład jeśli chcesz porównać tekst
"Amiga  1200"  z  tekstem "Amiga  4000"
możesz wpisać formułę:

Jednak możesz również wpisać teksty do
komórek np. A1 i A2, a następnie w
dowolnej innej komórce:

Jest to o wiele łatwiejszy i wygodniejszy
sposób porównywania danych
tekstowych, szczególnie jeśli planujesz
ich zmianę. W takim przypadku nie
musisz  modyfikować  formuły,  a jedynie
dane w dwóch wybranych komórkach,
aby uzyskać właściwy rezultat. Zwróć
uwagę na to, że funkcja COMPARE nie
bierze  pod uwagę  pisowni, dlatego  też
teksty  pisane  wielkimi  i  małymi  literami
będą uznawane za identyczne Jeśli
jednak potrzebujesz takiego rozróżnienia
skorzystaj z funkcji o nazwie . Jej
zastosowanie jest identyczne, jednakże
każda zmiana pisowni tekstu zostanie
przez nią rozpoznana. Przykładowo jeśli
wpiszesz teksty: "AmigaOS" i
"AmigaOs", funkcja EXACT poinformuje
Cię, że dane te różnią się między sobą.

"Turbo Calc" umożliwia także
sprawdzenie  czy  podany  ciąg  tekstowy
zawiera fragment innego tekstu. Do tego
celu służy funkcja o nazwie .
W dwóch komórkach wpisz teksty, a
następnie w dowolnej innej komórce:

Arkusze
w akcji

część 1.

urbo Calc jest programem powszechnie znanym, lecz z moich obserwacji mało kto wykorzystuje
jego zaawansowane możliwości. Raczej przyjmuje się, że sprawdza się on tylko podczas prostych
prac.  Oczywiście  nie  zawsze  potrzebujemy rozbudowanych opcji,  jednak w wieku przypadkach
mogą  przyspieszyć  pracę  lub  rozszerzyć  funkcje  utworzonego  arkusza.  W numerze,  w którym
piszemy sporo o programowaniu i matematyce postanowiłem przypomnieć w najbardziej
skondensowanej formie kilka przydatnych kwestii związanych z pracą nad tekstem, liczbami oraz
operacjami na kolumnach i wierszach. Oparłem się na programie w wersji 5.0, która dysponuje
całkiem pokaźną ilością funkcji.
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i  oznaczenia  komórek,  w  których  wpisałeś
tekst. Oczywiście oznaczenia te ujmij w
nawias i oddziel - znów tak jak poprzednio -
znakiem średnika. Gdy ciąg będzie zawierał
część drugiego, zostanie wyświetlony
komunikat PRAWDA, w przeciwnym razie -
FAŁSZ. Możesz również - zamiast wpisywać
tekst w oddzielnych komórkach - podać oba
ciągi w treści formuły, czyli wpisać np.:

Wygodniejszym sposobem jest jednak
zastosowanie oznaczeń komórek, do czego
namawiałem wcześniej. W takim przypadku
przyjmując, że tekst znajduje się w
komórkach B2 i B4, formuła wyglądać będzie
następująco:

Funkcja CONTAINS nie sprawdza pisowni
wielkich i małych liter, dlatego też w
rezultacie wykonania naszego przykładu -
porównania ciągów "Gitara" i "Tara" -
otrzymamy wynik pozytywny, czyli PRAWDĘ.

Inna grupa funkcji pozwala stwierdzić, czy w
podanej komórce znajduje się nie tylko tekst,
lecz także wartości liczbowe lub też dane w
postaci  czasu.  Jeśli  chcesz  sprawdzić,  czy
komórka zawiera dane w postaci tekstu,
powinieneś wykorzystać funkcję logiczną

. Wystarczy, że w arkuszu
wpiszesz:

a następnie w nawiasie oznaczenie wybranej
komórki. W rezultacie - jak zawsze w
przypadku funkcji logicznych - otrzymasz
wynik PRAWDA lub FAŁSZ. Bardzo
podobnie możemy sprawdzić czy komórka
zawiera wartości liczbowe lub dane w postaci
czasu albo daty. W pierwszym przypadku
skorzystaj z funkcji ISVALUE, w drugim -
ISTIME, natomiast w przypadku daty -
ISDATE. Sposób wykorzystania wszystkich
funkcji jest identyczny, jak w przypadku
ISSTRING i nie wymaga dalszego
komentarza.

Prześledźmy jednak prosty przykład: jeśli
chcesz sprawdzić, czy w komórce C26
znajduje się dana liczbowe, w dowolnej innej
komórce arkusza wpisz:

i naciśnij klawisz ENTER. Zwróć uwagę, że
w tym przypadku  sprawdzasz komórki  pod
kątem obecności określonych danych, a więc
ważny jest zastosowany format. Może się
bowiem zdarzyć, że komórka będzie
zawierała np. liczbę, ale będzie
sformatowana jako tekst. Wizualnie nie
zobaczysz różnicy, gdyż liczba będzie
zapisana jako ciąg tekstowy, ale dane będą
interpretowane w inny sposób. Mówiąc w
uproszczeniu  w  pierwszej kolejności  ważny
jest format komórki, a dopiero później jej
konkretna zawartość.

Podobnie mamy możliwość stwierdzenia,
czy podana komórka jest  pusta czy też
zawiera jakiekolwiek dane. Do tego celu
służy kolejna funkcja logiczna o nazwie

.  Jej obsługa jest  analogiczna
do poprzednich, tzn. wystarczy, że
wpiszesz:

a następnie w nawiasie oznaczenie
komórki, którą chcesz sprawdzić. W tym
przypadku "Turbo Calc" sprawdza
jedynie czy komórka jest  pusta,  ale nie
sprawdza jej zawartości.

Komórki w arkuszu możemy wypełnić
określonymi wartościami, w razie
potrzeby także w sposób automatyczny.
Wystarczy najechać wskaźnikiem myszki
na prawy dolny róg komórki, a gdy
wskaźnik zmieni swój wygląd na
charakterystyczny znak "plus",
przeciągnąć go na komórkę znajdującą
się poniżej. W przypadku wartości
liczbowych jest to wszystko co
powinieneś wiedzieć. Jednak jeśli
zastosujesz  ten  sposób  w  komórce,  w
której znajduje się oznaczenie innej
komórki, zostanie ono zmienione o ilość
"wypełnianych" komórek. Nie zawsze
jest to zachowanie pożądane, np. gdy
chcesz w obliczeniach zmieniać tylko
jedną zmienną spowodujesz
nieprawidłowe działanie całej formuły.
Dlatego też autor "Turbo Calca"
przewidział możliwość zablokowania
zmian oznaczeń komórek
wykorzystanych przy wypełnianiu.
Wartości znajdujące się w komórkach, do
których odnoszą się komórki
"wypełniane" noszą nazwę wartości
bezwzględnych. Aby zablokować zmianę
oznaczeń przy stosowaniu operacji
wypełniania, do komórki musisz wstawić
znak dolara "$". Jeśli wpiszesz go przed
oznaczeniem kolumny (np. $A3),
zablokowana zostanie zmiana
oznaczenia wyłącznie kolumny.
Podobnie możesz zablokować zmianę
oznaczenia wiersza, lecz w takiej sytuacji
znak dolara należy wstawić przed
numerem wiersza (np. A$3). Możliwe jest
również stosowanie znaku "$" zarówno
przed  numerem wiersza,  jak  i symbolu
kolumny (np. $A$3).

Możesz również zmieniać same
oznaczenia zarówno kolumn jak i
wierszy. Ich nazwy nie muszą przybierać
pierwotnej postaci liter i liczb. Wpisać
można dowolny ciąg, który będzie
wyświetlany jako nazwa kolumny lub
wiersza w zamian nazwy domyślnej.
Rozwiązanie to pozwala łatwiej
zorganizować bardziej rozbudowane
arkusze, w których stosujesz wiele
danych różnego rodzaju. Aby zmienić
nazwę kolumny powinieneś ją
zaznaczyć, a następnie wybrać opcję

"Kolumna" z menu górnego o nazwie
"Format". Na ekranie pojawią się kolejne
opcje, z których wybierz "Tytuł...".
Zobaczysz okno, gdzie należy wpisać
nazwę kolumny i naciśnij klawisz ENTER
lub wybierz przycisk "Ok" znajdujący się
w  dolnej  części  okna.  Możesz  również
przywrócić domyślną nazwę kolumny, w
tym celu wybierz pole poniżej pola
tekstowego,  w  którym wpisujesz  swoją
nazwę. Analogicznie zmieniamy nazwę
wiersza, czyli rzędu. Wystarczy wskazać
opcję "Rząd" z menu górnego "Format",
a następnie - tak jak poprzednio -
pozycję "Tytuł...". Pojawi się podobne
okno, w którym wpisz swoją nazwę
wiersza i naciśnij klawisz ENTER.

Przy wykonywaniu bardziej
skomplikowanych arkuszy i korzystaniu z
wielu  kolumn bardzo  przydatną  funkcją
jest  tzw. zamrażanie komórek. W takim
przypadku podczas przewijania arkusza
część komórek  jest zablokowana  i  nie
podlega zmianom widoku. Możesz zatem
np. zablokować komórki, w których
wpisałeś oznaczenia kolumn, dzięki
czemu łatwiej będzie Ci się zorientować
w ich zawartości, indywidualnych
oznaczeniach czy symbolach. Aby
zamrozić komórki tak, aby podczas
przewijania zostawały na swoim miejscu
wybierz opcję "Zamroź..." z menu
górnego  o nazwie  "Widok".  Na  ekranie
pojawi się nowe okno, w którym
powinieneś wybrać opcję "Zamroź
rzędy", a następnie w polu "Ilość rzędów"
wpisać liczbę wierszy, które mają zostać
zablokowane. Podobnie  postąp z  opcją
"Zamroź kolumny" i odpowiadającą jej
"Ilość kolumn". Następnie potwierdź
wybór przez wskazanie przycisku
oznaczonego jako "Ok".

Możliwe jest także ukrywanie określonej
części  arkusza  - niektórych  kolumn lub
wierszy. Wtedy na ekranie nie widać
ukrytej części komórek, jednakże cały
czas możesz wykonywać na nich różne
operacje,  np.  pobierać  z  nich  dane do
formuł. Cały czas także przesuwając
kursor po arkuszu możesz ustawić go w
pozycji ukrytych komórek. Aby ukryć
kolumny arkusza zaznacz je, a następnie
wybierz opcję "Schowaj" znajdującą się
w sekcji "Kolumna" menu górnego o
nazwie "Format". Natychmiast po
wykonaniu tej czynności wskazane
kolumny zostaną ukryte. Analogicznie
możesz ukryć rzędy (czyli wiersze)
arkusza, wystarczy, że je zaznaczysz, a
następnie wybierzesz opcję "Schowaj",
lecz  tym razem  umieszczoną w  sekcji
"Rząd" tego samego menu górnego
"Format". Jeśli chcesz, aby ukryte
komórki były znów widoczne przesuń
kursor  w ich pozycję,  a  potem wybierz
opcję  "Pokaż", która  znajduje  się  obok
poprzednich funkcji w menu "Format". Ta
operacja również zostanie wykonana
niezwłocznie bez zadawania
dodatkowych pytań.



Jeśli Tworzysz arkusz zawierający dużą ilość
danych osobowych z pewnością zainteresuje
Cię możliwość sortowania komórek, czyli
ustawiania ich w porządku alfabetycznym.
Możesz oczywiście sortować cały arkusz lub
tylko jego część. Aby posortować komórki
powinieneś je zaznaczyć, a następnie
wybrać opcję "Sortuj zakres..." z menu
górnego o nazwie "Dane". Twoim oczom
ukaże się nowe okno. Jeśli sortujesz wiersze
według pierwszej kolumny wystarczy, że
wybierzesz przycisk "Ok" bez dokonywania
żadnych zmian. Możesz jednak ustawić
sortowanie wstecz za pomocą opcji "Od Z do
A", a także sortować komórki według kolumn
lub rzędów (lewa część okna). Zwróć uwagę
na to, że zaznaczyć musisz wszystkie
komórki, a nie tylko tę, która stanowi
kryterium operacji. Jeśli nie wybierzesz
pozostałych pól, posortowana zostanie tylko
wybrana część. Jeśli chcesz np. posortować
wszystkie wiersze arkusza musisz wybrać
wszystkie  kolumny,  w  których  znajdują  się
dane,  a  następnie  w oknie  sortowania  -  w
polu "Według Kolumny/Rzędu" - wpisać
oznaczenie kolumny, według której program
wykona  operację  sortowania. Jeżeli  jest  to
pierwsza wybrana kolumna, wystarczy, że
wybierzesz przycisk "Ok".

Komórki  można również usuwać lub -  co z
pewnych względów ważniejsze - wstawiać w
wybranych miejscach. Po wstawieniu
odpowiedniej ilości pól wcześniejsza
zawartość zostanie przesunięta. Nie musisz
martwić się o treść ewentualnych formuł,
które znajdują się w
przesuniętej części, gdyż
zostanie ich zawartość zostanie
automatycznie zmodyfikowana
tak, aby wskazywały na
właściwe miejsca w arkuszu.
Aby wstawić kolumnę lub rząd
ustaw kursor w wybranym
miejscu, a następnie wskaż
opcję "Wstaw komórki..." z
menu górnego "Edycja". W nowym oknie
wybierz opcję "Całe rzędy" lub "Całe
komórki"  w zależności  od tego, czy chcesz
wstawić nową kolumnę czy też rząd. Na
koniec  skorzystaj  z  przycisku  oznaczonego
jako "Ok". Przed wybraniem opcji "Wstaw
komórki..." możesz także zaznaczyć
fragment arkusza, a nie tylko ustawić kursor
w odpowiednim miejscu.  W tym przypadku
zostanie wstawiona  taka  ilość komórek  lub
wierszy, jaką wybrałeś.

Możesz również dokonać przesunięcia
fragmentu arkusza i nie musi to wiązać się
ze wstawianiem kolumn czy wierszy. Musisz
jednak uważać, czy na skutek tej operacji nie
zostanie skasowana zawartość
sąsiadujących pól. Pozostałe uwagi odnoszą
się także to tego przypadku. Aby przesunąć
komórki w inne miejsce zaznacz je, a
następnie skorzystaj  z tej  samej  opcji, co
poprzednio, czyli "Wstaw komórki..." (menu
górne o nazwie "Edycja"). W znanym Ci już
oknie wybierz opcję "Blok w prawo" lub "Blok
w dół" w zależności od tego, w którą stronę
chcesz dokonać przesunięcia. Następnie

wskaż przycisk oznaczony jako "Ok". Tak
jak poprzednio przesuwanie komórek
następuje o określoną wartość - o ilość
wybranych komórek. Innymi słowy
przesuwasz
fragment arkusza
o zaznaczoną
ilość, przy czym
zawartość
sąsiadujących, a
więc
"pokrywających
się" pól jest
automatycznie
usuwana. Jest to
podstawowa
różnica w
stosunku do opcji wstawiania komórek. Z
tego  względu  wykonuj  całą  operację  z
większą uwagą.

W podobny sposób możesz usuwać
zbędne komórki lub całe grupy komórek.
"Turbo Calc" również teraz będzie
modyfikował  treść  ewentualnych  formuł
tak,  aby wskazywały  na właściwe pola.
Aby usunąć automatycznie komórki
wystarczy, że zaznaczysz je, a następnie
wybierzesz opcję "Usuń komórki..." z
menu górnego o nazwie "Edycja". Na
ekranie pojawi się kolejne okno, w
którym wybierz opcję "Całe kolumny" lub
"Całe rzędy" w zależności od tego, jakie
komórki chcesz skasować. Następnie
wybierz przycisk "Ok" w dolnej części
okna. Możesz też skorzystać z opcji

"Blok w lewo" lub "Blok w górę", co
spowoduje, że wybrane pola zostaną
tylko przesunięte w odpowiednim
kierunku. Jest to dokładnie odwrotnie
działanie do opcji "Wstaw komórki...",
pozostałe uwagi również odnoszą się to
tego przypadku.

Do tej pory omawialiśmy obiekty będące
integralną częścią arkusza lub
wynikające z zawartych w nim danych.
Program umożliwia jednak na wstawianie
obiektów stanowiących wizualne
urozmaicenie lub oznaczenie danych.
Dzięki temu możesz tworzyć arkusze
zawierające np. cenniki towarów czy też
faktury  VAT,  które zawierać  będą logo
firmy lub innego rodzaju elementy
graficzne.

Aby wstawić do arkusza grafikę wybierz
opcję "Stwórz obiekt..." z menu górnego
o nazwie "Dane". Pojawi się nowe okno
wraz z listą w centralnej części. Wybierz

z niej interesujący Cię rodzaj obiektu do
wstawienia,  w tym przypadku będzie to
pozycja "Element graficzny". Następnie
skorzystaj z przycisku oznaczonego jako

"Ok". Twoim oczom ukaże się kolejne
okno, tym razem zawierające bardziej
szczegółowe opcje. Z głównej listy
wybierz rodzaj obiektu graficznego, który
Cię interesuje. Opcje znajdujące się
poniżej pozwalają określić kolorystykę
grafiki, wypełnienie, obrys oraz w
niektórych przypadkach dodatkowe
parametry, jak np. w przypadku figury
trójkąta.

Pamiętaj, że nie wszystkie opcje są
aktywne przy każdym obiekcie. Jeśli
zatem modyfikacja opcji nie powoduje
widocznej zmiany wizualnej oznacza to,
że wybrałeś funkcję, która nie odnosi się
do aktualnego obiektu lub zmiana
parametru nie jest widoczna. Czasem te
"niewidoczne" zmiany mogą zaistnieć na

wydruku, szczególnie jeśli pracujesz
na ekranie  o  małej  rozdzielczości  i
ilości  kolorów (np.  640x256 przy  8
kolorach). Wszystko zależy od
Twojego komputera, a także drukarki
- jej rozdzielczości, sterownika i
innych parametrów.

Po wstawieniu obiektu do arkusza
możesz wykonywać na nim wiele
różnych operacji, na przykład

przesuwać myszką obiekt w dowolne
miejsce, zmieniać jego wymiary za
pomocą kilku punktów w rogach obiektu,
a także ująć go w ramkę. Oprócz
elementów graficznych przygotowanych
z góry  przez autora programu,  możesz
wstawić dowolną grafikę w formacie IFF
ILBM.  Opcja  ta daje ogromne  pole  do
popisu, gdyż wstawiany element można
przygotować na dowolnym programie
graficznym lub skorzystać z wielu
gotowych grafik dostępnych na wielu
płytach CD czy też w Internecie. Aby
wstawić zewnętrzny element graficzny
do arkusza, tym razem również
powinieneś wybrać opcję "Stwórz
obiekt..." z menu górnego "Dane", jednak
z listy  w nowym oknie  wybierz pozycję
"Obrazek IFF". Następnie w kolejnym
oknie wybierz pole oznaczone jako "Plik"
i w oknie wyboru plików wskaż plik, który
chcesz wstawić. Wybierz przycisk "Ok", a
potem takie samo znajdujące się w oknie
wstawiania elementów graficznych.
Pamiętaj,  że  plik  musi  mieć format  IFF
ILBM, w przeciwnym razie "Turbo Calc"



nie  będzie  mógł  go poprawnie  rozpoznać i
wyświetlić. Zwróć też uwagę na
rozdzielczość i ilość kolorów ekranu, na
którym pracujesz,  gdyż  ma to  bezpośredni
wpływ na wygląd grafiki w arkuszu.

W oknie wstawiania możesz też określić
ewentualne marginesy grafiki, co daje
dodatkową korzyść w postaci bardziej
dokładnego umiejscowienia elementu w
arkuszu. W tym celu skorzystaj z dostępnych
pól  oznaczonych  jako  lewy, górny, prawy  i
dolny. Jeśli wybierzesz pole "Zapisz tylko
odwołanie do pliku obrazka", grafika nie
zostanie zapisana w arkuszu, lecz program
będzie ją ładował za każdym razem z tego
miejsca,  w  którym znajdowała  się  podczas
wstawiania. Dlatego  jeżeli  zdecydujesz  się
użyć tej funkcji, nie możesz później zmienić
położenia wstawianego elementu na dysku.
Przejdźmy teraz do bardziej skomplikowanej
czynności, czyli wstawiania obiektu
tekstowego. Wbrew pozorom opcja ta
pozwala uzyskać nie  tylko prosty tekst, jak
sugerować może nazwa. Za jej pomocą
możesz uzyskać pole tekstowe, którego
wybranie myszką powodować będzie
skomplikowane efekty. Aby dodać pole
tekstowe wybierz znów tę samą opcję -
"Stwórz  obiekt..." z  menu  górnego "Dane".
Na liście w nowym oknie wskaż pozycję
"Tekst", a potem przycisk oznaczony jako
"Ok". Na ekranie pojawi się pole z napisem
"Text..." oraz okno, w którym powinieneś
ustalić parametry utworzonego właśnie pola

tekstowego. W górnej części okna wpisz
nazwę, która będzie widoczna w arkuszu.
Poniżej znajdują się opcję pozwalające
ustalić  sposób  wyświetlania nazwy pola  w
jego obrębie. Po prawej stronie znajduje się
opcja "Kolor...", za pomocą której - zgodnie z
oznaczeniem -  możesz  ustalić  kolor  tekstu
wyświetlanego we wstawianym polu. W

dolnej części możesz także ustalić
czcionkę tekstu -  służy do tego funkcja
oznaczona jako "Czcionka". Po ustaleniu
wszystkich parametrów jak zwykle
wybierz przycisk "Ok".

Tak jak w przypadku każdego elementu
graficznego, tak i pole tekstowe możesz
przesuwać dowolnie w obrębie arkusza.
Możesz także zmieniać jego wymiary
przy użyciu punktów znajdujących się w
rogach. Jeśli natomiast najedziesz
wskaźnikiem na pole i naciśniesz
dwukrotnie szybko lewy klawisz myszki,
na ekranie pojawi się okno z
parametrami obiektu. Dostępne tu opcje
są bardzo podobne do znanych z okna
parametrów elementów graficznych,
posiada jednak dodatkowo pole
oznaczone jako "Makro". Za jego
pomocą masz możliwość ustalenia
operacji, jakie zostaną wykonane po
wybraniu pola myszką. Nazywamy je
makrodefinicjami.

W polu tym musisz wpisać polecenie
MACROPLAY, a następnie w nawiasie
podać nazwę makrodefinicji, czyli pliku,
w którym zapisane są operacje do
wykonania przez program, np.
MACROPLAY(moje_makro1). Najpierw
jednak musisz taką makrodefinicję

utworzyć, dlatego wybierz opcję
"Nagraj..." z menu górnego o nazwie
"Makro". Na ekranie pojawi się nowe
okno, w którym wpisz nazwę Twojej
makrodefinicji (w polu "Nazwa makra"), a
następnie wybierz przycisk oznaczony
jako "Ok". Teraz na listwie tytułowej
ekranu  "Turbo  Calca"  pojawi  się  napis

"NAGRYWANIE...". Oznacza to, że
wszystkie operacje, które wykonasz
zostaną zapisane w makrodefinicji,
chyba że przerwiesz nagrywanie.
Wykonaj operacje, które chcesz, aby
program powtórzył za każdym razem,
gdy uruchomisz potem makrodefinicję.
Mogą być to dowolne operacje, wszystko
zależy od Twoich potrzeb i wymagań. Na
koniec wybierz opcję "Zatrzymaj
nagrywanie" z menu górnego "Makro".

Jeżeli chcesz sprawdzić, czy Twoja
makrodefinicja została utworzona
prawidłowo wybierz opcje "Definiuj
nazwę..." z tego samego menu górnego.
Zobaczysz okno, gdzie interesować nas
będzie lista po lewej stronie. Zawiera
nazwy wszystkich dostępnych
makrodefinicji. Jeśli wybierzesz dowolną
pozycję z  listy  możesz  zmienić  nazwę
makrodefinicji w polu oznaczonym jako
"Nazwa". Następnie wybierz przycisk
"Ok" znajdujący się w dolnej części okna.
Makrodefinicję możesz także uruchomić
w inny sposób. Wystarczy, że wybierzesz
opcję "Uruchom..." cały czas z menu
górnego "Makro". Następnie w nowym
oknie wybierz z listy pozycję, którą
chcesz uruchomić, a potem wskaż
przycisk "Ok".

Standardowo po
uruchomieniu Turbo Calca
widzisz arkusz w jednym
oknie i suwakami możesz
przewijać jego zawartość.
Istnieje jednak możliwość, aby
na ekranie otwartych było
kilka okien, a w każdym z nich
widoczny był interesujący Cię
fragment tego samego
arkusza. Dzięki temu możesz
bardzo sprawnie poruszać się
nawet w obrębie bardzo
dużych i skomplikowanych
arkuszy. Aby otworzyć
kolejne okno zawierające ten
sam arkusz wybierz opcję
"Nowy widok" z menu
górnego o nazwie "Widok".
Pojawi się nowe okno
programu zatytułowane tak
samo jak poprzednie, czyli
zawierające nazwę pliku
arkusza. Zakończeniem tej
nazwy będzie jednak znak
myślnika "-" oraz cyfra
oznaczająca kolejny numer
okna zawierającego arkusz.

Przykładowo, nazwa:

oznacza, że jest to trzecie okno
zawierające plik o nazwie
"Mój_arkusz.TCD". W każdym z okien
możesz wykonywać dowolne operacje,
pamiętaj jednak, że zmiana



wprowadzona w jednym oknie spowoduje
automatyczną zmianę w oknie drugim. Okna
te stanowią tylko i wyłącznie wielokrotny
"widok", lecz cały czas operujesz na jednym
pliku  i jednym  tylko  arkuszu.  Zwróć  na to
uwagę, gdyż w przypadku otwarcia większej
ilości okien łatwo można stracić orientację, a
to  z kolej  może  prowadzić  do  kłopotów  z
obsługą lub utraty ważnych danych. Jak
każde okno, tak i okna "widoków" w każdej
chwili możesz zamknąć. Każde okno może
zostać także ukryte, co nie jest
równoznaczne z  jego zamknięciem.  W tym
celu wybierz opcję "Schowaj okno arkusza" z
menu górnego o nazwie "Widok". Jeśli
chcesz ponowie wyświetlić ukryte okno
powinieneś wybrać opcję "Pokaż okno
arkusza" znajdującą się w tym samym menu.
W takim przypadku na ekranie pojawi się
okno z listą wszystkich dostępnych okien
"widoków". Wybierz tu interesujące Cię okno,
a następnie wybierz przycisk "Ok" poniżej.

Gdy na ekranie otwartych jest kilka okien
często ich odpowiednie ustawienie wymaga
czasu, natomiast ręczne ustawianie nie jest
zbyt wygodne. Na szczęście można to zrobić
automatycznie. W tym celu wybierz opcję
"Standard" dostępną w menu górnym
"Widok", w sekcji "Rozmieść okna na" -
"Pokaż wszystkie" lub "Standard". Okna
zostaną poukładane "jedno pod drugim" tak,
aby możliwa było bezproblemowa aktywacja
każdego z nich. Możesz również rozmieścić
okna tak, aby każde było w całości widoczne
na ekranie, nie zasłaniając innych.
Oczywiście w tym przypadku program
automatycznie dostosuje wielkości okien,
zatem każde zostanie zmniejszone lub
zwiększone w zależności od ich ilości i
rozdzielczości w jakiej pracujesz.

Oczywiście  możesz również  otworzyć  kilka
arkuszy, każdy w oddzielnym oknie. Jest to
typowa cecha "Turbo Calca", gdyż podczas
otwierania każdego pliku program
automatycznie umieszcza go w nowym
oknie. Być może tego nie zauważyłeś, gdyż
kolejne okna pojawiają się dokładnie w tym
samym miejscu, co poprzednie. Wystarczy
jednak przesunąć okno, aby przekonać się,
że pod nim znajduje się poprzednio
otwierany arkusz - w oddzielnym oknie.

Kilka arkuszy  może  być też  dostępnych  w
jednym oknie. To rozwiązanie pozwala
zaoszczędzić wiele miejsca na ekranie, a
dodatkowo  możesz bez  przeszkód  tworzyć
formuły odnoszące się do wszystkich
aktywnych arkuszy, np. dokonywać obliczeń
pobierając dane z dowolnego z otwartych
plików. Aby otworzyć kolejny arkusz w tym
samym oknie wybierz opcję "Nowy arkusz..."
z menu górnego o nazwie "Arkusz".
Zawartość aktualnie otwartego arkusza
zniknie i otrzymasz dostęp do zupełnie
nowego,  ciągle  jednak  w  jednym oknie.  W
dolnej części okna widoczne są dwie strzałki
skierowane w lewą i prawą stronę oraz
oznaczenie "Arkusz" i numer arkusza, na
którym aktualnie pracujesz. Jeśli wskażesz
myszką strzałkę w lewo otrzymasz dostęp do

poprzedniego arkusza, natomiast
strzałka w prawo oznacza dostęp do
arkusza dostępnego w następnej
kolejności.

Jeżeli natomiast wybierzesz wspomniane
już pole z napisem "Arkusz" i numerem,
pojawi się okno z listą wszystkich
otwartych arkuszy. Powinieneś wybrać
interesujący Cię arkusz, a następnie
skorzystać z przycisku "Ok"
znajdującego się na dole. Dostęp to tego
okna uzyskasz również po wybraniu opcji
"Pokaż arkusz..." z menu górnego o
oczywistej nazwie "Arkusz". Aby usunąć
arkusz, na którym pracujesz wybierz
opcję "Usuń arkusz..." z tego samego
menu górnego. Program wyświetli okno z
prośbą o potwierdzenie tej operacji. Użyj
w nim przycisku "Ok", co spowoduje
natychmiastowe usunięcie arkusza.

Zwróć uwagę, że jeśli zapiszesz arkusze
otwarte w obrębie jednego okna,
zachowane zostaną w takiej kolejności,
jak były otwierane wraz z
charakterystycznymi cechami takimi jak
ich numery i nazwy. Na listwie tytułowej
okna "Turbo Calca" wyświetlona jest
nazwa pliku arkusza, pod którym został
zapisany. Jeżeli pracujesz na tylko
jednym jednocześnie, nie ma to
większego znaczenia. Jeżeli jednak
masz otwartych kilka arkuszy możesz
swobodnie tworzyć formuły z
wykorzystaniem danych zawartych we
wszystkich plikach, podobnie jak
robiliśmy to wcześniej przy
wykorzystaniu pojedynczego arkusza. W
tym kontekście bardzo ważne jest
nazewnictwo arkuszy, na które
oczywiście mamy wpływ. Powinieneś
jednak odróżniać nazwę pliku, pod
których zapisany jest arkusz od
wewnętrznych nazw, których może być w
jednym pliku większa ilość. Nazwę pliku
widzimy na listwie tytułowej okna
programu. Nazwy wewnętrzne arkuszy
są natomiast wyświetlane polu
znajdującym  się  w dolnej części  okna,
obok strzałek wspomnianych wcześniej.
W polu tym znajduje się oznaczenie
"Arkusz" i numer kolejnego otwartego
arkusza. To właśnie jest nazwa
wewnętrzna, którą jednak możesz
dowolnie zmieniać. W tym celu wybierz
opcję "Zmień nazwę arkusza..."
dostępną w menu górnym "Arkusz". Na
ekranie pojawi się okno, w którym wpisz
nową nazwę, a następnie wybierz
przycisk "Ok" znajdujący się w dolnej
części okna.

Z danych zawartych w innych otwartych
arkuszach możemy korzystać w równie
łatwy sposób co używanie innych
komórek  tego  samego arkusza. Należy
zastosować  formułę  postaci  "@<nazwa
arkusza>;<komórka>". Wygląda to na
dość skomplikowany zapis, jednak to
tylko pozory. Jako "<nazwa arkusza>"
musisz wpisać wewnętrzną nazwę

arkusza, z którego chcesz pobrać dane,
natomiast "<komórka>" to oznaczenie
pola, z której zawartości chcesz
skorzystać. Przykładowo formuła:

oznacza, że korzystamy z komórki "G13"
arkusza o nazwie "Towary". Oczywiście
formułę tę możesz wykorzystywać na
wszelkie omawiane wcześnie sposoby.
Możliwe jest zatem wyświetlenie
zawartości  komórki  innego arkusza -  w
naszym przykładzie w tym celu
powinieneś wpisać:

Możemy także dokonywać bardziej
skomplikowanych obliczeń, z tą różnicą,
że zamiast samego oznaczenia komórki
(np. "G13") musimy podać także nazwę
arkusza poprzedzoną znakiem tzw.
"małpy" ("@") i rozdzielić oba parametry
średnikiem.

Zwróć uwagę, że możliwość korzystania
z danych innego arkusza dotyczy każdej
sytuacji, w której otwartych masz wiecej
niż jeden plik, nie tylko wtedy, gdy
arkusze otwarte są w jednym oknie
"Turbo Calca". Aby użyć komórki arkusza
otwartego w innym oknie zastosuj
formułę postaci "@<nazwa
pliku>;<komórka>". Podobnie jak w
poprzednim przypadku, w miejscu
"<nazwa pliku>" podajemy ścieżkę
dostępu, czyli katalog, w którym plik
arkusza jest zapisany na dysku oraz jego
nazwę. Pozostałe uwagi dotyczące
poprzedniej sytuacji odnoszą się również
do tego przypadku. I tak, formuła:

oznacza, że skorzystasz z pliku
"Lista_towarów.TCD" znajdującego się
na dysku "Praca" w katalogu "Arkusze",
a interesującą Cię komórką jest "C7".

Praca w "Turbo Calcu" może przybierać
różne formy w zależności od naszych
wymagań. Gdy potrzebujemy skorzystać
z bardziej zaawansowanych funkcji,
okazuje się,  że ich obsługa nie jest  tak
prosta jak może się to wydawać
początkowo. Opcji jest bardzo wiele,
dlatego nie sposób pamiętać o
wszystkich. Warto jednak zapoznać się z
przynajmniej niektórymi, które ukryte są
głębiej. Nie będziemy z nich korzystać na
co  dzień,  ale  są  bardzo pomocne przy
wykonywaniu bardziej skomplikowanych
czynności. Tym artykułem nie kończę
oczywiście tematyki arkusza
kalkulacyjnego. W następnym odcinku
omówię kolejną grupę funkcji, tym razem
związaną m.in. z realizowaniem druku
arkuszy i szerokimi możliwościami
konfiguracji programu. Zapraszam do
lektury następnego numeru.



tym dziale będziemy opisywać
ciekawe programy dla Amigi jakie
można znaleźć w sieci.  Nie będzie
to wyciąg z listy serwerów
popularnego  „Aminetu”,  choć  na
pewno wiele pozycji będzie można
również na nim spotkać. Powiemy
o programach starszych i
nowszych, tych bardzo prostych,
jak i bardziej wymagających. Liczy
się  przydatność, a  nie kiedy  dany
program powstał  i  ile  miejsca  (o
zgrozo!) zajmuje na dysku, płycie
CD lub dyskietce. W pierwszym
odcinku chcę pokazać kilka
interesujących pozycji, które
działają na bardzo prostych
Amigach, a stanowią jednocześnie
niezłą podstawę do nauki
operowania bardziej
rozbudowanym i często już
nowszym oprogramowaniem.

Tego programu nie trzeba specjalnie
przedstawiać, choć może raczej – tak
powinno być.  Wiele  osób go  nie  zna,  a  to
wielki błąd. Dla mnie był to jeden z
pierwszych programów jakie uruchomiłem na
mojej nowiutkiej Amidze 500. Jest to edytor
graficzny w stylu nieśmiertelnego „Deluxe
Painta”, ale ukierunkowany głównie na
tworzenie animacji. Stąd był firmowany logo i
nazwą studia  Walta Disneya.  Posiada kilka
bardzo ciekawych cech, których próżno
szukać w podobnych programach. Wśród
nich warto wymienić opcję przeźroczystości
poszczególnych klatek animacji. Jest to
odpowiednik klasycznego rysowania na
kalkach, co powoduje, że możemy łatwiej
kontrolować ruch widząc co znajduje się na
poprzednio narysowanych klatkach.
Dokładnie tak samo zachowuje się roboczy

obszar  w  programie  „Disney  Animation
Studio”. Użytkownik widzi kilka
poprzednich klatek animacji, które
stopniowo zanikają w miarę nakładania
kolejnych „warstw”. Jest to duże
ułatwienie dla początkującego rysownika
lub amatora, dla których przecież
program powstał.

Podczas pracy mamy do dyspozycji
specjalny arkusz, w którym umieszczać
można  dodatkowe  informacje  na temat
naszego „filmu”,  aby później zapisać je
wraz z plikiem graficznym. Ściśle mówiąc
korzystamy z dwóch oddzielnych
edytorów,  na pierwszy  rzut  oka  bardzo
podobnych do siebie. W jednym
szkicujemy wszystkie klatki animacji, a w
drugim dokonujemy kolorowania i
wszystkich innych niezbędnych operacji.
Możemy stosować podstawowe
narzędzia malarskie i pod tym względem
program raczej nie wyróżnia się spośród
innych. Nie bez znaczenia są natomiast
jego niewielkie wymagania
sprzętowe, wystarczy mu
Amiga 500 z Kickstartem
1.3 i 1MB pamięci. I już na
takim sprzęcie wszystko
działa bardzo sprawnie.
Nawet jeśli uruchomimy oba
edytory naraz, z
powodzeniem wykonamy
większość operacji bez
konieczności wyłączania
jednego z nich. W tym
miejscu ujawnia się zaleta
systemu Amigi jaką jest
możliwość „ściągania w dół”
ekranów (ang. dragging
screens), tak często
niedoceniana lub wręcz
niezauważana. Możemy
pracować jednocześnie
szkicując i kolorując obraz
mając swobodny podgląd
jednego i drugiego ekranu.

Trzeba przyznać, że autorzy
„Disney Animation Studio”
włożyli sporo pracy, aby

całość była zintegrowana z
Workbenchem. Mamy więc odpowiednią
paletę ekranu, dostosowane duże ikony i
wymagania odpowiadające popularnemu
modelowi Amigi. Program działa bez
problemu z dyskietek, nic nie stoi na
przeszkodzie, aby zainstalować go na
twardym dysku, co jak wiemy w czasach
pięćsetki nie było takie oczywiste. Na
dwóch dyskietkach instalacyjnych
znajdziemy kilka przykładów animacji,
oczywiście zaczerpniętych z filmów spod
ręki studia Disneya. Filmy możemy
szybko pokolorować, co stanowi od razu
zachętę do zabawy dla najmłodszych.

Myślę,  że program ten jest wzorcowym
przykładem jak dobrze pisać i
optymalizować  mechanizmy,  które  mają
działać poprawnie na mało
rozbudowanych maszynach. Gorąco
polecam zapoznać  się  z  nim,  sam nie
jestem w żadnym razie grafikiem, a
mimo to zostałem przykuty do monitora

W



na  dłuższą chwilę.  Aż  żal, że  program nie
jest częściej przypominany w zestawieniach
narzędzi dla Amigi.

To program  „z  innej  beczki”, choć  nie do
końca. Służy do generowania grafiki
trójwymiarowej, czyli – jak to się kiedyś
mówiło – do „renderowania”. Wyróżniają go
dwie rzeczy: naprawdę minimalne
wymagania sprzętowe i bardzo prosty
interfejs. Możemy korzystać tylko z kilku
podstawowych funkcji i wszystkie zadziałają
na zwykłej Amidze 500. Co widzę tu takiego
ciekawego? Otóż przypominam sobie ile
czasu i nerwów poświęciłem kiedyś na
poznawanie programów typu „Sculpt Animate
4D” czy „Real 3D” w czasach, gdy
posiadałem swoją pierwszą Amigę. Zwykle
chciałem tylko stworzyć prostą scenę, ale
mimo wszystko było to dość skomplikowane i
trwało  długo.  W wielu  przypadkach  jest  to
pierwszy krok do zniechęcenia, bowiem aby
uzyskać jakikolwiek rezultat pracy trzeba
nieźle się napocić. Osobiście zazwyczaj  na
początku uzyskiwałem przepiękny „czarny
ekran” i nie ma co ukrywać - było to mocno
deprymujące.

Dlatego „3D Mastera” traktuję w kategoriach
programu treningowego, dzięki któremu
możemy w miarę bezstresowo nauczyć się
podstawowych zasad rządzących
tworzeniem grafiki trójwymiarowej.
Oczywiście nie wszystko przeniesiemy na
bardziej  dojrzałe programy, ale  na  zwykłej
pięćsetce i tak ich nie uruchomimy. Program
działa na bardzo prostym sprzęcie z
typowym „jednym mega” pamięci.
Oczywiście nie stworzymy w ten sposób zbyt
wiele,  obecne tu mechanizmy są naprawdę
nieskomplikowane, jednak zachęceni
możemy później przesiąść się do innych

programów, a nabyte wcześniej
umiejętności pomogą przekroczyć
kolejny etap nauki. Program niestety nie
posiada polskiej wersji językowej, ale
wystarczy  spróbować  użyć kilku  opcji  i
szybko orientujemy się w obsłudze. Przy
okazji może być to niezła zabawa.

Niektórzy mogą się zdziwić, ale w
czasach największej popularności Amigi
powstawały dla niej również sztandarowe
programy z innych platform. Arkusz
kalkulacyjny „Lotus 1-2-3” jest tego
najlepszym przykładem. Dla pecetów
pojawił się w 1983 roku, a dla Amigi już 3
lata później. Przypomnijmy, że przed erą
Microsoftu był to najpopularniejszy arkusz
kalkulacyjny, potem został wyparty przez
Excela.  Został  opracowany  przez firmę
Lotus Development, która została później
zakupiona przez IBM.

„Lotus” w wersji dla Amigi jest dość
dziwny, bo w ogóle nie korzysta z
interfejsu graficznego AmigaOS. Wygląd
i obsługa została skopiowana z wydania
MS-DOS do tego stopnia, że praktycznie
nie użyjemy tu myszki. Ekran ma
charakterystyczne jednobarwne tło, choć
odwrócono kolorystykę. Moim zdaniem
jest to bardzo zły pomysł, bo czarne tło
pozwala mniej męczyć się oczom
podczas długotrwałego wpatrywania w
serię liczb, natomiast w naszym
przypadku „czarne na białym” oraz
dopełniająca barwa czerwona działają
zupełnie odwrotnie. Wszystkie funkcje
wywołuje się za pomocą klawiatury, czyli
tak jak w oryginale. Program posiada
wbudowaną całkiem niezłą pomoc, która
pojawia się podczas uruchamiania
poszczególnych funkcji, wraz z

przykładami jak korzystać z arkusza.
Jest to duży plus, oczywiście jak na
program z lat '80-tych. Mimo archaicznej
obsługi można budować całkiem duże
projekty, choć nie jest to takie łatwe. Na
pewno dzisiaj oczekiwalibyśmy dużo
więcej, ale mimo wszystko jest to niezły
port pecetowego „Lotusa”. Uważam, że
nawet jeśli nie chcemy go używać, warto
przekonać się na własnej skórze jak
wyglądało oprogramowanie biurowe
prawie 30 lat temu, a nie tylko znać je z
opowieści innych. Patrząc z tego punktu
widzenia możemy też łatwiej ocenić i
docenić programy biurowe, które były
niedługo później rozwijane specjalnie dla
Amigi.

Ostatnim programem, który chcę
przedstawić jest  jedyny polski akcent w
tym odcinku, czyli  „Nova Paint” wydany
w 1996 roku przez MarkSoft. W zasadzie
mam bardzo mieszane odczucia, bo
program jest napisany nietypowo. Po
uruchomieniu  widzimy  krótką  czołówkę,
później losujemy hasło dostępu, które
polega na wpisaniu kodu z instrukcji
obsługi. Całość napisana jest w AMOSie
i widać,  że  nie starano  się  nawet  tego
ukryć. Mam wrażenie, że firma
potraktowała go ni mniej ni więcej, tylko
jak... grę, których wydała dla Amigi
sporo. Nie muszę chyba mówić co
myślałem w tym momencie  o  autorze i
wydawcy. Jednak po przebrnięciu przez
to dziwne wprowadzenie zostałem
bardzo mile zaskoczony. „Nova Paint”
działa całkiem dobrze, a jego
funkcjonalność wcale nie odbiega rażąco
od innych programów tego typu. Jego
funkcje nie mogą równać się z
najlepszymi zarówno pod względem
wykonania, jak i szybkości działania, ale
jeśli  chcemy narysować coś prostego -
dobrze spełniają swoje role. Nie bez
znaczenia jest także wersja językowa,
która  dla  wielu osób stanowi barierę  w
używaniu programów. Tutaj mamy
oczywiście  polskie  komunikaty  i  polską
dokumentację. Piszę nonszalancko
„oczywiście”, a przecież dobrze wiemy,
że przez wiele lat nie było to takie jasne
nawet dla autorów polskich programów.

Niestety program nie został zbyt dobrze
dopasowany do opcji uruchomienia z
dyskietek i już przy wstępnym ładowaniu
musimy je kilkakrotnie przekładać. Na
Amidze wyposażonej w 2MB pamięci
wczytuje  się  do pamięci  sporo  danych,
co wydłuża czas uruchamiania do ok. 3-5
minut. Oceny programu nie polepsza też
fakt, że ukazał się w drugiej połowie
1996 roku. Powiedzmy sobie – na pewno
nie  jest  to  wzór,  ale może  służyć jako
proste narzędzie. Szczególnie jeśli
chcemy mieć program dla Amigi 500
całkowicie po polsku.



Nie wiem jak Wam, ale mi na Amidze 600
wielokrotnie zdarzyły się problemy z
odczytem albo zapisem karty  CF.  Mówię o
podłączeniu  jej  przez adapter PCMCIA, bo
przez gniazdo IDE nie miałem większych
kłopotów. Otóż  pewnego  razu  bawiłem się
kolejny  raz w  formatowanie,  zapisywanie  i
próbę przesłania kilku plików, zmiany
mountlisty... itd. itp. Niestety niezbyt dobrze
to się udawało i występowały dziwne błędy
odczytu. Starałem się ustalić czy dotyczy to
dużych czy małych plików – bez efektu. Po
kilku dniach
nieudanych prób
byłem już całkiem
zniechęcony i
postanowiłem dać za
wygraną. Chciałem
przeprosić się ze
stacją dyskietek i
przegrać swoje
materiały po prostu
przenosząc wszystko
na dyskietkach. Gdy
wyobraziłem sobie ile
czasu będzie to
trwało, nie
spieszyłem się i – jak
się potem okazało –
właśnie to mi w całej
sprawie pomogło
najbardziej.
Mianowicie coś mnie
podkusiło (do dziś
nie wiem jakie licho), zmapowałem na próbę
Kickstart do wersji 3.1 i...  jak ręką odjął. Te
same pliki  systemowe, ten sam adapter,  ta
sama karta CF, a wszystko zaczęło działać
jak złoto. Niby wymagany jest Kickstart 2.0,
ale powrót do niego zaowocował znowu
„checksum errorami”. Wszystko co było
potrzebne to zwykły „fat95” z Aminetu i
mountlista „CF0”. Ile się wcześniej
nadziwiłem „czemu to nie działa?” - tego już
nie wspomnę. Wniosek: zanim zaczniecie
robić timing-fixy, wymieniać kondensatory w
swoich Amigach czy robić inne cuda,
sprawdźcie czy nie wystarczy zmiana
Kickstartu. W moim przypadku  pomogło, a
teoretycznie żaden z elementów tego nie
wymagał. Komputer potrafi naprawdę
zadziwić.

Ten niedoszły model Amigi nie należy do
lubianych. Z drugiej strony mam
wrażenie, że gdyby rzeczywiście pojawił
się w sprzedaży to, pominąwszy jego
obudowę, mógłby stać się całkiem
udanym produktem. Swoją drogą
ciekawe  co „autor  miał na  myśli”,  gdy
projektował wersję Tower nowej Amigi.
Przecież pokazano go już całkiem
późno, bo na przełomie 1995 i 1996
roku, czyli  po bankructwie Commodore.
Wprawdzie większość społeczności
oczekiwała czegoś zdecydowanie dalej

idącego, jednak Walker jest jakimś
małym krokiem naprzód. Jego płyta
główna miała zawierać procesor
Motorola 68030 taktowany zegarem
33 lub 40 MHz, 4 MB pamięci typu
Fast oraz układ Kickstart o
pojemności 1 MB. Gdyby jeszcze
zmieniono chipset AGA na coś
lepszego – kto wie? Obudowa
„odkurzacza” jest dziwna, ale czy
wiecie  jak prezentuje  się  sygnatura
jego systemu? Prezentujemy ją
powyżej. To nic wielkiego, ale jednak
bardzo miło zobaczyć system Amigi
datowany na 1996  rok,  czyli  już  2
lata po bankructwie producenta.
Uwagę zwraca też znaczek
„checkmark”, który nie został jeszcze
zmieniony  na  czerwono-białą  piłkę.
To chyba ostatni moment, kiedy
można było mówić o produkcji Amigi
będącej jeszcze bezpośrednim
przedłużeniem linii sprzedawanej

przez Commodore. I choćby z tego
powodu  warto  pamiętać  o tym okresie
życia naszej „przyjaciółki”.

Emulatory stacji dyskietek stają się coraz
bardziej popularne i na szczęście
również coraz tańsze. Przed użyciem
mojego egzemplarza miałem wątpliwości
jaki pendrive podłączyć pod gniazdo
USB? Zacząłem od najciekawszej dla
mnie pamięci INTEGRAL MICRO, która
zawiera wtyczkę USB „małą” i „dużą”.
Niestety spotkała mnie przykra
niespodzianka – stacja nie rozpoznała
żadnych plików. Wygrzebałem więc moje
stare pamięci SD wraz z czytnikami

OMEGA i HAMA 6in1. Tutaj było
zdecydowanie lepiej, bo oba urządzenia
zostały prawidłowo zaprzęgnięte do
pracy. Zarówno 1-gigabajtowa karta
Kingstona, jak i bliżej nieokreślonej firmy
płytka o pojemności  128MB z  dumnym
napisem „Made in Japan” okazały się w
pełni użyteczne. Niestety karta microSD
(z adapterem)  o  wielkości  8  GB  marki
GoodRAM była problematyczna – stacja
jej nie rozpoznała. Poddałem testom
mojego palca również dwa inne produkty
„by Kingston”, a mianowicie kartę SDHC
16 GB (model: SD4/16GB) oraz pendrive
DF101 G2 - trochę mniejszy, bo tylko 8
GB. W obu przypadkach z pozytywnym
skutkiem, czego się spodziewałem, bo
karta działała już wcześniej w SD2IEC w
moim Commodore 64. Spróbowałem
jeszcze użyć karty microSDHC AX 8GB
oraz SanDiska Ultra Class 10 (UHS-1) o
tej samej pojemności. Na sam koniec
odnalazłem stary modem HUAWEI Mobile
jeszcze z „blueconnecta” (model: E122),
do którego zapakowałem kartę microSD
8 GB.  Oczywiście tym razem obyło  się
już bez adaptera. Niestety we wszystkich
tych przypadkach zawiodłem się na całej
linii. Stacja nie widziała pamięci albo nie
chciała z niej odczytać żadnego pliku. Z
tego wniosek, że teoretycznie większość
pamięci powinna działać, ale najlepiej
sprawdzają się nieśmiertelne Kingstony.
Z czego to wynika? Tego chyba nikt nie
wie, może po prostu mają lepszą
kontrolę jakości, a może to kwestia
samego wsadu programowego stacji
Gotek. Trzeba będzie sprawdzać jego
aktualizacje, a na razie moją kolejną
pamięcią USB będzie produkt ze
sprawdzonym znaczkiem Kingston.

Materiał zebrał i przygotował: Tomasz Bernacik

Na celowniku
CIEKAWE I PRZYDATNE



Na pierwszym Cover Dysku  zamieszczamy
tylko  jeden  program  przeznaczony  właśnie
dla mało rozbudowanych konfiguracji
sprzętowych. Choć ma już dobrych „kilka” lat
to nie był szerzej znany. „Ortograf” to
program edukacyjny sprawdzający naszą
znajomość ortografii języka polskiego. Nie
będę go recenzował, bo brałem czynny
udział w jego tworzeniu. Ograniczę się
jedynie do historii powstania. Program został
napisany jeszcze w latach '90-tych, w złotych
czasach „Magazynu Amiga”. Przez dłuższy
czas był rozprowadzany w niewielkim gronie,
w pewnym momencie pojawiły się osoby,
które miały spowodował ukazanie się
recenzji w czasopiśmie Marka Pampucha,
ale w końcu do tego nie doszło. Prawdę
mówiąc  nie  pamiętam  dokładnie  dlaczego,
ale były to problemy natury organizacyjnej.

Nie da się ukryć,  że program jest  typowym
przedstawicielem produkcji AMOS-owej.
Posiada skromną oprawę wizualną, ale takie
było też zamierzenie, aby nie forma, a treść
była głównym atutem. Umożliwia naukę
podstawowego zakresu ortografii naszego
rodzimego języka. W zależności od
indywidualnych  potrzeb  stosowanych  może

używać kilka różnych sposobów
odpytywania. Postępy w nauce możemy
na bieżąco rejestrować w osobnych
plikach „dziennika”. Zestawy słów są
standardowo losowane automatyczne,
ale użytkownik ma możliwość wpływania
na zawartość testu na dwa sposoby.
Pierwszym jest określenie ilości słów
jakie znajdą się w każdym zestawie.
Druga opcja to samodzielne tworzenie
zestawów słów. Ciekawostką jest fakt, iż
„Ortograf”  został  pomyślany również do
użycia w szkole. Każdemu uczniowi

można  przyporządkować  oddzielny  kod
identyfikacyjny, który jest wymagany do
uzyskania  dostępu  do  informacji  takich
jak na przykład wyniki poprzednich
testów. Stosowanie kodów nie jest
wymagane, z programu można także
korzystać „na próbę” bez zapisywania
danych o postępach w nauce.

Ze spraw technicznych warto dodać, że
„Ortograf” pracuje w multitaskingu, a jego
ekran można przełączać za pomocą
kombinacji klawiszy AMIGA i litery A.
Posiada też oddzielne preferencje
umożliwiające ustawianie szczegółowych
parametrów przeprowadzanego testu.
Do nich zaliczają się m.in. efekty
dźwiękowe, wyświetlanie komentarzy
ułatwiających obsługę, limity czasowe na
udzielenie odpowiedzi, kolejność słów
czy powtarzanie pytań, na które zostały
udzielone błędne odpowiedzi. Test może
być prowadzony także w wersji
ułatwionej. Polega to na wskazaniu przez
komputer dwóch odpowiedzi, z których
oczywiście jedna jest właściwa. Może
być to ważne dla tzw. „wzrokowców”. Na
dyskietce znajduje się szczegółowa
instrukcja,  która  tłumaczy  jak  korzystać
ze wszystkich funkcji oraz jak tworzyć
własne zestawy słów. Program można
bez kłopotu zainstalować na twardym
dysku. Należy przegrać zawartość
dyskietki  do głównego  katalogu  partycji
dysku i musi być uruchamiany za
pomocą ikony na Workbenchu. Powinien
zadziałać na każdej Amidze z minimum 1
MB pamięci,  choć testy  przechodził na
procesorze 68020.

DYKTANDO
Z KOMPUTERA

B yć może jesteście zdziwieni, że mamy tzw. „dyskietkę okładkową”,
ale w końcu każda Amiga posiada stację dyskietek,  więc jest  to
naturalny wybór. Nie chcemy, aby posiadacze prostych sprzętów
mieli kłopoty z przeniesieniem danych do swoich maszyn. Chcemy
natomiast  dotrzeć  do  osób,  które  aktywnie  wykorzystują  swoje
Amigi i tak jak kiedyś – po prostu włożą naszą dyskietkę do stacji i
uruchomią komputer. Nie martwcie się, dla wszystkich chętnych
dyskietka będzie także dostępna do pobrania na naszej stronie w
formatach DMS i ADF. To dla fanów emulatorów. Postaramy się
Was zaskoczyć zawartością.



odczas pisania większego tekstu
często zachodzi konieczność
dodania spisu treści. Z moich
obserwacji wynika, że większość
osób tworzy go ręcznie, co nie jest
ani  wygodne,  ani  szybkie.  Bardzo
łatwo o pomyłkę, poza tym
przewijanie całego tekstu tylko po
to, aby  skopiować  tytuły  punktów
czy  rozdziałów  mija  się  z  celem.
Dodajmy sytuację, w której co jakiś
czas  zmieniamy układ  stron i  już
mamy tyle pracy, że głowa boli. Na
szczęście procesory tekstu
posiadają funkcję automatycznego
dodawania  spisu  treści,  należy  ją
tylko umiejętnie wykorzystać.
Pokażę jak to zrobić w najprostszy
sposób na przykładzie popularnego
Wordwortha.

Na początek proponuję zaopatrzyć się w
wersję siódmą tego edytora, która była
umieszczona w pełnej wersji zarówno na
płytach serii Aminet, jak i MACD wydawanej
przez firmę Eureka z Wrześni. Wcześniejsze
wersje obsługuje się w zbliżony sposób, ale
występują pewne różnice. Poza tym polska
lokalizacja jest najlepsza właśnie do edycji 7-
mej. Po uruchomieniu na ekranie mamy
typowy obraz kartki papieru. Pierwsze co
może stanowić problem przy tworzeniu spisu
treści to tzw. wypunktowanie, czyli
zastąpienie wolnego miejsca w linii kropkami.
Zwykle powinno to wyglądać według
poniższego schematu:

Przykładową zawartość widać na ilustracji
powyżej. Pozornie można zastanowić się

nad ręcznym wpisywaniem znaków
kropki, jednak szybko zorientujemy się,
że nie  są one  wyrównane  w kolejnych
liniach i całość wygląda co najmniej
dziwnie.  Dlatego musimy wstawić znaki
wypełniające odstęp w sposób
automatyczny - za pomocą
odpowiedniego tabulatora. Jest to bardzo
proste, choć początkowo może wydawać
się dość żmudną pracą. Wywołujemy
menu górne o nazwie „Format”, a potem
wybieramy opcję „Tabs...”. Na ekranie
pojawi  się  małe okno,  w którym należy
wskazać pole tekstowe „Fill Tabs With:”.
Gdy pojawi się w nim kursor wpisujemy
znak (lub znaki) kropki. Drugi ważny
element to ustalenie rozmiaru tabulatora,
który wprowadzamy w analogiczny
sposób przy użyciu pola "Default Tabs:"
widocznego niżej. Należy wybrać taką
wielkość, która spowoduje, że po kursor
zostanie przesunięty blisko prawego
marginesu, ale  z  zachowaniem małego
odstępu. Dzięki temu unikniemy
przenoszenia części linii do kolejnego
wersu  ze  względu na to,  że  zawartość

tabulatora (czyli nasze „kropki”)
traktowane będą jako jeden znak.
Wartość w oknie zakończona jest
jednostką – domyślnie „in” oznaczającą
cale. Możemy to łatwo zmienić na bliższe
nam centymetry. Trzeba tylko przejść do
okna ustawień Wordwortha. Wywołujemy
menu górne o nazwie „Settings” i
wskazujemy opcję „Change Settings...”.
Na ekranie pojawi się małe okno z
kilkoma kolorowymi ikonami. Wybieramy
pole  „View”,  a potem w kolejnym oknie
odnajdujemy przycisk opisany jako
„Measurement Unit”, co oznacza
jednostkę miary. Teraz wystarczy
przestawić domyślną  opcję  „Inches”  na
„Centimetres” i potwierdzić zmianę za
pomocą przycisku „Ok”.

Gdy  teraz  wrócimy  do  okna „Tabs”, w
polu „Default Tabs” zobaczymy właściwą
jednostkę, czyli centymetry. Jeśli
chcemy wprowadzić ułamkową część
wartości należy wpisać znak kropki
zamiast przecinka. Można to zmienić po
zainstalowaniu polskiej lokalizacji
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programu, ale nie w  każdej wersji  jest  to
możliwe, dlatego podaję oryginalne
brzmienie wszystkich funkcji.  Na koniec, po
wprowadzeniu odpowiedniej wartości,
wybieramy przycisk „Ok” na dole okna, tak
samo jak wcześniej w oknie ustawień. Teraz,
po naciśnięciu klawisza tabulatora, kursor
przesunie się o podaną przez nas wielkość i
zostanie wypełniony znakami kropek.
Możemy oczywiście wybrać inne litery lub
znaki, to już zależy od indywidualnych
potrzeb. Sposób ten jest wygodny i działa w
każdej linii od momentu utworzenia nowego
tabulatora. Wystarczy wpisać tekst,
następnie naciskać tabulator tyle razy ile
szerokości kartki chcemy wypełnić. W
naszym przykładzie użyliśmy rozmiaru 18,29
cm na kartce formatu A4, co
powoduje przesunięcie
kursora bezpośrednio do
prawego marginesu, a zatem
wystarczy nacisnąć klawisz
tabulatora tylko raz.
Następnie wypada
zakończyć linię numerem
strony naszej publikacji. To w
zupełności wystarczy do
utworzenia w krótkim czasie
elegancko wyglądającego
spisu treści naszego
dokumentu.

Jeśli tworzymy większy
dokument bardzo dobrym rozwiązaniem jest
nauczenie się tworzenia tzw. stylów, czyli
ustawień  dotyczących  formatowania  tekstu,
które można przełączać przez wybranie
zapisanej pozycji na liście. Dzięki temu
będziemy mogli tworzyć różnie wyglądające
spisy i indeksy w obrębie jednego pliku bez
potrzeby ręcznego ustawiania parametrów.
Dostęp do opcji związanych ze stylami
uzyskamy po wybraniu opcji „Styles” z menu
górnego o nazwie „View”. Jednak aby z nich
skorzystać najpierw trzeba dodać własny
„styl”.  W tym celu wywołujemy opcję „Style
Sheets...” dostępną w menu górnym
„Format”. Pojawi się nowe okno, w którym na
początek wpisujemy nazwę w polu
tekstowym „Name”. Może być to dowolna
nazwa,  lecz  to  ją  będzie  widać  później  na
liście. Drugim krokiem jest wybór pozycji
„Para & Tabs” na przycisku cyklicznym o
nazwie „Applies”.  Dalej w taki  sam sposób
należy wskazać funkcję „Tabs...” na
przycisku „Modify” widocznym poniżej.
Automatycznie pojawi  się  okno  służące  do
modyfikacji  parametrów  tabulatora. Jest  to
takie same okno jak w poprzednim
przypadku, gdy ręcznie ustawialiśmy
wypunktowanie.

Możliwe jest także ustawienie pozostałych
opcji paragrafu i czcionek. W tym celu należy
skorzystać z opcji „Font”, „Paragraph” lub
„All”, które widać na tych samych dwóch
przyciskach cyklicznych w oknie „Style
Sheets”. Zwróćmy uwagę, że pierwszy (czyli
„Applies”) pozwala wskazać jakie parametry
będą brane pod uwagę w naszej definicji
stylu, natomiast drugi (o nazwie „Modify”)
wywołuje okno,  w  którym możemy ustawić

konkretne opcje. W związku z tym
funkcje te powodują odpowiednio -
zmianę krojów czcionek, ustawienia
samego paragrafu lub wszystkich
parametrów możliwych do zdefiniowania
w linii edytora.

Gdy już wprowadzimy wszystkie
niezbędne  informacje,  na liście  „Styles”
pojawi się nowa pozycja. Przypomnę, że
dotyczy do okna, które pojawi się po
wybraniu opcji o tej samej nazwie z
menu górnego „View”. Jeśli teraz
wykonamy dwuklik myszką na naszej
nazwie, od tego momentu w dokumencie
zostaną włączone nowe ustawienia – te,
które umieściliśmy w naszym stylu. Okna

z listą nie musimy zamykać, może ono
być widoczne cały  czas na ekranie,  co
nie wpływa na inne funkcje Wordwortha.
Możemy je oczywiście wyłączyć w
każdej chwili,  ale proponuję robić to po
zakończonej edycji, chyba że brakuje
miejsca na ekranie w niskiej
rozdzielczości.  Jest  to  bardzo  wygodny
sposób na kontrolę ustawień dokumentu,
bowiem jeśli w trakcie pracy
zmodyfikujemy parametry „stylu”, zmiany
zostaną wprowadzone na każdej stronie,
gdzie użyliśmy naszej definicji. Nie
trzeba ręcznie przestawiać każdego
nagłówka,  wytłuszczenia  czy  paragrafu,
o ile od początku stosowaliśmy opcje
„Style” i „Style Sheets”. Pozwala to
szybko dostosować wizualną stronę
tekstu w razie zmieniających się potrzeb.
Możemy sobie zatem znacząco ułatwić i
przyspieszyć pracę. Przy okazji
przekonujemy się, że Wordworth nie jest

tak prostym programem jak się niektórym
„znawcom” zdaje. Wbrew wielu opiniom
jest to rozbudowany procesor tekstu
niewiele ustępujący ówczesnym
odpowiednikom pecetowym. Można go
oczywiście krytykować za niektóre
funkcje,  m.in.  za niezbyt dobrą obsługę
tabel, jednak wciąż może stanowić
potężne narzędzie pracy. Osobiście
napisałem w nim pracę magisterską i to
na sprzęcie typu średniak, czyli  Amidze
1200 z procesorem 68030/50 MHz.
Wszystko zależy od tego czy zagłębimy
się nieco w dostępne funkcje czy też
wszystko będziemy chcieli uzyskać na
zasadzie „im szybciej tym lepiej” bez
dbałości o szczegóły. Kilka prostych

ustawień na początku edycji
dokumentu powoduje, iż
później możemy pracować
szybciej i przede wszystkim
dużo wygodniej. Niezależnie
od wad programu, których nie
ma aż tak wiele,  starajmy się
wykorzystać właściwie jego
funkcje. Spis treści jest tylko
jednym z takich przypadków i
to  raczej  z  tych prostszych,  a
już widać, że Wordworth
udostępnia więcej opcji niż
przeciętny użytkownik jest w
stanie na co dzień
wykorzystać. Dobrą

wiadomością są też niewielkie
wymagania programu, bowiem do
większości prac wystarczy Amiga z
procesorem 68020 lub 68030 i kilka
megabajtów wolnej pamięci. Wordworth
jest tym bardziej popularny, że był
niegdyś dodawany do pakietu „Amiga
Magic”, zatem nie tak trudno go kupić za
niewielką kwotę. Oferty pojawiają się
stosunkowo często choćby na aukcjach
internetowych.

W następnym odcinku  cyklu  zajmę  się
tym, co może znakomicie urozmaicić
wygląd dokumentu. Powiemy sobie o
efektach tekstowych wraz z tworzeniem
tzw. autokształtów. Za ich pomocą
można w nietypowy sposób wyróżnić
duże fragmenty tekstu. Jest to kolejny
rzadko wykorzystywany element, a nasz
amigowy edytor radzi z nim sobie bardzo
dobrze.



Powiecie, że to nieprawda – źle oceniam
sytuację, a poza tym lepiej postępować
według zasady „nigdy nie mów nigdy”.
Przecież nadal używamy Amigi, a
nowoczesne dodatki nic nie zmieniają. Poza
tym o „amigowości” nie może przesądzać
fakt korzystania z określonych nośników
danych, które zresztą podlegają nieustannym
ewolucjom. I w końcu naczelny argument –
Amiga to nie tylko pięćsetka z „Super
Frogiem”. To wszystko prawda. Osobiście też
nie  stawiałem weto,  gdy na rynku  całkiem
niedawno pojawiły się nowe karty
rozszerzeń, na przykład seria ACA. Było to
dla  mnie  dość  zaskakujące,  ale  w  dobrym
znaczeniu tego słowa. Amiga od dłuższego
czasu jest niejako skazana na przelotki,
złączki i inne „międzymordzia” (czyt.
interfejsy - przyp. Red.). Wiadomo, że
wynalazki typu Mediator bardzo pomagają w
rozbudowie sprzętu. Z drugiej strony potrafią
też powodować kłopoty ze zgodnością.
Kiedyś  nie  było  to  tak  ważne,  bo wszelkie
rozszerzenia stanowiły tylko uzupełnienie
bazy, którą była zawsze oryginalna płyta

główna. Tak samo jak karty Zorro
uzupełniają czy też rozszerzają
możliwości dużych modeli Amigi, ale ich
nie zastępują. Cała sprawa zaczęła być
dla mnie dziwna w momencie coraz
bardziej powszechnego wykorzystania
technologii FPGA. Zacząłem się
zastanawiać czy na pewno o to chodzi w
naszym hobby, aby kolejne elementy
zastępować przez emulowane
odpowiedniki. Tracimy przez to powoli
„feeling” Amigi. Za jakiś czas zaczniemy
już wprost używać całego komputera
zbudowanego w ten  sposób  i  –  biorąc
pod uwagę dzisiejsze tendencje - pewnie
okaże się to dla wielu osób zupełnie
naturalne. Zresztą  już  teraz  zwolennicy
Mista czy Minimiga nie mają oporów by
pozbywać się „klasyków” na rzecz
urządzeń korzystających z dobrodziejstw
FPGA, a nie mających zbyt wiele
wspólnego z Amigą. Rozumiem
postawienie takiego sprzętu obok, ale
nie mogę pojąć jak można rezygnować z
prawdziwej Amigi na ich rzecz.

„Symulator to nie emulator” - takie słowa
można przeczytać na pewnej stronie w
sieci. Zrozumienie subtelnej różnicy
między tymi pojęciami nie należy do
łatwych, a wiele wyjaśnia w temacie
moich rozważań. Nie chcę się tu
wdawać w techniczne szczegóły, a
jedynie nakreślić temat na tyle ile jest to
potrzebne do zrozumienia mojego
punktu widzenia. Mówiąc najkrócej - za
pomocą symulatora odwzorowujemy
model rzeczywistego systemu, który
działa z zachowaniem takich samych
zasad  jak  oryginał.  Emulator  natomiast
„wypluwa” tylko dane, które mają być
rezultatem działania udawanego sprzętu
bez dbałości  o oryginalne mechanizmy,
które je generują. Wyniki pracy będą w
obu przypadkach podobne, nie licząc
oczywiście wydajności zwykle na korzyść
emulacji. Różnica tkwi w sposobie
uzyskania oczekiwanych rezultatów. Do
której grupy należy zaliczyć Amigę
zamkniętą w puszce z napisem FPGA?
W tym przypadku mamy do czynienia z
implementacją wybranych tylko (a nie
wszystkich) funkcjonalności w ramach
układu programowalnego, nie jest to
więc  sensu  stricte  emulator.  Nie  mamy
pełnej dokumentacji układów, które
chcemy „udawać”, więc nie możemy
wykonać stuprocentowej „kopii”. Układy
FPGA nie  pozwalają też  na  uzyskanie
tak wielkiej szybkości, aby odtworzyć w
pełni stare chipy. Siłą rzeczy musimy
opierać się na odwzorowaniu
mechanizmów  w  takim  stopniu na  jaki
pozwala nam obecna technologia. W
konsekwencji układ nie działa tak samo
jak oryginał, lecz jedynie komunikuje się
pożądanymi sygnałami wejścia i wyjścia.
Ich sposób powstania jest zupełnie inny,

iele osób na nowo rozpoczyna zabawę z Amigą. Gdy już kupią swój
wymarzony model zaczynają się zastanawiać jak można go w
najlepszym stopniu wykorzystać. Najczęściej wiąże się to z rozbudową
sprzętu i tu zaczyna się problem wymieniony w tytule. Pisałem o tym
na forum w sieci, ale postanowiłem wyjaśnić trochę głębiej swój punkt
widzenia. Sprawa może  wydać  się  mocno  przesadzona  lub  całkiem
niezrozumiała,  zacznę więc od kilku słów wprowadzenia.  Mówiąc o
„zawartości Amigi” mam na myśli oryginalny sprzęt lub jego
elementy, które stanowią o Amidze jako takiej, a są dzisiaj
zastępowane przez nowoczesne odpowiedniki.  Przykładem mogą być
emulatory stacji dysków czy czytniki kart pamięci montowane zamiast
dysków twardych. Tak to się zwykle zaczyna. A gdzie jest koniec? Dla
mnie jest to początek drogi do całkowitego zastąpienia „przyjaciółki”
przez emulator, czego zdecydowanie nie popieram.
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bo program zawarty  w FPGA nie  duplikuje
działania bramek logicznych, a jedynie
symuluje same rezultaty ich pracy. Nie jest to
więc również symulator. Jak więc go
nazwać? To jest właściwe pytanie.

Jeżeli  do Amigi  600 podłączymy adapter  z
kartą Compact Flash zamiast twardego
dysku, emulator stacji dysków, scan doubler,
klawiaturę  i  myszkę PC oraz kartę  turbo z
procesorem opartym na FPGA to co zostanie
z oryginalnego sprzętu? Właściwie tylko płyta
główna i ewentualnie obudowa, chyba że
nastąpi popularny „modding”. Rozumiem pęd
do rozbudowy, ale większość nowych części
nie  odwzorowuje  działania  oryginału.  Karta
pamięci działa inaczej niż twardy dysk i
znane są problemy z tym związane.
Procesor zbudowany na bazie FPGA nie
posiada bramek logicznych jak prawdziwa
Motorola 68k, nie mówiąc o tym, że nie jest
w  stanie  w 100% poprawnie  interpretować
kodu. „Floppy emulator” nie ma nic
wspólnego z mechanizmem poruszania
głowicy stacji dysków i również niektóre
rzeczy po prostu nie będą działać. Taki
sprzęt jest więc emulatorem, a nie
symulatorem. Jeśli również płytę główną
zastąpimy odpowiednikiem w FPGA (bo
„padła”,  a  zamienniki  są  trudno  dostępne  i
drogie) to taka Amiga zaczyna być tym
samym co program „WinUAE”, tylko
działającym niezależnie od systemu
operacyjnego tzw. hosta. Jak widać na
przykładzie urządzeń typu Minimig czy Mist,
wielu osobom to wystarczy, aby nazywać
takie sprzęty Amigami. Nie mam nic
przeciwko korzystaniu z nowoczesnych
rozwiązań,  ale nie możemy  mówić,  że są
tożsame z „przyjaciółką”,  nawet jeśli jest  to
„prawie” to samo.

Kluczem  może być  kompatybilność,  ale w
żadnym z wymienionych przypadków nie jest
ona stuprocentowa, a tak po prawdzie trudno
powiedzieć, w którym miejscu zobaczymy
brak zgodności. Pewnie, że to normalne, bo
każdy sprzęt czy program w końcu podlega
zmianom. W końcu Amiga 1200 też nie była
w pełni kompatybilna z Amigą 500 i dobrze
sobie z tego zdaję sprawę. Jednocześnie
pamiętam jak denerwujące były  „AGA-Fixy”
gier, które nie chciały uruchamiać się na
mojej rozbudowanej Amidze. Weźmy jednak
pod uwagę, że  każdy  z  elementów  działał
wtedy "naprawdę". Procesor 68020 powstał
w drodze rozwoju i modyfikacji
poprzedników, a nie symulacji na
„wydmuszce”. Commodore 64 posiadał
procesor 6502, a nie 68000 z warstwą
emulującą ten pierwszy. Gdy chciałem
przyspieszyć ładowanie programów,
kupowałem  dysk  twardy albo  „FastATA”, a
nie emulator stacji  dysków.  Równie  dobrze
zamontujmy ekran dotykowy zamiast
klawiatury –  będzie  „modnie”.  Podstawową
rzeczą jest tutaj sprzęt, na którym działamy.
On przecież określa fizycznie nasz komputer.
Podobnie  jak  istnieją  generatory  dźwięków
silników, które można zamontować w
samochodzie elektrycznym. Tylko czy taki
udawany dźwięk z głośnika jest tym samym

co brzmienie  rasowego silnika V8? Nie
jestem co prawda wielkim fanem
motoryzacji,  ale  mimo  wszystko śmiem
wątpić.

Na pewno sprawa jest zawiła i nie może
być łatwych odpowiedzi akceptowalnych
dla każdego. Czasami można jednak
odnieść wrażenie, że jest związana
właściwie tylko z nazewnictwem. Jeśli
uzyskamy mniej  więcej  to  samo to  czy
jest o co kruszyć kopie? Moim zdaniem
wszystko zamyka się w określeniu „mniej
więcej”. Wszędzie tam gdzie zaczynamy
akceptować  udawanie,  będziemy  tracić
kawałek po kawałku klimat starego
sprzętu. A czy nie na nim właśnie zależy
fanom Amigi w pierwszym rzędzie?
Stosując zamienniki nigdy nie uzyskamy
takiego samego efektu jak oryginał.
Wszystko ma swoje wady i zalety.
Monitor LCD jest w pewnych miejscach
niezastąpiony, ale grać na Amidze wolę
na kineskopowym. Tablet też  nie  może
być traktowany jako pełny substytut
komputera, choć oczywiście wiele rzeczy
można na nim zrobić. Wraz z każdą
zmianą przestaje działać lub działa
inaczej jakiś mały odsetek gier czy
programów użytkowych. Wiele osób
nawet nie do końca zdaje sobie sprawę z
tego jak używa się prawdziwej Amigi, bo
zawsze korzystali z emulatora. Ktoś
powie, że jest on bardziej kompatybilny,
bo można go ustawić tak, aby uruchomić
dowolną grę. Owszem, nie zrobimy tego
na jednym modelu Amigi. Zbyt wiele jest
różnic pomiędzy  nimi,  mimo  że  ogólna
budowa jest  taka sama. Pełna zgoda –
czasem się to przydaje. Dla mnie jednak
pytanie  brzmi:  czy  chcemy mieć Amigę
czy coś komputer działający mniej albo
więcej „jak Amiga”? Dla mnie to pytanie
retoryczne.

Mam wrażenie, że jednak większość
hobbystów chce odczuwać zalety, ale też
i wady swojego ulubionego systemu. Ja
chcę, żeby Amiga 500 nadal miała obraz
monochromatyczny
przez wyjście „MONO”,
a Amiga 1200 ciągle nie
akceptowała niektórych
twardych dysków bez
przecięcia „jedynki” na
taśmie sygnałowej. Co
innego, gdy budujemy
nowy komputer jak
mityczna NatAmi. Wtedy
możemy go nazwać po
prostu klonem, jak nie
przymierzając DraCo, i
zrozumiałe stają się
wszelkie, nawet bardzo
dziwne, modyfikacje.
Jest to jednak całkiem
inna sprawa. Zamiana
samej Amigi na „prawie-
Amigę” jest dla mnie
niezrozumiałe i nie do
przyjęcia, chyba że
naprawdę nie miałbym

innego wyjścia. Myślę, że jest to jeden z
wyznaczników naszej „amigowości”, bo
inaczej  nie różnimy się  od użytkownika
emulatora z przedrostkiem „Win”. Resztę
możemy pozostawić niedzielnym
graczom, którym udawanie rzeczywiście
wystarcza.

Bez obaw, nie  będę Was namawiał do
przyjęcia moich poglądów, jestem jak
najdalszy od tego. Co więcej, rozumiem
zwolenników wszelkiego typu emulacji
(nie tylko Amigi), bo pozwalają one
zamknąć w jednym komputerze
wszystkie  ulubione  platformy.  Działa  to
zwykle wygodniej i szybciej niż oryginał,
a do tego mamy większy porządek. Sam
niedawno miałem taki  okres, że mocno
zastanawiałem  się  nad tym jaki  sprzęt
powinien zagościć na moim biurku. Mój
powrót do starych sprzętów też
zaczynałem od emulacji, ale potem
przyszły refleksje. Miotałem się dość
długo, aż wreszcie nastąpiło oświecenie.
Po  prostu  złapałem się  na tym,  że za
każdym razem,  gdy  coś  nie działa  nie
jestem pewien czy winę ponosi gra,
program, biblioteki systemowe,
przysłowiowy „SetPatch”,  złe ustawienia
czy po prostu – emulator. Doprowadziło
mnie to do wniosków jak powyżej,
dlatego namawiam do pomyślenia jak
skończy się zabawa w udawanie
wszystkiego? Żaden sprzęt nie jest
wieczny i powinniśmy o niego dbać, aby
jak najdłużej mógł nam służyć. Niestety
wiele osób przerabia Amigi i ze sprzętu
„retro” zostaje bardzo mało. Pomijam
barbarzyńskie montowanie płyt głównych
pecetów  w  obudowach Amigi.  Jeszcze
raz powtórzę: nie jestem przeciwny
rozbudowie, ale powinno to mieć swoje
rozsądne granice. Rozbudowa z zasady
nie jest wymianą, a my – jako
społeczność – często zamiast
rzeczywiście rozszerzać sprzęt,
zastępujemy go innym, teoretycznie
„lepszym”, ale pozbawionym niektórych
cech oryginału.

?!



Jeżeli  tak dalej  pójdzie,  o Amidze niedługo
tylko przeczytamy, bo o dotknięciu
prawdziwego sprzętu będziemy mogli co
najwyżej pomarzyć. Już dzisiaj widać, że jest
to niezła lokata kapitału, bo ceny nieustannie
rosną, czasem nawet jakby wbrew
zdrowemu rozsądkowi. Oferty aukcji
internetowych potrafią być wręcz absurdalne
i wydaje mi się, że część winy za taki stan
rzeczy ponosi  właśnie popyt na urządzenia
„Amigo-podobne”, bo ludzie odnoszą do nich
wartość „klasyków”. Z jakiegoś powodu biorą
się przecież ceny Amigi 600 przekraczające
nierzadko  400-500  zł i  nie  zawsze jest  to
tylko chora ambicja sprzedawcy. W związku
z tym należy się spodziewać, że coraz
trudniej będzie kupić Amigę w dobrym stanie.

Jest też druga strona medalu. Na pewno
wszyscy nie raz widzieliśmy stare komputery
na śmietniku w stanie w jakim nigdy nie
powinny się znaleźć. Czasem nawet można
obserwować celowe niszczenie sprzętu w
imię  bliżej  nieokreślonych  pseudo-wartości.
Czy zamiast dokonywać takich akcji albo
kolejnych przeróbek nie lepiej je restaurować
i używać tak jak kiedyś? Ja sam mam opory
przed wycinaniem dziur i wykonywaniem
innych modyfikacji obudów, chociaż mogłoby
to nieco ułatwić na przykład przełączanie
kabli. Pamiętam jednak, że dawno temu, gdy
miałem swoją pierwszą pięćsetkę nawet nie
pomyślałem o dziurawieniu obudowy. W
epoce Amigi 1200 wiele osób gonić pecety,
ale wtedy było to jeszcze możliwe. Popularne
stały obudowy Tower i „kanapkowanie”
sprzętu. Czas jednak nie stoi w miejscu.
Dlatego cofnijmy się do początku i
przypomnijmy sobie  dzieciństwo  czy  młode

lata,  nawet jeśli  minęło już  kilka  „epok”
naszego dorosłego życia. Gdy nie mamy
ochoty demolować dobrze zachowanego
oryginalnego zestawu, może lepiej go
oddać  (sprzedać)  komuś, kto  będzie z
niego czerpał radość? No, chyba że
potrzebujemy dziesiątą pięćsetkę do
kolekcji,  ale i to trąci  lekkim absurdem.
Niech  każdy odpowie  sobie  na  pytanie
co tak naprawdę przyciągnęło go do
Amigi, a myślę, że to wystarczy do
wyciągnięcia  właściwych  wniosków.  Nie
sądzę, że celem jest robienie z
komputera czegoś na kształt
elektronicznego „potworka”.

Wiem, że moje przemyślenia przez wielu
okażą się naciągane lub nieistotne.
Możecie to wszystko łatwo zbyć słowami
o niezrozumieniu idei naszego
komputera albo przedwczesnym
wystąpieniu uwiądu starczego, co
zresztą nie jest takie nieprawdopodobne.
Czepiam się i... czepiał się będę, bo
chociaż wróciłem do Amigi i Commodore
64 po wielu latach, kiedy to głównie na
nich grałem, dopiero teraz zaczynam
rozumieć jak dużo te komputery wniosły
do  historii  informatyki. Tylko  po  części
wynika to z wiedzy z przeszłości. Może
to kwestia wieku i dojrzałości. Z
pewnością jednak o wielu rzeczach nie
miałem zielonego pojęcia, a niektóre
znałem tylko powierzchownie. No cóż,
zawsze warto się dokształcić. Na
szczęście spotkałem na swojej drodze
kilka  właściwych  osób, o  których  teraz
nie czas mówić. Mam ogromny szacunek
do twórców Amigi, jak również

wszystkich osób, które w tak zwanym
„międzyczasie” były angażowane do
projektów związane z pracą nad
sprzętem  i  oprogramowaniem.  Niestety
historia ich „zjadła”, ale my powinniśmy
ich pamiętać. Wymienię tylko dwa
oczywiste nazwiska Jaya Minera i Jacka
Tramiela. Oczywiście to tylko
wierzchołek  góry  lodowej,  ale nawet  to
nie jest szerzej znane w tzw. sferze
publicznej. Dlaczego chcemy przekreślić
ich dorobek naszymi „wspaniałymi”
zmianami? Gdy nasze Amigi będą
„przyjaciółkami” tylko z nazwy, naprawdę
nikt nie połapie się o co w tym wszystkim
chodzi. Szczególnie, gdy jako Amigowcy
jesteśmy podzieleni na tak wiele wąskich
grup interesów. Zbyt wiele stało się złego
po drodze, nie mówiąc o tym jak bardzo
nowe pomysły odbiegają od tego, co było
zamysłem projektantów na początku.
Moim zdaniem jest o czym mówić.
Inaczej hasło „Amiga” staje się tylko
pretekstem do wykonywania „cudów na
kiju” bez poszanowania dorobku
przeszłości. Dlatego chciałbym, aby
każdy komputer pozostał nim samym, a
nie stanowił konglomeratu „udawaczy”
połączonych wspólnym kabelkiem.

Na tym kończę swój wywód, bo zbyt
wiele  tematów ciśnie  mi  się  na usta, a
nie chciałbym zostać całkowicie źle
zrozumiany. Mam nadzieję, że Amiga
przetrwa jeszcze wiele lat i nasze
środowisko nie zamknie  się  zupełnie  w
gronie kilku panów w średnim wieku. I ta
myśl może nas skutecznie połączyć,
niezależnie od innych różnic.



Przed sobą miałem amigowy port
„Encyklopedii Wszechświata” wydanej przed
laty na pecety przez spółkę Optimus Pascal.
Co ciekawe, obecnie jest to... Onet. W
dalsze dywagacje na temat praw własności
nie będę wchodził, wszak nie będziemy
drażnić  lwa,  a i  płyta została odnaleziona
właściwie przypadkiem. Przy czym słowo
„port” jest tu może nieco na wyrost, gdyż po
dokładnym zbadaniu sprawy okazuje się, że
jest  prezentacja Scali,  ale to widać dopiero
po analizie plików. Po
uruchomieniu programu nic na
to  nie  wskazuje,  a zawartość
odpowiada elementom wersji
pecetowej. Kto jest autorem
tego cuda? No cóż,
nieskromnie powiem, że o ile
się nie mylę to znam tego
„gościa”, a przynajmniej
znałem kiedyś. Swojego czasu
był maniakiem Amigi, potem
wycofał się z życia
komputerowego. W niektórych
kręgach posługiwał się
chwytliwym pseudonimem
„Ninja”, dziś natomiast chyba
nikt (?) nie wie gdzie go
szukać. Zostawmy to, bo było
to „dawno i nieprawda”, a nie
będziemy robić za detektywa
R. czy agenta T. Od tej historii
dużo ważniejsza jest
zawartość płyty.

„Encyklopedia Wszechświata” jest bardzo
ciekawym projektem z końca lat 90-tych,
kiedy to bardzo popularne stały się leksykony
na płytach CD i Amigowcy mieli  na tym tle
sporo kompleksów. Może pamiętacie
wyższość użytkowników pecetów, którzy
strasznie ekscytowali się tzw. „multimediami”.

Było wiele prób stworzenia encyklopedii
multimedialnych dla Amigi, lecz tylko
niektóre zostały zrealizowane.
Większość przepadła w mrokach
dziejów. Tym razem udało się ocalić od
zapomnienia spory kawałek czyjejś
pracy. Amigowa wersja „Encyklopedii
Wszechświata” jest próbą pokazania, że
nic nie stoi na przeszkodzie, aby na
naszym  komputerze  pojawiały się  tego
typu produkcje. Przypomnijmy, że udało

się wydać kilka autorskich produktów,
przykładem jest "Historia Polski" wydana
jest  firmę Eureka  z  Wrześni.  Poza tym
wiele podobnych produkcji zostało
wydanych dla Amigi CDTV, niestety
głównie po angielsku i niemiecku,
dlatego u nas były stosunkowo mało

znane, a jeszcze mniej doceniane.
Szkoda, tym bardziej, że CDTV to model
zdecydowanie wyprzedzający czasy, w
których powstał. Może właśnie dlatego
nie odniósł odpowiedniego sukcesu.

Na płycie mamy szereg informacji na
temat układu słonecznego,  planet,  misji
księżycowych i całej masy powiązanych

zagadnień. Jest
naprawdę co czytać
i choć nie jest to
zasługą amigowego
portu, ogrom
informacji robi
wrażenie. Gdy
dodamy do tego, że
projekt na użytek
Amigowców jest
całkowicie
hobbystyczny i
niekomercyjny, aż
dziw bierze, że
może być tak
dopracowany.
Sterowanie jest
typowe, wszystkie
funkcje wywołujemy
za pomocą myszki.
Skrypt pisany jest z
myślą o Amidze
1200 z rozszerzoną
pamięcią. Niestety
czasem daje o
sobie znać

przywiązanie do Scali, która nie była
przecież projektowana do takich
zastosowań. Wywołanie opcji nie zawsze
działa „z biegu”, lecz trzeba je powtórzyć.
Na szczęście nie jest to częsta
przypadłość.

POZNAJEMY

NIEZNANE

rzeglądając stare archiwum natrafiłem na dziwną płytę datowaną na 1999
rok z  jeszcze  bardziej mglistym dla mnie  napisem „SPACE”. Niewiele
myśląc (głównie o swojej sklerozie), włożyłem płytę do czytnika i naprawdę
mocno się zdziwiłem. Dość, że nie pamiętałem o posiadaniu takiej płyty – nie
byłem świadomy istnienia takiego programu dla Amigi. Co było przyczyną
odmiennego stanu świadomości?

P
MARCIN LIBICKI



Na uwagę zasługuje za to bardzo ładna
grafika, poddana konwersji według
najlepszych wzorów znanych na Amidze.
Wygląda  to  dużo  lepiej  niż  wiele  niedbale
przeniesionych gier przygodowych, gdzie
256-kolorowa paleta została w najprostszy
sposób zmniejszona, co jak wiemy wygląda
potem dyskusyjnie. Wystarczy przypomnieć
serie firmy Sierra czy choćby „Gobliny”.
Całość encyklopedii dopełnia przyjemna
muzyka relaksacyjna, której może nie ma
zbyt wiele, lecz zgodnie z zamysłem -
wprowadza w przyjemny stan, a już na
pewno nie przeszkadza. Została
dopasowana z dobrym gustem. Można
przyczepić się do niektórych grafik,  jako że
nie wszystkie strony są wycentrowane na
ekranie. Jak sądzę ma to związek z
oryginalnym umieszczeniem w oknie
systemu Windows. Trochę to razi, ale z
drugiej strony nie wymagajmy cudów.
Zupełnie nie przeszkadza to w obsłudze, po
prostu nie zawsze cały ekran wypełniony jest
grafiką.

Jak przystało na encyklopedię dla Amigi,
program nie ma zbyt dużych wymagań
sprzętowych. Możliwe, że tym stwierdzeniem
narażę się niektórym osobom. Nadal jednak
uważam, że podstawa pisania każdego
programu - czy nawet skryptu - to
optymalizacja i wykorzystywanie zasobów
sprzętowych tylko wtedy, gdy jest to
niezbędne. Nie lubię produkcji rozbuchanych
w  nieuzasadniony  sposób. Z  technicznego
punktu  widzenia  nasz port  to  rozbudowany
skrypt popularnej „Scali Multimedia”, dlatego
sporo elementów musi zostać załadowanych
od razu przy uruchomieniu. Niestety nie da
się  tego uniknąć w prosty  sposób.  Dlatego

wymagana jest  Amiga z  przynajmniej 6
MB pamięci i układami AGA. Można
powiedzieć, że jest to typowy lekko
rozszerzony zestaw A1200, o którym
mówiło się kiedyś „cztery Fastu”. Na
kościach ECS program co prawda działa,
ale  widzimy  niezmiennie czarny  ekran.
Ma to związek ze zdefiniowanymi
trybami wyświetlania, które jak wiemy w
Scali są ustawiane sztywno. Oczywiście
można to zmienić, ale wymagałoby
kolejnego, dość dużego nakładu pracy, a
jak sądzę tutaj autor nie miał takiej
potrzeby. Na Amidze 1200 wyposażonej
tylko w rozszerzenie pamięci całość
wczytuje się dość długo i początkowo
można odnieść wrażenie, że program nie
działa. Wystarczy jednak obserwować
listwę ekranu Workbencha, aby
zobaczyć jak „znika” wolna pamięć.
Zaraz potem widzimy już ekran tytułowy.

Ze względu na prawa autorskie
„Encyklopedia Wszechświata” niestety
nie mogła i nadal nie może być
rozprowadzana oficjalnie. Ba, przez to
mało  kto  w  ogóle  wie  o  jej  istnieniu  w
wersji  dla Amigi. Sam już nie pamiętam
zbyt dobrze okoliczności w jakich
zdobyłem tę płytę.  Musiałem sięgnąć w
naprawdę głębokie pokłady mojej
pamięci, aby wydobyć garść informacji.
Niestety nie mamy też możliwości
skopiowania materiałów z oryginalnej
płyty, tak jak w przypadku wielu innych
portów pecetowych. Skrypt nie zadziała,
gdyż nazwy plików, ich struktura, a także
format zostały zmienione na bardziej
strawne dla wolniejszych maszyn. Z
powyższych powodów opisuję ten projekt
głównie jako ciekawostkę i
niezaprzeczalny dowód wielkiego

potencjału tzw. „piratów” z lat 90-tych. Bo
to  kto  inny jak nie  tacy ludzie  stoją  za
„Encyklopedią”? Ile jeszcze ciekawych
prac mogłoby się odnaleźć, gdyby nie
zamieszanie po wprowadzeniu tzw.
„ustawy” dotyczącej ochrony własności
intelektualnej. Sam znam kilka takich
przypadków  i  być może kiedyś o  nich
napiszę. Żadne prawo nie jest
doskonałe, ale właśnie ono powinno
służyć ludziom, a nie na odwrót. Dlatego,
gdy słyszę dzisiaj silne głosy przeciwko
nieuprawnionemu kopiowaniu błędnie
nazywanego „kradzieżą”, zastanawiam
się  ile  lat  mają  osoby operujące takimi
czarno-białymi schematami. Było –
minęło, ale warto pomyśleć, że to co dziś
uznajemy za normę niekoniecznie
przysłużyło się  wszystkim,  a  Amidze w
szczególności.

Reasumując jest to bardzo udany
projekt, oczywiście jak na warunki, w
których powstał. Muszę z żalem
przyznać, że niezależnie od samej treści,
którą odkładam na chwilę na bok,
wykonany  jest dużo  lepiej  niż  „Historia
Polski”, do której odniosłem się
wcześniej. Jest lepiej zoptymalizowana i
działa po prostu dużo sprawniej. Posiada
pewne mankamenty, ale weźmy pod
uwagę, że jest to czysto amatorski
produkt i nie sądzę, aby jego autor
myślał, że kiedykolwiek będzie
wystawiony na widok publiczny, a już tym
bardziej oceniany w jakiejkolwiek
publikacji. Tworząc taki port z góry
wiadomo, że robi się to wyłącznie
hobbystycznie dla małej garstki osób.
„Encyklopedia” skutecznie pokazuje jak
wykorzystać swoją wiedzę w ciekawy
sposób.

Przychodzi też refleksja, że dzisiaj
mamy do dyspozycji o wiele lepsze i
bardziej potężne narzędzia, a
niekoniecznie  z  nich  korzystamy. Może
zamiast tracić bezproduktywnie czas na
sieciowe dyskusje lepiej zająć się
kreatywnym wykorzystaniem naszych
umiejętności?  Każdy przecież  w  czymś
czuje się dobrze. Na przykładzie
„Encyklopedii” bardzo dobrze widać, że
nawet jeśli naszym głównym atutem jest
obsługa kilku programów, możemy to
bardzo dobrze spożytkować. Pokazuje to
także elastyczność i możliwości systemu
Amigi oraz popularnych programów,
które mogą być stosowane w nietypowy
sposób. W podobny sposób podszedł do
tematu autor  dużo nowszego programu
„Hollywood”, o którym piszemy w tym
numerze. Prezentacje interaktywne to
bardzo ciekawa sprawa i  jak  widać nie
trzeba być „alfą i omegą”, aby móc
zdziałać całkiem dużo. Jeśli ktoś trafi na
amigową „Encyklopedię Wszechświata”,
gorąco polecam przyjrzeć się jej bliżej.



KONKURS
achęcając do lepszego poznania swojego komputera posłużymy się małym fortelem, mianowicie

przygotowaliśmy dla Was konkurs.  Poniżej  widocznych jest  sześć fragmentów grafiki  z  różnych gier w
wersjach oczywiście dla Amigi. Należy podać ich tytuły. Dla ułatwienia dodam, że są to mniej znane i w
większości  starsze tytuły.  Dodatkowym utrudnieniem jest fakt,  że  umieściliśmy  je  na czarno-białych
stronach, ale myślę, że wiele osób poradzi sobie z tą zagadką bez trudu. W odgadnięciu nazw gier mogą
pomóc umieszczone obok krótkie komentarze. Dla pierwszych 5 osób, które przyślą poprawne rozwiązanie
na adres amiga@adamzalepa.pl, czekają nagrody w postaci pakietów filmów DVD lub książek „Amiga na
infostradzie”. Zapraszamy!

Z

1
Z tym pojazdem raczej nie

powinno być kłopotu – ma moc!

3
Ta urocza pielęgniarka

pochodzi z suchej krainy.

2
Dlaczego ten staruszek leży tak
wymownie na ulicy?



dla graczy
4
Tu będzie trochę trudniej, chociaż
nazwisko tej pani jest dobrze znane.

5
Kosmita? Kosmos? Kolizja?

„K” jest w cenie.

6
No proszę! Tylko pięć liter, a jak
dużo zabawy.

P.S.
Zwycięzców ogłosimy w
następnym numerze
„Amigazynu”.



W następnym numerze
między innymi:

Zajrzymy pod maskę komputera DraCo

Pokażemy jak wygląda sprzętowa emulacja PC

Porównamy monitory kineskopowe z LCD

Wybierzemy się z Amigą do drukarni

Sprawdzimy jak działają  emulatory stacji dyskietek

Zajmiemy się edycją  grafiki wektorowej

Nauczymy się używać notacji muzycznej
(wraz z wydrukiem)

Nagramy własną piosenkę w studiu

TO I WIELE WIĘCEJ
JUŻ NA GWIAZDKĘ 2014

Naprawdę warto!





Oxygene / Vision

19
98

Alien 2 Amiga / Scoopex

Tint / The Black Lotus

19
95

19
96






