




Zacznę od spraw techniczno-
organizacyjnych. Jak widzicie
powiększyliśmy nieco czcionkę. Okazuje
się, że dla wielu z Was była trochę zbyt
mała, szczególnie  w tabelach.  Dla  treści
nie będzie to miało większego znaczenia,
tym bardziej, że – zgodnie z kolejną
sugestią – przyświecać nam będzie
zasada „więcej tekstu – mniej grafiki”.  W
redakcji pojawiła się dodatkowa osoba,
która czuwać będzie nad technikaliami
Amigazynu. Pozwoli to skupić się bardziej
nad treścią, a mniej nad formą pisma.
Mam nadzieję, że przyniesie to pozytywny
skutek. Ogólnie drugi numer jest
przygotowywany inaczej „od kuchni” i
powinno być to widoczne. A jeśli coś
będzie kulało, teraz wiadomo na kim psy
wieszać.

Dotarło do nas bardzo dużo
korespondencji dotyczącej wszystkich
wydawnictw  spod  szyldu  AIBB.  Dziękuję
za tak liczne informacje, sugestie,
pochwały i krytykę. Obiecuję, ze wszystko
weźmiemy sobie do serca, szczególnie to
co się nie podobało. Mogę powiedzieć, że
mimo małego rynku, wraz z kolejnymi
wydawnictwami sprzedaż rośnie.
Oczywiście nie jest to poziom komercyjny,
ale wśród niszowych pozycji już teraz nie
mamy się czego wstydzić. Spodobała
Wam się  forma  wydania, a  szczególnie
sztywna gruba okładka (całkiem bez
podtekstów). Od początku zależało mi,
aby magazyn miał bardziej trwałą
obwolutę i jak widać podzielacie moje
zdanie.

Drugi  numer jest  bardziej  zróżnicowany,
m.in. dlatego że udało nam się namówić
do współpracy nowych autorów. Z
kolejnymi osobami trwają rozmowy, ale –
na wszelki wypadek - nie ma co zapeszać.

Kontynuujemy tematy, które pojawiły
się w numerze pierwszym. Polecam
szczególnie teksty dotyczące
AmigaOS 4 i „nowego amigowania”.
Zanosi się, że w następnych
numerach będziemy pisać dużo więcej
o nowych systemach. Na Cover Dysku
znalazła się tym razem baza danych,
która pełni funkcję książki
kucharskiej. Jest to mało
znany program i  uważam, że  warto
go przypomnieć. Tym bardziej, że
jest w pełni systemowy.

Ze spraw, które rzuciły mi się
ostatnio w oczy warto
powiedzieć kilka słów o
niespodziewanie większym
znaczeniu Amigi w handlu
przez Internet. Całkiem
sporo firm zaczyna jakby
widzieć w nas swoich
odbiorców i nawet typowo
pecetowe przybytki w ofercie
adapterów kart pamięci
dopisują „produkt działa
także z komputerami Amiga”.
Wystarczy spojrzeć na
Allegro i wyszukać
wszelkiego rodzaju przelotki
IDE-CF albo SD. Przekłada
się to na sklepy internetowe,
a nawet spotkałem się już z
tym w jednym sklepie
stacjonarnym. Prawdę
mówiąc bardzo się zdziwiłem
odnotowując ten fakt, bo
czasy, w których słowo
„Amiga” było widoczne w
zwykłych sklepach odeszły
już raczej w niepamięć.
Jedna jaskółka wiosny nie
czyni, ale całkiem miło na to
popatrzeć.

Mam nadzieję, że drugi numer spełni
w większym stopniu Wasze
oczekiwania. Staramy się, aby tematy
były ciekawe, a poziom coraz wyższy.
Możliwe, że niedługo będziemy też
bardziej „kolorowi”. Zapraszam do
lektury!
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wiazdka za pasem, więc wypada mieć jakiś prezent. W tym numerze na
Cover Dysku mamy elektroniczną książkę kucharską - rzecz przydatną
w przygotowaniach do Świąt. O tym za chwilę.
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JAK TO ROBIĄ NA ZACHODZIE ,
CZYLI AMIWEST 2014

Zakończyła się kolejna impreza z serii
„AmiWest”. Dla niewtajemniczonych – jest
to spotkanie pokazujące amigowe
nowości. Tym razem warto wspomnieć
najpierw o sprzęcie, konkretnie nowym
modelu AmigiOne X5000 i płycie głównej
Sam460. Co do pierwszego, komputer ma
być oparty o nową płytę „Cyrus+” i
posiadać procesor taktowany zegarem od
1,5 do 2,4GHz. Ponoć można uzyskać
bardzo niską temperaturę pracy, dzięki
czemu jak sądzę sprzęt nie będzie musiał
być wyposażony w głośne chłodzenie.
Nowa płyta z serii „Sam” jest wyposażona
w procesor 1,0 lub 1,1 GHz, a cała reszta
jest właściwie bliźniacza z poprzednim
produktem firmy ACube. Szkoda, bo to
naszym zdaniem zdecydowanie zbyt mały
progres.

Nie mniej ważna jest aktualizacja systemu
do wersji 4.1 oznaczonej jako „Final” oraz
zakończeniu przepisywania pakietu
biurowego  „Libre  Office”, którego  Amiga
potrzebuje jak powietrza. Nieważne w
jakiej dokładnie wersji i tak będzie bić na
głowę wszystkie dotychczasowe
programy. Mamy tylko nadzieję, że będzie
to pełnoprawna wersja dla systemu Amigi,
a nie na pół sprawny produkt, jak miało to
miejsce z przeglądarką „Timberwolf”.
Stwierdzamy to z przykrością, bo
wydawało się, że może być to
najważniejszy program dla nowej Amigi. W
sprawie systemu operacyjnego w ogóle
dzieje się całkiem sporo. W nowej wersji
otrzymamy rozbudowane podstawowe
funkcje  związane  z biblioteką  „Intuition”,
Workbenchem czy AmigaDOSem.
Poprawiona ma być optymalizacja
operacji graficznych i zarządzanie
pamięcią. Według zapowiedzi system
zyska sterowniki dla najnowszych kart
graficznych,  nowy  wygląd,  dzięki  czemu
będzie dużo bardziej atrakcyjny niż do tej
pory. Na zdjęciach z imprezy można
wypatrzeć ciekawą nową opcję w boot
menu o nazwie „Start Classic AmigaOS”.
Ponadto  nowy  system  będzie  kosztował
tylko 30 euro, co jest sporą niespodzianką.

O wszystkim można przeczytać na
oficjalnej stronie imprezy pod adresem

. Patrząc nieco z boku można
dostrzec pozytywny aspekt sprawy.

Mianowicie widać, że
oprogramowanie dla
AmigiOne staje się
przynajmniej w formie bardziej,
nazwijmy to, komercyjne. Mamy coraz
więcej elementów przygotowanych z
myślą o użytkownikach, którzy nie
chcą grzebać w ustawieniach, lecz po
prostu uruchomić gotowy produkt.
Można powiedzieć, że jest to
konsekwencja wielu wcześniejszych
zapowiedzi mówiących o tym, że
dopiero wersja 4.2 systemu będzie
przeznaczona dla konsumentów nie
będących testerami ani developerami.

Chciałoby się  rzec, że  to  naprawdę
duży krok naprzód, gdyby nie kilka
niepokojących szczegółów. Niestety
widać kurczące się środowisko Amigi.
Na „AmiWest 2014” ilość
odwiedzających  można  szacować  na
kilkadziesiąt osób. Średnia wieku
„Panów-Amigowców” jest coraz
wyższa i nie widać specjalnego
zainteresowana z zewnątrz. Sprzęt
pracujący na platformie PowerPC
będzie coraz mniej popularny i raczej
tego  nie  zmienimy. Dla  przeciętnego
użytkownika liczy się natomiast coraz
bardziej nie sprzęt, a system, na
którym pracuje. Tak zwany „hardware”
może być dowolny, ma tylko posiadać
określoną wydajność. Gdy do tego
wszystkiego dodamy niedawno
udostępnioną realną możliwość
uruchomienia AmigaOS 4 i MorphOSa
na emulatorze „WinUAE”, wypada
stwierdzić, że prawdopodobnie już
wiemy jaka  będzie  przyszłość  Amigi.
Zostanie z niej system pracujący
metodą emulacji albo wirtualizacji pod
jedną z nowoczesnych platform.

Czy nic to Wam nie przypomina?
Naszym zdaniem historia powoli
zatacza koło od czasów upadku
Commodore, które już na początku lat
'90-tych między wierszami stwierdziło,
że AmigaOS powinien pracować na
pececie z odpowiednią emulacją.
Wtedy była to herezja. Mówiono co
prawda o sprzętowej metodzie, ale
dziś, ze względu na zwiększenie
wydajności procesorów, można już to
osiągnąć na drodze wyłącznie
programowej. Chcielibyśmy się mylić,
ale nie sądzę, aby można było

zatrzymać ten trend. Może to zresztą
wyjść na dobre, bo będzie można bez
niepotrzebnych sentymentów skupić
się na rozwoju oprogramowania,
zamiast  walczyć  ze sprzętem.  Znam
już jedną osobę, która przekonała się
do kupna AmigaOS 4 właśnie dlatego,
że będzie mogła go uruchomić na
domowym komputerze bez nowych
wydatków rzędu kilku do kilkunastu
tys. zł. Jest to kolejny powód, dla
którego powinniśmy inaczej spojrzeć
na  dokonania  zespołu  projektującego
pierwszą Amigę i docenić jego
innowacyjność, która postawiła
„przyjaciółkę”  -  co prawda na chwilę,
ale jednak - o kilka długości naprzód w
stosunku do reszty rynku. Czy dziś
ktokolwiek jest w stanie wymyślić i
wdrożyć taką nową jakość w
informatyce? Miejmy nadzieję, że
doczekamy takich czasów. A na razie
cieszmy się, że Amiga wciąż się
rozwija, choć może nie tak szybko lub
nie w tym kierunku jakbyśmy tego
oczekiwali.

NOWY NOTEBOOK
Z PROCESOREM POWER PC

Pojawił się ciekawy projekt, aby
stworzyć na tak zwanej „otwartej
licencji” nowy notebook oparty o
architekturę PowerPC. Ma to na celu
dalszy rozwój Linuxa dla tych
procesorów oraz wsparcie
developerów. Gdy przeczytałem o tym
informację aż przetarłem oczy ze
zdumienia. Z jednej strony oczywiście
nowego sprzętu pracującego pod
kontrolą PowerPC jest jak na
lekarstwo. Z drugiej – nie znajduję
powodów, aby taki projekt miał szanse
powodzenia. Rzecz jasna,
wyprodukować można wszystko
(przynajmniej teoretycznie, ale teoria i
praktyka w parze nie chodzą – przyp.
Red.). Zachodzę tylko w głowę po co
wynajdować koło na nowo, gdy mamy
chociażby stare laptopy spod znaczka
nagryzionego jabłka. Czy drogą
wolnego sprzętu i oprogramowania
możemy powołać do życia coś
lepszego? Polemizowałbym. Gdyby
jednak potraktować ten pomysł jako
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pewien punkt wyjścia do zaprojektowania
nowego sprzętu w ogóle, może być to
przyszłościowa opcja sprzętu
„alternatywnego”, ale pewnie już na innej
technologii. W ogóle żyjemy w ciekawych
czasach, bo mimo monopoli trawiących
rynek mamy jednak sporo prób pokazania
czegoś nowego. Ten projekt jest takim
przykładem. Dlatego będziemy śledzić
rozwój wydarzeń, choć wydaje się, że
produkt pozostanie raczej na papierze.
Wystarczy przypomnieć sobie historię z
procesorami f irmy Transmeta, której
produkt finalny w stosunku do zapowiedzi
już  był  mocno  okrojony, a  potem  - gdy
udało się wprowadzić na rynek trochę
swojego sprzętu  - zaraz  później  została
wykupiona przez większych graczy. Chyba
że w tej metodzie jest szaleństwo. Tak czy
inaczej – warto wejść na stronę

i wyrobić
sobie zdanie samodzielnie.

AMISTORE
Producent AmigiOne X1000 przygotowuje
program „AMIStore”, który ma być
centrum oprogramowania dla AmigaOS 4.
Uwzględniono też drugą kategorię
„Classic  Amiga”, więc  wygląda na to, że
będzie to ułatwienie dla wszystkich
użytkowników Amigi. Działanie
zdecydowanie na czasie, zastanawiamy
się tylko, czy na pewno akurat tego typu
oprogramowanie jest najbardziej
potrzebne Amidze? Pomysł sam w sobie
jest bardzo dobry, ale wydaje nam się, że
na  taki krok  powinien  przyjść  czas, gdy
rynek Amigi będzie nieco większy niż
obecnie.  I na  tym  firma  powinna  skupić
swoje  działania,  bo jest  zbyt  mała,  aby
rozdrabniać się na jeszcze mniejsze
projekty. Zresztą zaczyna być to widoczne
po pierwszych komentarzach, gdzie
wytykane są podstawowe braki takie  jak
niemożność rejestracji i płatności z
poziomu „AMIStore”.  No cóż,  skoro  przy
rozruchu są tego typu kłopoty, to boimy się
pomyśleć co będzie dalej.

Z drugiej  strony jest  to kopia podobnych
programów, które istnieją dla innych
systemów, a tam przyczyniają się do
większej popularności. Choć oczywiście w
ich przypadku jest to tylko jeden z
elementów większej całości. Może więc
program  zostanie udoskonalony  i  trzeba
po prostu poczekać? Nie znamy
wszystkich zamierzeń firmy A-EON, więc z

pełną oceną wstrzymamy się do
czasu, gdy „sklep” zacznie
funkcjonować pełną parą. I gdy pojawi
się w nim nieco więcej
oprogramowania, bo na razie są to
pojedyncze pozycje.

TK 68020
Firma Tekmos (zza Oceanu)
opracowała zamiennik dla procesora
Motorola 68020 i to nie w formie
emulowanej, a po prostu jako klon.
Producent podaje, że TK68020 ma
pewne dodatkowe cechy, niestety nie
precyzuje na czym one polegają. Jest
to  dosyć zaskakujący  krok  dla firmy,
która nie jest związana z dawnym
sprzętem, ale pewnie ktoś otrzymał
konkretne zamówienie. Jak widać
nawet dzisiaj można wyprodukować
„stary” procesor w nowej odsłonie i do
tego nie potrzeba wielkiej firmy i
ogromnego kapitału. Firma nie jest
przecież potentatem na rynku, a jej
biuro mieści się w niewielkim budynku.
Informację tę podajemy nie bez
kozery,  bowiem obrazuje  ona,  że są
jeszcze na świecie gracze, którzy
mogą zainteresować się sprzętem
wykorzystywanym również na Amidze.
Możliwe,  że w niedalekiej  przyszłości
pojawią się kolejne zamienniki
procesorów ze stajni Motoroli.
Powstaje proste pytanie: dlaczego
żadna z „amigowych” firm nie
wyszukuje takich partnerów?

UAE POWER PC
JESZCZE RAZ

Nasze przewidywania odnośnie
emulatora „WinUAE” zostały
potwierdzone. Otóż, uruchomiono na
nim (tym razem już oficjalnie – przyp.
Red.) system AmigaOS 4, a także
starszą wersję MorphOSa. Program
potrafi „udawać” karty BlizzardPPC
oraz CyberStormPPC. Szybkość pracy
jest coraz większa, choć oczywiście
jeszcze wiele pozostawia do życzenia.
Wiadomo, że emulacja PowerPC
wymaga bardzo szybkiego peceta i
dzisiaj nie jest jeszcze realną
alternatywą. Można jednak
przewidywać, że w ciągu kilku
najbliższych lat – gdy w sprzedaży
pojawi się nowa generacja procesorów
- będzie to substytut dowolnego

modelu Amigi czy nawet AmigiOne.
Pojawiły się już nawet pytania o to, czy
AmigaOS 4 będzie wspierał nowe
rozwiązania. Zasadniczo odpowiedź
jest  negatywna,  ale  wydaje  nam się,
że jest to tylko kwestia czasu.

Czy jest się z czego cieszyć? Jak to w
życiu – wszystko zależy od punktu
widzenia, a może lepiej – siedzenia. Z
jednej strony oczywiście to bardzo
dobrze, że program rozwija się tak,
aby można było uruchomić na nim
całe oprogramowanie dla Amigi,
również dla „next-genów”. Tym
bardziej,  że  jego autorem jest  osoba
dobrze  znająca „przyjaciółkę”,  więc o
jakość nie musimy się martwić. Z
drugiej, mamy niełatwy dylemat.
Postawcie się na miejscu posiadacza
peceta,  który  chce  kupić  Amigę,  aby
poczuć klimat „prawdziwej
przyjaciółki”.  Czy  zrobi  to chętniej  w
sytuacji, gdy za pomocą emulatora
uruchomi już nie tylko
oprogramowanie dla 68k, ale także
PowerPC? Na pewno nie będzie to
żaden argument dla prawdziwych
pasjonatów, jednak przeciętny
Kowalski czy Schmidt, który „wymyśli”
sobie zabawę ze starym sprzętem,
zastanowi się nad zakupem. A
przecież to właśnie o takich ludzi
powinniśmy walczyć. Do  tej  pory  nie
było łatwo – teraz będzie jeszcze
trudniej.

Ktoś mówił kiedyś, że zabawa z Amigą
ze stajni Commodore może
doprowadzić do kupna nowego
sprzętu pod PowerPC. Niestety
emulacja niweczy te plany, a to z kolei
każe zastanowić się poważnie nad
przyszłością wszystkich pomysłów
nowych płyt głównych dla AmigiOne.
Znamienne, że jeden człowiek – autor
„WinUAE” -  jest  w stanie tak  bardzo
zmienić sytuację na dzisiejszym mikro-
rynku Amigi. Tylko czy mamy mu
gratulować? Paradoksalnie, może
doprowadzić do wymuszonego
wspólnego frontu Amigi, który zostanie
skupiony wokół jednego produktu.
Wiele osób chciało, aby tak się w
końcu stało. Porozumienie ponad
podziałami we wspólnym celu. Super!
Szkoda tylko, że ten „wspólny
mianownik” jest po prostu emulatorem.

TELETELEGRAMGRAM



Komputer nazwany DraCo
został wyprodukowany przez
firmę Macro System w 1994
roku. Był sprzedawany w
formie kompletnego zestawu
w niezwykle obszernej obudowie typu
tower.  Dziś  powiemy,  że  jest  to  przerost
formy na treścią, ale w tych czasach
rozmiar obudowy dla użytkownika miał
znaczenie. A przynajmniej wiele osób
chciało pokazać "moc" swojego
komputera przez wielkość obudowy.
DraCo  w stosunku  do  oryginalnej  Amigi
posiadał wiele rozszerzeń zwiększających
w istotny sposób możliwości. Komputer
był  przeznaczony na rynek  wideo,  gdzie
biorąc  pod uwagę parametry techniczne,
mógł sprawdzić się bardzo dobrze.
Zresztą przy cenie wynoszącej ok. 15 tys.
dolarów amerykańskich nie można było
spodziewać się popularności wśród
masowego odbiorcy. Sprzęt działał
(pewnie działa jeszcze gdzieniegdzie -
przyp. Red.) w środowisku systemu
operacyjnego AmigaOS 3.1, ale jednak
wyposażonego w szereg usprawnień.

Zacznijmy może od tego, jak taki zestaw
wyglądał w praktyce. Należę do tych
szczęśliwców, którzy mieli dostęp przez
jakiś czas do produktu firmy
MacroSystem. Trzeba powiedzieć, że
DraCo  z wyglądu  wcale  nie  przypomina
Amigi, a raczej rozbudowanego PC.
Obudowa typu big tower, pecetowa
klawiatura (aczkolwiek jeszcze bez
klawiszy Windows) i monitor VGA
wyglądają raczej "mało amigowo". Trzeba
jednak przyznać, że ówczesny punkt
widzenia był całkiem inny niż dzisiaj.
Amiga miała przecież dogonić,  a może i
nawet przegonić pecety, więc nowoczesne
atrybuty stanowiły potwierdzenie rozwoju.
Komputer po uruchomieniu od razu
wyświetlał charakterystyczne logo
"DraCo", które pozostawało przez cały
czas wczytywania systemu. Po średnio

kilkunastu sekundach ukazywał się po
prostu  zwykły  poczciwy Workbench -
przynajmniej teoretycznie. Rzut oka na
belkę ekranu i pierwsze zaskoczenie -
widać na niej 4MB pamięci Chip. Jak
to możliwe? DraCo zasadniczo nie
rozróżnia pamięci na Chip i Fast RAM,
lecz całą pamięć traktuje jako jednolity
obszar. Jest to związane z faktem, że
komputer nie posiada tradycyjnego
chipsetu Amigi. W związku z tym
oprogramowanie jako "pamięć
graficzną" pokazuje rozmiar pamięci
na karcie graficznej, czyli właśnie
4MB.

I tu dochodzimy do kolejnej nietypowej
cechy jaką jest specjalna płyta
rozszerzeń "Rastaban" opracowana
specjalnie dla produktu
MacroSystemu.
Zawiera ona pięć w
zasadzie zwykłych
slotów Zorro II, ale
poza tym trzy sloty
typu "DracoDirect"
(w różnych
publikacjach były
nazywane inaczej),
które zapewniają 32-
bitowy transfer
danych. Te pierwsze
miały zachować
zgodność z Amigą i
rzeczywiście
sprawdzało się to
bardzo dobrze, tym
bardziej, że sloty
Zorro uzyskiwały ok.
dwukrotną szybkość
w stosunku do
oryginału.

Oczywiście nie na każdej  karcie było
to odczuwalne, ale jeśli tylko sama
konstrukcja nie powodowała wąskiego
gardła, mieliśmy "prawie Zorro III".
Natomiast nowy "busboard" został
zastosowany po to, aby jeszcze
bardziej przyspieszyć operacje, co
szczególnie  mocno  widać właśnie  w
przypadku wyświetlania obrazu.
Myślę, że każdy posiadacz karty
podłączanej do Zorro II jest w stanie to
zrozumieć. Pamiętam jak
denerwowało mnie swojego czasu
powolne odświeżanie grafiki,
szczególnie po otwarciu i zamknięciu
okna w wyższej rozdzielczości. Dzisiaj
mało kto zwraca na takie rzeczy
uwagę. Wracając do karty graficznej,
została użyta zmodyfikowana wersja
Retiny Z3, którą nazwano "Altais". Dla

Smocze opowiesci
W toku zawirowań związanych z bankructwem macierzystej firmy produkującej

Amigę, jak również w związku z brakiem rozwoju w ostatnim okresie działalności,
powstały tzw. klony, czyli komputery zgodne z Amigą produkowane przez firmy
zewnętrzne.  To  pojęcie  jest  dobrze  znane  z rynku  komputerów PC,  ale  tutaj
przybrało całkiem inną formę. Firma Commodore chciała zagarnąć dla siebie jak
najwięcej zysków ze sprzedaży głównego produktu, w związku z tym nigdy nie
zabiegała o stworzenie linii nowych komputerów kompatybilnych z Amigą.
Traktowała raczej „przyjaciółkę” po macoszemu. Jednak mimo to kilka klonów
powstało i to w okresie złej passy Commodore lub już po jego likwidacji.

MARCIN LIBICKI

,



mniej wtajemniczonych dodam, że Retina
to również produkt firmy MacroSystem,
karta przeznaczona była dla slotów Zorro
III i posiadała 4MB pamięci. Posiadała
mało znany układ Symbios Logic NCR
77C32BLT, który był też używany w
komputerach  PC,  na  przykład na karcie
Genoa 8300 Hornet. Oczywiście to
wszystko bardzo niszowe produkty, ale w
realiach pecetowych były wspierane przez
Microsoft, więc nie były tak całkiem
nieobecne na rynku.

Sloty "DracoDirect" były szybsze od Zorro
III i jednocześnie zgodne z
oprogramowaniem "CyberGraphX", więc
użytkownik zauważał po prostu
przyspieszenie pracy. Z
wyglądu wyglądały
praktycznie tak samo, ale
każdy z nich został opisany
oddzielnie na płycie
rozszerzeń, więc trudno
było  się  pomylić. W  ogóle
zaglądając do środka
komputera  można  było  się
zdziwić, bo płyta główna
"Eltanin" podłączana była
właśnie do płyty rozszerzeń
i dopiero ona zawierała
procesor, układy ROM i inne
podstawowe elementy.
Wyglądało to podobnie jak
na starych komputerach PC
lub kartach turbo dla
"dużych" Amig. Zresztą jest
to wrażenie nie bez
podstaw, bo płyta oparta
była na karcie Warp Engine,
a zatem kolejnym produkcie
MacroSystemu działającym
na Amigach 3000 i 4000. Mimo wszystko
wyglądało to nieco egzotycznie, nawet jak
na warunki mocno "skanapkowanej"
Amigi.

Na płycie głównej  można było zauważyć
cztery gniazda dla pamięci typu SIMM
oraz kontroler typu SCSI-II oparty o układ
Symbios 53C710. To kolejny nietypowy
element, ale dzięki niemu operacje
dyskowe można szacować maksymalnie
na ok. 9MB/s. Niestety nigdy nie
przeprowadziłem szczegółowych testów,
więc trudno mi powiedzieć jaką można
przyjąć wartość średnią, lecz podczas
pracy większa szybkość była
zdecydowanie odczuwalna. Ikony na
Workbenchu pojawiały się bardzo szybko,
tak samo operacje wczytywania czy
kopiowania plików były dużo szybsze niż
na mojej prywatnej Amidze 1200, którą
wtedy posiadałem. Jeśli chodzi o pamięć
można było zamontować do 128MB na
czterech kościach SIMM. Niestety nie

ustrzeżono się problemów z modułami
typu EDO, ale było to znane ze
zwykłych modeli Amigi. Zostało to
potem poprawione w modelu DraCo
Vision, ale o tym za chwilę.

Mówiąc ogólnie, to co pracowało w
zgodzie z systemem operacyjnym,
działało również w systemie DraCo.
Oczywiście możemy zapomnieć o
wykorzystaniu oprogramowania, które
korzystało z chipsetu Amigi, czyli o
grach, ale przecież nie po to powstał
ten sprzęt. A tak swoją drogą, czy
czegoś  Wam to  nie  przypomina?  W
pozostałych zastosowaniach komputer
zachowywał bardzo wysoką

kompatybilność. Interesującą sprawą
jest też układ ROM na płycie głównej,
którego dziś pewnie określilibyśmy
dumnym mianem "dual" lub
podobnym. Podstawą był cały czas
Kickstart 3.1 (40.68) z Amigi 3000, ale
oprócz tego można było znaleźć
dodatkowy układ zwany "DraCo
ROM". A co ze zwykłymi portami? Były
oczywiście zamontowane na płycie,
ale większość musiała być
przedłużana za pomocą taśm
sygnałowych do tyłu obudowy, czyli
podobnie jak w ówczesnych pecetach.
I tu kolejna ciekawostka - DraCo
posiada  dwa  porty  RS-232,  zarówno
9- jak i 25-pinowe oraz podobne dwa
porty RS-422, które w Amidze już nie
były spotykane. Te ostatnie zwiększały
szybkość transmisji z 10kb/s aż do
10Mb/s, a więc miało to niebagatelne
znaczenie przed erą używania gniazd
USB. Oczywiście porty te były
wykorzystywane przez dołączone
oprogramowanie.

Procesor jakim dysponował komputer
to kolejny ciekawy temat. Na płycie
mamy Motorolę 68060/50MHz, czyli
najszybszy model jaki można było
wtedy użyć. Istniały co prawda modele
z 68040, ale była to z tego co wiem
zdecydowana mniejszość. Jednak
płyta posiadała slot dla procesora DEC
Alpha, czyli produkt przeniesiony
wprost ze stacji roboczych
produkowanych m.in. przez takie firmy
jak  Compaq  i  HP działające  jeszcze
osobno. Co ciekawe był on wspierany
również przez Microsoft i istniały
pracujące na nim wersje Windows
NT4 oraz później 2000, nie mówiąc o
Linuxie. Niestety producent DraCo

nigdy nie wykorzystał tej
możliwości, chociaż była
planowana wersja z zegarem
233MHz. Szkoda, bo być
może komputer stałby się
bardziej popularny, gdyby
mógł pracować
multiplatformowo.

DraCo można było kupić w
komplecie z kartami "VLab
Motion" oraz "Toccata" lub w
formie zintegrowanej – razem
jako jedna karta o nazwie
"DraCo Motion". Osobiście
korzystałem tylko z tej
pierwszej i muszę
powiedzieć, że jej możliwości
robiły wrażenie. Dla porządku
dodam, że „VLab” to karta
przeznaczona do edycji
materiału wideo,  a  druga  to
16-bitowa karta dźwiękowa
pozwalająca uzyskać dźwięk

do  48kHz ze  stosunkiem sygnału  do
szumu wynoszącym 95dB, czyli jak na
tamte czasy całkiem nieźle. Dla
porównania dodam, że "SoundBlaster
AWE32" dla komputerów PC, która
miała swoją premierę również w 1994
roku uzyskiwała według testów ok.
85db przy podobnej częstotliwości
dźwięku. Oczywiście parametry te
trudno dziś ocenić obiektywnie, ale
produkty f irmy MacroSystem mogły
pochwalić się solidną jakością nie tylko
na rynku Amigi.  Szkoda, że te czasy
minęły. "Toccata" oprócz sterownika
dla systemu Amigi posiada dodatkowo
wsparcie dla NetBSD, więc można
powiedzieć, że był to kompletny i
dopracowany produkt.

Kolejny  ciekawy  punkt  to  tak  zwany
„Extras”, czyli dodatki. Na dysku
DraCo otrzymywaliśmy program
"Movie Shop" umożliwiający montaż
f ilmów. Dodam na marginesie, że

- procesor: Motorola 68060/50MHz
- koprocesor: DEC Alpha z zegarem 233MHz (planowany)
- pamięć: RAM 4 MB z możliwością rozszerzenia do 128MB
za pomocą modułów SIMM typu EDO 60ns

- pamięć ROM: Amiga Kickstart uzupełniony o DraCo ROM
- kontroler typu SCSI-II wraz z dyskiem twardym w
standardzie

- napęd optyczny: czytnik CD-ROM
- obudowa: typu tower, tzw. Full Tower
- 5 slotów typu Zorro II oraz 3 sloty typu "DracoDirect"
- gniazda: 1 port transmisyjny szeregowy, 1 port
transmisyjny równoległy, gniazdo klawiatury, myszy,
monitora VGA 15-pinowe, zewnętrzne gniazdo SCSI 25-
pinowe

- podtrzymywany bateryjnie zegar czasu rzeczywistego
- klawiatura i mysz zgodna ze standardem komputerów PC
- system operacyjny: AmigaOS 3.1 z pakietem dodatkowego
oprogramowania



ostatnia wersja jest datowana na 2000
rok. To samo oprogramowanie było też
wykorzystane dla komputera Casablanca,
ale w zmodyfikowanej wersji. Mnie zawsze
ciekawiło urządzenie "DraCo Wheel",
które służyło do kontroli funkcji edycyjnych

wideo, a które podejrzałem u znajomego
zajmującego się wideofilmowaniem. Co
można o nim powiedzieć? Stanowi
przedłużenie panelu edycyjnego i
umożliwia  wykonanie  takich operacji  jak
przewijanie materiału, zaznaczanie scen,
wycinanie, kopiowanie czy kasowanie bez
używania "okienkowych" opcji. Za pomocą
"DraCo Wheel" można było wygodnie
obsługiwać większość funkcji programu
"Movie  Shop".  Jest to  oczywiście  zwykły
element profesjonalnego sprzętu
studyjnego, ale nie był raczej dostępny dla
zwykłych Amig.

Rzut oka na diody w obudowie komputera
znowu przyprawiał o zdziwienie.
Szczególnie  w drugim  modelu  DraCo  o
oznaczeniu "Vision", który był
sprzedawany w obudowie typu "cube",
czyli w formie sześcianu. Podobnie
zresztą jak Power Mac Cube, ale już 6 lat
wcześniej (sic!). Jak widać firma Apple nie
we wszystkich swoich produktach była tak
pionierska jak się to szeroko twierdzi.
Parametry  techniczne modelu "Vision"  w
większości były zbieżne ze zwykłą wersją
DraCo, jak również jego oprogramowanie,
dlatego oba komputery  można traktować
jako jeden produkt. Wracając do tematu,
obudowa posiadała diody sygnalizujące
pracę aż 4 twardych dysków, napędu
taśmowego oraz transmisję portu
szeregowego. Takiego konglomeratu
zaprojektowanego bezpośrednio przez
producenta nie widziałem w żadnym
innym komputerze.

Natomiast co można powiedzieć o
programie "Movie Shop"? W
największym skrócie - wygląd nieco
"cukierkowy", możliwości - zawodowe.
Poszczególne elementy okien były
oznaczone dość jaskrawymi kolorami,

aby łatwiej można było obsługiwać
całość.  Zwróćmy  uwagę,  że  do  dziś
jest to stosowane w oprogramowaniu
przeznaczonym do edycji audio/wideo,
więc nie jest to nic dziwnego. Program
posiadał wiele efektów i filtrów do
wykorzystania podczas montowania
materiału, które można było
rozbudowywać. Szybkość pracy nie
pozostawiała wiele do życzenia.
Oczywiście na niektóre rezultaty pracy
trzeba było trochę poczekać, ale
wszystko krążyło wokół mocno
akceptowalnego dobrego poziomu.
Dodam, że na DraCo nie było
problemu, aby uruchomić inne
programy do edycji  grafiki  i  dźwięku,
więc możliwości  całego systemu były
bardzo szerokie.

DraCo można było też nieco
przystosować do amigowego wyglądu.
Przede wszystkim istniała możliwość
podłączenia klawiatury Amigi 2000 lub
3000. Stacja dyskietek, choć
pochodząca bezpośrednio z PC,
pozwalała  na  odczytywanie  dyskietek
w formacie  Amigi.  Niestety  zapis  już
nie był taki łatwy, a w praktyce
niemożliwy. Z tego punktu widzenia
komputer działał podobnie jak PC,
który również pozwala głównie
odczytywać – i to z problemami –
dyskietki amigowe. Dla DraCo
opracowano także specjalny format
zapisu,  który później wykorzystano w
Casablance.

Czy sprzęt firmy MacroSystem
wykorzystał swój czas? Z żalem, lecz
trzeba przyznać,  że  niestety  nie.  Na
rynku wideo był już trochę zapóźniony,
bo przecież w 1993 roku swoją
premierę miały procesory Intel
Pentium. Choć początkowy zegar 60 i
66MHz nie robił  wrażenia to w ciągu
kolejnych dwóch lat doprowadzono je
aż do 200MHz. Nie mówiąc o
rozbuchanym marketingu. Jednak z
punktu widzenia Amigi, DraCo był
dużym krokiem naprzód i szkoda,  że
nie udało się tego wykorzystać
bardziej do opracowania nowego
systemu operacyjnego. Właściwie
dzisiaj działanie DraCo możemy
porównać trochę z Amithlonem,
chociaż komputer  ten  ani  trochę  nie
stanowi emulatora. Nie posiada jednak
także chipsetu Amigi i możemy na nim
uruchamiać podobną ilość
oprogramowania. Gdyby powstała
wersja z procesorem DEC Alpha, tak
jak było to planowane, na pewno
otworzyłoby to nowe możliwości.
Niestety niepewna sytuacja na rynku,
a potem brak odpowiedniego wsparcia
i w konsekwencji szybkiego rozwoju
spowodował, że firma przeniosła
swoje produkty na sprzęt oparty o
procesory Intela. MacroSystem do dziś
sprzedaje swoje komputery, choć z
tego co widać główny profil
działalności stanowi oprogramowanie.
Ono z  kolei  rozwinęło się  ogromnie,
lecz nadal widać w nim spuściznę
Amigi.  Wystarczy  spojrzeć  na  zrzuty
ekranowe. Warto zapoznać się ze
stroną www.macrosystem.de, a sama
firma nie odżegnuje się od przeszłości
związanej z Amigą. Gdybyście mieli
kiedyś możliwość bliższego poznania
„DraCo-Amigi”, nie wahajcie się. Na
tym przykładzie widać też jak bardzo
różni się dzisiejsze podejście do
"przyjaciółki" wśród osób, które chcą ją
koniecznie widzieć tylko w kategoriach
sprzętu "retro".



Niedawno szukałem
dobrego monitora do
swojej Amigi, a właściwie
kilku Amig. Nie ukrywam, że zależało mi
głównie na graniu i oglądaniu dem,
dlatego próbowałem znaleźć odpowiedni
odbiornik działający w trybie PAL.
Oczywiście  mój  wybór od  razu  padł na
telewizor LCD. Wydawało mi się
oczywiste,  że  jest  to  trafiony  pomysł.  W
końcu "miliony" nie mogą się mylić.
Wykonałem parę telefonów do znajomych
i już nadarzyła się pierwsza możliwość -
telewizor LG 42LC41, czyli 42 cale,
matryca HD Ready z wysokim kontrastem,
technologia XD-Engine i - co dla mnie
najważniejsze - duży wybór portów.
Począwszy od zwykłego Composite przez
S-Video, Euro-Scart, Component, VGA aż
do HDMI.

Pomyślałem sobie, że najpierw wypróbuję
zwykłą Amigę 500 z Kickstartem 1.3 i
jakąś prostą grą. Zadowolony podłączyłem
komputer do telewizora przez przewód
RGB-Scart, odpaliłem zasilacz i... nic.
Zero,  czarny  ekran  - brak  reakcji,  napis
"No signal" i pytanie: dlaczego?
Sprawdzone dwa typowe przewody,
niestety bez rezultatu. Na jednym tylko
ekran potrafił pływać i skakać, ale nie
poprawiło mi  to  wcale humoru.  Dziwne,
tym bardziej, że na tym samym
telewizorze Commodore 64 działa bez
zarzutu. Wygląda na to, że odbiornik nie
obsługuje RGB przez złącze Scart i raczej
nic tego nie zmieni. A może chodzi o coś
innego,  w każdym razie  –  nie  jestem w
stanie go używać. W związku z tym dałem
sobie spokój  z  tą  marką,  a  przynajmniej
tak  mi  się  zdawało.  Postanowiłem zająć
się konkurencją - Samsungiem, a

dokładnie mocno polecanym do Amigi
modelem SyncMaster 711MP. Zdjęcia
w  sieci  były dość  zachęcające,  więc
tym razem wykonałem zakup i już za
kilka dni telewizor był na moim biurku.
Stylistyka nawet niezła, niestety dużo
mniej  gniazd  podłączeniowych  niż w
poprzednim LG, ale dobre i to. W
końcu najważniejszy jest obraz, a ja i
tak chcę tylko podłączyć Amigę przez
"Euro-złącze". Jak pomyślałem tak
zrobiłem. Na początku wszystko
wyglądało całkiem dobrze. Nie
zdążyłem się jeszcze dobrze przyjrzeć
jakości i ustawić parametrów menu
OSD jak coś "strzeliło", kolory się
zmieniły, a na ekranie pojawiły się
obfite zakłócenia. Możecie to
zobaczyć na zdjęciu nr 1.
Zdenerwowałem się na całego.
Próbowałem regulować wszystko co
się da, ale niestety na wiele się to nie
zdało. Wymieniłem nawet parę rzeczy
na płycie głównej, ale z marnym
skutkiem. Obraz raz był w miarę dobry,
raz beznadziejny, a kolory zmieniały
się jak w kalejdoskopie.

Oczywiście zdaję sobie sprawę, że
problemy wynikły z uszkodzenia
mojego egzemplarza,  ale  jednak  nie
był on ani bardzo stary, ani mocno
eksploatowany. W każdym razie
więcej testów siłą rzeczy nie mogło
być, dlatego przerzuciłem się na inny
sprzęt. Poczytałem komentarze w sieci
i stwierdziłem: Sony to jest to (!).
Postarałem się o dostęp do telewizora
Bravia, tym razem już

panoramicznego, który
posiada cały arsenał złącz.
Właściwie  można  było  do
niego podłączyć każdy
sprzęt od Composite do
DVI i HDMI. I w końcu o to

chodziło, aby sprawdzić co jest
najlepsze. Pomijam wyświetlanie
obrazu przez zwykłe gniazdo VGA, bo
to  mnie  akurat  nie interesowało. Na
początek podłączyłem Amigę przez
Scart i bardzo pozytywnie się
rozczarowałem. Obraz był czysty, a
zakłócenia na brzegach czcionek czy
innych mocno kontrastujących
elementów rzeczywiście – tak jak
czytałem - minimalne. Nawet po
włączeniu filtrów "ulepszających".
Trzeba przyznać, że jest to naprawdę
jeden z najlepszych wyborów jeśli
mówimy o LCD.

Niestety, gdy postanowiłem podłączyć
Commodore 64 przez S-Video od razu
zaczęła się "jazda". Teoretycznie
powinno być w porządku i było, ale nie
za każdym razem. Po prostu telewizor
nie wiedzieć czemu nie zawsze potrafił
obsłużyć standard S-Video, a w
zamian uruchamiał się tryb Composite,
co zostało elegancko uwidocznione
przez ikonę w rogu ekranu. Ponowne
załączenie odbiornika nie pomagało,
musiałem włączyć i wyłączyć
kilkakrotnie komputer, aby w końcu
"złapać" odpowiedni tryb pracy. Gdy
już miałem obraz S-Video, był
rzeczywiście bardzo dobrej jakości, ale
wyobraźcie sobie taką karuzelę
podczas uruchamiania sprzętu. Nie
mówiąc o możliwości uszkodzenia.
Problem jest tym większy, że telewizor
zmienia parametry za każdym razem,
gdy przełączymy źródło obrazu. Czyli
na przykład jeżeli miałem podłączone

KRYSZTALYKRYSZTALY
nie takie mocnenie takie mocne

TOMASZ BERNACIK C zy macie w domu monitor LCD? Pewnie tak. A czy
pozbyliście się kineskopowego? Podejrzewam, że w
większości też. No to teraz już będziecie wiedzieć:
zrobiliście duży błąd.  Ja również,  ale nie przejmujcie
się zanadto – też o tym dowiedziałem się niedawno. Na
szczęście akurat ten błąd można łatwo naprawić. Oto
moja historia.
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C64  jednocześnie  z Amigą,  nie  mogłem
zacząć wczytywać gry, przejść na
Workbencha i za chwilę wrócić do
"komodorka". To znaczy teoretycznie
mogłem, ale wygoda i komfort takiej pracy
jest  raczej  denny.  Poza  tym obraz  16:9
(czy nawet 16:10) powoduje, że mamy
szerokie pasy po bokach, a sam obraz jest
mniejszy niż na zwykłym 17-calowym
monitorze "nie-panoramicznym".

To wszystko spowodowało, że
zapragnąłem czegoś innego. Moim
kolejnym pomysłem było kupno mało
znanego telewizora, ale jednak takiego,
który ma dość dobre opinie. Znowu
pogrzebałem w sieci i znalazłem - markę
Technika "by Tesco",  a konkretnie model
23-calowy z rozdzielczością FullHD. Gdy
go wyjąłem z pudełka zrobił na mnie
pozytywne wrażenie. Właściwie jedyne do
czego mogłem się tak wstępnie przyczepić
to kiepsko dopasowane plastiki przy
złączach. Może nie jest to szczyt marzeń,
ale w końcu nie to jest najważniejsze, bo
nie planowałem nigdy przełączać co
chwila kabli. Chciałem raczej tego
uniknąć. Po uruchomieniu Workbencha na
"tysiącdwusetce" polubiłem bardziej ten
telewizor, bo w gruncie rzeczy zobaczyłem
niewielką różnicę w
stosunku do
renomowanego Sony.
Właściwie jest to drugi
najlepszy wyświetlacz ze
wszystkich typu LCD,
które wziąłem pod uwagę.
Z obrazem z "klasyków"
nie było kłopotów,
natomiast bardzo
rozczarował mnie tryb
1920x1080 z komputera
stacjonarnego.

Niezależnie od gniazda,
jakość nie była najlepsza,
co było widoczne
szczególnie przez HDMI.
Za to, gdy uruchomiłem
emulator Amigi albo
Commodore 64 i
wybrałem rozdzielczość
1280x720 to można
powiedzieć, że telewizor
jednocześnie "udaje" tryb
PAL. Po prostu tworzą się
na nim pewne zakłócenia powodujące
zbliżone efekty - przynajmniej na pierwszy
rzut oka. Nie trzeba stosować żadnych
filtrów w emulatorze  i  wszystko wygląda
naprawdę  bardzo  przyjemnie.  Mi  jednak
nie chodziło o "udawanie" Amigi, ale
jeszcze wtedy chciałem ograniczyć się do
jednego odbiornika, który mógłbym
używać jednocześnie z pecetem. Dlatego

zrezygnowałem z Techniki i
kontynuowałem poszukiwania
"najmocniejszego ogniwa", chociaż
powoli traciłem pomysły.

Przyszła kolej na monitor (a może już
telewizor?), który wydawał mi się
idealny - LG Flatron M1921A. Powrót
do koreańskich źródeł. I w rzeczy
samej, jest to bardzo dobry sprzęt.
Proporcje 5:4 (jednak szkoda,  że nie
4:3 - przyp. Red.), rozdzielczość
1280x1024, do tego wszystkie
potrzebne gniazda na podkładzie, więc
czego chcieć więcej? Teoretycznie nic.
Obraz „PALowski” rzeczywiście był
bardzo dobry. Niestety znowu
bolączką okazała się jakość przez
złącze VGA. Może przesadzam, ale
ten monitor nie posiada gniazda DVI, a
ja między tymi dwoma standardami
widziałem sporą różnicę, przynajmniej
na  moim egzemplarzu.  Wydawało  mi
się, ze przy przekątnej matrycy
wynoszącej  19 cali  tego nie odczuję,
ale niestety widać, że obraz jest
gorszy - przynajmniej z nowszej karty
graficznej z układem firmy nVidia. Inna
sprawa, że karta jest też trochę
nietypowa, bowiem posiada złącza

VGA, DVI oraz HDMI i wszystkie
zamontowane są bezpośrednio na
płytce bez adapterów, przelotek i
"przedłużek". Co prawda nie sądzę,
aby miało to wielkie znaczenie, ale gdy
zacząłem mieć problemy z
zaakceptowaniem antyaliasingu
czcionek na Linuxie - moja głowa
zrobiła się większa.

Miałem dość nie na żarty.
Sprawdziłem tyle sprzętu, że jedyną
możliwością odcięcia się od tej z
pozoru nierozwiązywalnej sprawy
wydała mi się technologia CRT. Po
prostu – zwykły kineskop i monitor
Commodore 1084S. Tak, udało mi się
go zdobyć i to całkiem szybko. Na
początku – super, pełne zadowolenie.
Wreszcie  wszystko  jest wyraźne,  nie
ma zakłóceń i jest to zgodne z moimi
oczekiwaniami. Niestety moja wada
wzroku spowodowała szybko
zmęczenie oczu i musiałem przerwać
zabawę.  Wyglądało  to  dość dziwnie,
bo już po kilkunastu minutach miałem
efekt "migania"  w oczach nawet,  gdy
je zamknąłem. Poza tym "wypukły"
obraz nie należy do moich ulubionych,
choć po paru chwilach używania
komputera przestaje się to właściwie
zauważać. Nie miałem pod ręką
żadnego popularnego filtra, które
kiedyś były naturalnym wyposażeniem
każdego  komputerowca.  Może  wtedy
byłbym w stanie dłużej używać
produktu Commodore. W tym
przypadku nad sentymentem
zwyciężyły względy zdrowotne. Na
jakiś czas miałem spokój.

Nie ma jednak tego
złego, co by na dobre
nie wyszło. Niedługo
później zacząłem się
zastanawiać czy
mimo wszystko
kierunek CRT nie jest
prawidłowy. Mimo
wszystkich obiekcji.
Może nie na każdym
monitorze
kineskopowym będę
miał te same
objawy? A gdyby tak
spróbować z dobrej
jakości telewizorem?
Wracam do
"Soniacza"! Tak mniej
więcej przebiegało
moje rozumowanie.
Sony Trinitron,
przekątna 14-cali i
Amiga przez złącze
Scart. Do tego udało
mi się kupić model z

płaskim ekranem, więc nieprzyjemna
wypukłość  przestała  mieć  znaczenie.
Okazało się, że miałem rację. Pracując
na tym telewizorze nie odczuwam tak
bardzo problemów ze wzrokiem.
Oczywiście  widzę,  że  obraz  miga w
trybie 50 Hz, ale jakoś moje oczy
znoszą to  zupełnie dobrze.  Na czym
polega różnica?



Wydaje mi się, że na powłoce pomiędzy
mną, a samym ekranem. Na pewno jest
całkiem inna niż w 1084S. Możliwe, że jest
to  kwestia też  samej lampy, ale  koniec
końców znalazłem rozwiązanie na swój
użytek. Co więcej okazało się, że mój
Sony obsługuje nie tylko PAL i NTSC, ale
także tryb Euro36, który daje obraz o
częstotliwości aż 73 Hz (sic!). Co prawda
trzeba się trochę pobawić Overscanem,
ale koniec końców - cały Workbench jest
widoczny i stabilny, a jakość nie
pozostawia praktycznie nic do życzenia.

Nawet tryb Interlace jest wtedy do
zaakceptowania, zatem dla moich potrzeb
- idealnie. Po jakimś czasie doszedłem do
wniosku, że najlepszym kompromisem jest
chyba jednak NTSC, ale to już każdy musi
sam ocenić.

Poza tym zaskakującą dobrą jakość
uzyskałem przez zwykły przewód
Composite, a nawet antenowy i to
zarówno pod Amigą jak i Commodore 64.
Podłączyłem nawet PlayStation (PSX), ale
tu już było trochę gorzej. Może dlatego, że
ekran  powitał  mnie  w trybie Interlace,  a
nasycenie kolorów okazało się
standardowo trochę za duże. Możliwe, że
winę  ponosi  przewód,  ale  nie  chcę  tego
rozstrzygać. W każdym razie obraz był –
obiektywnie rzecz biorąc – sporo gorszy.
W przypadku zwykłego "wideo" trochę
widać zakłócenia, ale C64 daje naprawdę
solidny obraz. Ciekaw jestem czy można
wyeliminować te małe "niestabilności" na

brzegach graf iki, bo skoro 8-bitowy
komputer  ich  nie  powoduje to  chyba
Amiga też mogłaby stanąć na
wysokości zadania. Tak czy inaczej,
można mieć przewód Scart,  więc nie
jest to żaden problem. Trzeba
przyznać, że trochę się rozpędziłem w
poszukiwaniach, ale nie żałuję.
Kupowałem i sprzedawałem, coś mi
nawet jeszcze zostało
nadprogramowo. Coś już nawet
wykorzystałem do innego sprzętu, ale
opowiem  o  tym  innym  razem.  Teraz

przynajmniej wiem,
że to co próbowano
mi wmówić przez
tak zwany
"marketing" nie jest
prawdą. A może
sam sobie to
wmówiłem?

Wszystko jedno –
wniosek jest jeden.
Telewizor LCD nie
zastąpi
kineskopowego,
chyba że jesteśmy
półślepi (nie
obrażając nikogo),
nie wiemy jak
wygląda obraz na
kineskopie albo
zwyczajnie nie
mamy dużych
wymagań. Na
pewno w wielu
przypadkach
rozwiązanie typu
LCD czy LED może
się sprawdzić, ale
już nie dla mnie.
Znalazłem swoje

miejsce i bardzo się z tego cieszę.

Przetestowałem wiele modeli
wyświetlaczy, rozważałem wszystkie
"za"  i  "przeciw",  nie  powiem,  żebym
się nie denerwował na samego siebie i
swoje pomysły. Lecz na koniec
wróciłem do czegoś, czego się w
gruncie rzeczy najmniej
spodziewałem, czyli starego dobrego
telewizora kineskopowego. Niestety
bardzo trudno tak  na  sucho pokazać
na czym polega podstawowa różnica,
dzięki której podjąłem taką, a nie inna
decyzję, ale  gwarantuję,  że na  żywo
zobaczycie  i  poczujecie  o co  chodzi.
Po prostu obraz na kineskopie nie
posiada tych niedoskonałości, które na
LCD są tak powszechne, że przestaje
się je zauważać. Poza tym różnicę
zobaczyłem nawet oglądając zwykłą
telewizję,  więc  to  nie  dotyczy  tylko  i

wyłącznie komputera, który generuje
obraz telewizyjny. A przecież można
kupić dużo lepsze modele niż mój
Sony i ceny wcale nie są wysokie.
Możecie też obejrzeć filmiki w sieci
pokazujące Amigę podłączoną do
różnych monitorów lub telewizorów.
Chociaż wydaje mi się, że najlepiej
przekonać się na własnej skórze jak to
wszystko wygląda. Szczególnie, że
jakości CRT na LCD nijak nie da się
pokazać, co najwyżej „symulować”. To
zdecydowanie nie to samo.

Pewnie powiecie, że zwariowałem
albo mam jakieś dziwne fanaberie.
Jednak przez wiele lat  nie używałem
monitorów CRT i właściwie już
zapomniałem jak wygląda na nich
obraz.  Domyślam się,  że u Was jest
podobnie.  To co zobaczyłem ostatnio
utwierdziło mnie tylko w przekonaniu,
że dla Amigi wyświetlacze LCD nadają
się  głównie  do  systemu i programów
użytkowych, szczególnie gdy
korzystamy z wyższych rozdzielczości.
Natomiast gry i dema są nadal
domeną starych dobrych "kinoli".
Wystarczy uruchomić obraz, na którym
jest dużo przemieszczających się
elementów. Zrobiłem taki
eksperyment: na dwóch monitorach
obok siebie uruchomiłem tę samą
dyskietkę z grą, przy czym jeden był to
monitor LCD, drugi - telewizor
kineskopowy. Szczerze mówiąc nie
spodziewałem się takiej różnicy. Na
telewizorze  wszystko  było  elegancko
czytelne i wyraźne. Można to
szczególnie zauważyć, gdy skupimy
wzrok na animowanej postaci albo
przesuwającym się tle czy napisie.
Monitor  LCD nie przeszedł próby,  bo
wszystko to co animowane - stało się
zamazane i niewyraźne. Chociaż
wcześniej tego nie zauważałem.

Tym sposobem na własnej skórze
przekonałem się, że mój obraz
monitorów  jaki miałem  w  głowie jest
niezbyt prawdziwy. Oczywiście tak
zwane "smużenie" to znana cecha
matryc LCD, ale do tej pory
praktycznie jej nie zauważałem, a
przynajmniej tak mi się zdawało. Teraz
już wiem jak mocno można się
pomylić. A przecież kiedyś miałem
tylko wyświetlacze kineskopowe i
tytułowe kryształy jawiły mi się jako
coś dużo lepszego.  No cóż,  wygląda
na to, że pamięć jest bardziej zawodna
niż chcemy to przyznać. A może to
kwestia wieku? Mam nadzieję, że -
przynajmniej dla mnie - to jeszcze nie
ten etap.



Muszę przyznać, że początkowo wcale mi
się nie podobał ten pomysł. Wiadomo
przecież, że emulator to nie to samo, co
prawdziwy sprzęt. Z drugiej strony
ciekawe może być porównanie
najpopularniejszych "nowomodnych"
rozwiązań. Pod uwagę wziąłem
następujący sprzęt:

- HxC Floppy Emulator z wyświetlaczem
- HxC Floppy Emulator w w wersji Slim
- Gotek Floppy Emulator
- Raspberry Pi.

Oczywiście w przypadku dwóch ostatnich
są to odpowiednio przerobione emulatory,
z wgranym odpowiednim firmware lub
dodatkowym interfejsem.  Warunkiem jest
tu samodzielne działanie, to znaczy
wszystkie z tych rozwiązań można
podłączyć bezpośrednio do Amigi zamiast
standardowej stacji dyskietek. Na
pierwszy rzut oka najlepszy powinien
okazać się Hx", który jest kompletnym
produktem posiadającym wsparcie
producenta. Reszta to samoróbki, więc
siłą  rzeczy  wydaje się,  że  powinny  być
bardziej zawodne.

Mój test podzieliłem na trzy główne etapy.
Pierwszy to uruchomienie jednej dyskietki,
konkretnie jednego z moich ulubionych
dem,  czyli  "State  of  the  Art"  na  Amidze
500  z  1MB pamięci.  Na  pierwszy  ogień
poszedł emulator HxC. I tu już zaczęły się
pewne  schody.  Mianowicie  obraz  trzeba
skonwertować z ADF na HFE za pomocą
dołączonego programu. Niestety, działa on
tylko  na  Windows, a  ja  używam Linuxa.

Na szczęście po zainstalowaniu
środowiska Wine wszystko uruchomiło
się bez problemów. Pierwszy plus,
choć osobiście wolałbym, gdyby
program był również w wersji
linuxowej, choćby tylko dla konsoli.
Sama konwersja nie trwa długo i  już
po chwili mogłem cieszyć się
właściwym obrazem dyskietki.
Oczywiście na karcie pamięci musi
znaleźć się także plik
"AUTOBOOT.HFE", który dostajemy
razem z emulatorem. Jest on
wczytywany przy uruchomieniu i
pozwala zarządzać obrazami
dyskietek. Użyłem karty 1GB
Kingstona i zadziałała od razu po
wyjęciu z  aparatu cyfrowego.  Kolejny
plus. Sam "Emulator Manager for
Amiga"  -  jak  głosi napis  powitalny -
jest dosyć wygodny, szkoda tylko, że
nie można go obsługiwać myszką.
Zawiera na szczęście wygodny ekran
pomocy,  więc  nie  jest  to  jakaś  duża
wada.

Przypisać można do 15 obrazów
dyskietek, a więc jest to wystarczające
w większości przypadków. W końcu
niewiele spotyka się gier czy
programów, które wymagają użycia na
raz większej ilości nośników. Chociaż,
gdy się dobrze zastanowić znam
przynajmniej jedną taką pozycję i jest
nią gra "Wet: The Sexy Empire". O ile
dobrze pamiętam zajmuje ok. 20
dyskietek, a podczas instalowania
uruchamia się mini-wersja gry
"Invaders". W każdym razie są to
bardzo nieliczne przydatki. Po
przypisaniu dyskietki z demem

zresetowałem Amigę i  oczekiwałem...
przyznam, że właściwie sam nie wiem
czego. Chciałem się po prostu
przekonać czy emulacja działa
rzeczywiście  dobrze,  a "State  of  the
Art" jako dyskietka "niedosowa" z
nietypowym bootblockiem jest dobrą
okazją ku temu. Test wypadł
całkowicie pozytywnie, wszystko
wyglądało dokładnie tak samo jak na
zwykłej stacji dyskietek. Pomijam tutaj
odgłosy, które mają przypominać
"flopa" odgrywane przez głośniczek,
ale jest to niewielka strata. Poza tym
można je wyłączyć i sam od razu tak
zrobiłem. W zasadzie trudno do
czegoś mieć zastrzeżenia.

A jak to wygląda na pozostałych
emulatorach? Na pierwszy rzut oka
jest wiele łatwiej, bo nie trzeba
wykonywać konwersji pliku. Sprzęt
firmy Gotek miałem od razu
przygotowany do pracy z Amigą, więc
też wymagał tylko nagrania
odpowiedniego obrazu "startowego" w
formacie ADF (o nazwie
"SELECTOR.ADF"). Nie stanowi to
żadnej nowości ani różnicy na
niekorzyść. Plik z demem można
skopiować do tego samego katalogu.
Ale właśnie - na co skopiować? Gotek
posiada gniazdo USB, więc na
posłużyłem się czytnikiem kart za
3,99zł kupionym w jednym z
marketów. Czy działa? Działa, chociaż
z niewiadomych przyczyn nie  chciała
wystartować karta SD o pojemności
16GB. Za to nieśmiertelny "jedno-
gigabajtowy" Kingston ruszył bez
zająknięcia. Program, za pomocą

adam proste pytanie: czy emulatory stacji dyskietek dobrze spełniają
swoją rolę? Pewnie usłyszałbym różne odpowiedzi. Wszystko zależy od
uruchamianych programów i tego czy potrzebujemy tylko odczytywać
"dyskietki" czy także je zapisywać. Opinie jak zwykle są podzielone, a
ponieważ jestem zagorzałym przeciwnikiem wszelkiego rodzaju
emulatorów, zostałem oddelegowany do testu dwóch
najpopularniejszych "udawaczy" flopów, czyli HxC i Goteka, a potem
skonfrontowanie ich z działaniem płyty Raspberry Pi. Dziwnie?
Dopiero się zacznie.
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(bardzo) wrazliwe.



którego ustalamy obrazy dyskietek jest
bardzo zbliżony do wersji znanej z HxC i
niestety dalej nie  można  go  obsługiwać
myszką. Można za to przypisać aż 999 (!)
obrazów, chociaż  nie  jestem pewien czy
przy  większej ilości ich  wybór  nie  okaże
się problematyczny. Przekonamy się
później. Po zresetowaniu "State of the Art"
uruchomiło się z Goteka właściwie tak
samo jak z HxC. Gdyby nie wystający z
boku  pendrive,  właściwie nie  odczułbym
żadnej różnicy. Denerwuje mnie tylko stale
migająca dioda, bo niestety pendrive
sygnalizuje stałą pracę niezależnie od
tego czy aktualnie odczytujemy jakieś
dane.

Do testów pozostała  płyta  Raspberry  Pi.
Patrzyłem na nią czujnym, ale i też
zdziwionym okiem. Przede wszystkim - nie
można jej podłączyć do Amigi
bezpośrednio, lecz wykonać odpowiedni
interfejs.  Sam nie mam takich zdolności,
na szczęście okazało się, że w mojej
okolicy jest ktoś, kto może mi pomóc.
Osoba ta nie chce
się ujawniać, ale
powiem tylko, że
interesuje się
głównie Makami, a
za moją namową
coraz bardziej
Amigą. Wracając do
"malinki" - wydawało
mi się co najmniej
dziwne używać jej
jako emulator stacji
dyskietek, gdy
można na niej
uruchomić cały
emulator Amigi. Z
drugiej strony,
emulacja ta nie
działa zbyt szybko, a
płytka może przydać
się na tak zwanym
"prawdziwym
sprzęcie". Wgrałem
więc odpowiednie
pliki na tę samą
kartę SD i moje oczy
zaświeciły się bardziej.

Otóż wreszcie, miałem przed sobą
pierwszy program, który obsługujemy
normalnie - po amigowemu - myszką. Jest
poza tym dużo bardziej estetyczny.
Niestety nie możemy przypisać zbyt dużo
obrazów dyskietek, bo tylko cztery na raz.
Na pewno będzie to sporym
ograniczeniem dla osób, które chcą po
prostu grać na zwykłej Amidze 500. Jeżeli
ktoś chce przenosić dane do Amigi
wyposażonej w dysk twardy, można to
zaakceptować, ale wtedy już dużo
lepszym i tańszym rozwiązaniem jest
podłączenie CD-ROMu albo czytnika kart
CF. Tak czy inaczej  "włożyłem" wirtualną

dyskietkę  i zresetowałem komputer.  I
znowu wszystko zadziałało bez
przeszkód.

A więc  pierwszy test  zdały  wszystkie
urządzenia. Druga część jest trochę
bardziej skomplikowana. Polegał on
na utworzeniu kilkunastu katalogów, a
w nich ukrycie kilkudziesięciu plików z
obrazami dyskietek. Następnie
przypisałem  jako  "dyskietki"  kilku do
kilkunastu losowo wybranych obrazów
i zmieniając je starałem się
przetestować sprawność i szybkość
obsługi takiej nieco większej kolekcji.
Szczególnie chciałem wyłapać
problemy z kompatybilnością czy
ewentualne błędy odczytu. Moje
wnioski są takie, że obsługa dużej
ilości plików  jest  najwygodniejsza  na
emulatorze  opartym  o Raspberry  Pi.
Pozostałe rozwiązania działają
poprawnie, ale czas odczytywania

katalogów  jest  dosyć  długi.  Program
dla HxC umożliwia nawet
wyszukiwanie plików po nazwie, co
jest dużym plusem, jednak wszystko to
działa zdecydowanie zbyt wolno jak na
moje  oko.  Podobnie sprawa wygląda
na Goteku, a jeśli chcemy na przykład
umieścić  całą kolekcję  gier  czy dem,
przełączanie pomiędzy
poszczególnymi katalogami może
czasem przyprawić o spory ból głowy.
Gdy wyobraziłem sobie jakby to
wyglądało, gdybym ściągnął na
przykład kilkaset obrazów dyskietek i
chciał  je  uruchamiać "na wyrywki"  -
powiedzmy, że wolałem sobie tego nie
wyobrażać. Czy naprawdę nie da się
napisać programów, które będą

działać szybciej? Nie mówię już o
samym odczytywaniu informacji po
uruchomieniu, bo to można jeszcze
zaakceptować. Można przecież
zastosować metody przyspieszenia
pracy, choćby najprościej zapisać plik
z listą obrazów, na którym później
będzie pracować urządzenie.

Bardzo pozytywnym aspektem jest
natomiast wysoka zgodność, bo
większość sprawdzonych "dyskietek"
bez problemu uruchomiło się na każdy
z emulatorów. Sprawdzałem co
prawda głównie znane i lubiane przeze
mnie tytuły, ale choćby "Lemmingi",
"Gobliny", "Base Jumpers", seria
"Turricanów" i najbardziej ulubiony
"Superfrog" - wszystko działa. Kłopoty
napotkałem za to na Goteku ze starym
"Commando" oraz opisywanej w
poprzednim numerze serii "Arcade
Classics". W pierwszym przypadku
wczytywanie zatrzymywało się na
ekranie tytułowym, natomiast z drugim

mam pewne wątpliwości.
Otóż problemy
występowały po wybraniu
jednej z gier do
uruchomienia,  ale  nie  za
każdym razem. Zupełnie
tak,  jakby  coś  blokowało
odczyt, bo gdy
odczekałem trochę gry
działały częściej. Dla
pewności sprawdziłem to
samo na zwykłej stacji
dyskietek oraz te same
obrazy na emulatorze FS-
UAE i kłopoty te nie
występowały. Wygląda na
to, że problemy mogą
pojawić się losowo bez
wyraźnej przyczyny. Jest
to ewidentny minus, ale
trzeba też uczciwie
przyznać, że nie
problemy te nie
występują często.

Najbardziej ciekawiły mnie rezultaty
trzeciego etapu, jakim była próba
zapisania danych na wirtualnych
dyskietkach.  Chciałem sprawdzić  czy
jest to w ogóle możliwe, a ponadto czy
można wykorzystać oprogramowanie
typu "X-Copy", czy będzie trzeba
korzystać tylko z rozwiązań w pełni
systemowych.  Zacznijmy od tego,  że
na każdym z urządzeń można
zapisywać dane. Najbardziej
zaskoczyła mnie znowu "malinka", bo
wydawało mi się, że na tak
partyzanckim  sprzęcie  mogą  pojawić
się spore kłopoty. Funkcja działa, ale
jest realizowana dość dziwnie, bo



informacje są przechowywane w pamięci
płyty i trzeba je zatwierdzić oddzielnie
przygotowanym przyciskiem. Dopiero
wtedy dane zostaną zapisane na
wirtualnej dyskietce. Z tego względu
trzeba pamiętać, żeby przypadkiem nie
zmienić obrazu zapominając o
potwierdzeniu  zapisu.  Drugi w kolejności
uplasował się Gotek, który zapisuje
informacje bardzo kapryśnie. Właściwie
trudno wykryć kiedy pojawią się problemy,
po  prostu jeden obraz  działa  dobrze,  a
drugi już nie. Możemy nawet zobaczyć
ramkę "Guru Meditation". Jest tym gorzej
im bardziej niesystemowy mamy format,
na  przykład przy  tworzeniu  dyskietek  do
zapisywania stanów gier. Na pewno
wymaga to dopracowania firmware'u,  ale
trudno powiedzieć czy i kiedy to nastąpi.

Najlepszy w stawce jest pod tym
względem emulator HxC, ale i tutaj nie jest
różowo. Producent twierdzi, że
teoretycznie obsługa zaimplementowana
jest  w pełni  i  faktycznie  na  mojej  karcie
pamięci udało mi się zapisać dane.
Jednak z tego co wiem na wielu  innych
kartach SD występują błędy i znowu -
trudno wykryć która karta będzie
działać prawidłowo. Być może jest
to jeszcze zbyt młody produkt, aby
wszystko działało zupełnie
bezproblemowo, a może po prostu
nie da się w 100% emulować
wszystkich funkcji mechaniki stacji
dyskietek. Tak czy inaczej, nie jest
to takie bezproblemowe jak
mogłoby się zdawać.

Podsumowując: poczciwa stacja
dyskietek nastręcza sporo
kłopotów. Gdybym miał spojrzeć
wyłącznie na funkcjonalność
emulatorów, trudno byłoby wskazać
zwycięzcę. Z pewnością każde z
testowanych urządzeń spełni swoją
funkcję i da wiele radości podczas
używania "niepsujących się"
obrazów dyskietek. W dobie
praktycznie niedostępnych nowych
nośników typu DD, jest to argument
nie do podważenia. Nie wszystko
działa tak jak powinno, ale z drugiej
strony  wiadomo  też,  że  wszystkie
emulatory rozwijają się albo pisane
są coraz to nowsze wersje
oprogramowania, dlatego trudno
przyjąć właściwe kryteria
porównania. Sprawę ułatwiają
jednak pewne "okoliczności
towarzyszące", czyli łatwość użycia
i cena. W tym pierwszym
przypadku w przedbiegach
musiałaby odpaść Rasbperry Pi, bo
przecież aby ją w ogóle podłączyć
do Amigi trzeba się nieźle napocić.

Nie mówiąc o tym, że mało kto z tak
zwanych przeciętnych użytkowników
będzie w stanie zrobić to
samodzielnie. Sam wolałem
skorzystać  z pomocy  kogoś  bardziej
doświadczonego.  Dużo  łatwiej  jest  z
Gotekem, bo musimy tylko
zaprogramować inny niż oryginalny
firmware. Chociaż też nie jest to takie
proste. HxC jest od razu przygotowany
do pracy i to nie dziwi, w końcu jest to
produkt od początku zaprojektowany z
myślą o wykorzystaniu jako
standardowa stacja dyskietek. Gdy
uwzględnimy wersję Slim, którą można
zmieścić bez przeróbek w miejscu
oryginalnego napędu - HxC pod
względem funkcjonalności musi
wygrać i to widać w naszej tabeli
podsumowującej testy.

Dodajmy teraz cenę i sytuacja
zaczyna się zmieniać. "Malinkę"
kupimy za ok.  150zł,  emulator Gotek
za nieco mniej – ok. 100zł, natomiast
HxC jest od 2 do aż 4 razy droższy (w
granicach 200-400zł, bo tutaj ceny są
podawane w EURO). Nie do końca

można to wytłumaczyć, bo w gruncie
rzeczy HxC jest zbliżony do tego, co
mamy pod kontrolą Goteka.
Oczywiście rozumiem, że liczy się
wielkość produkcji i emulator
produkowany w małych seriach
pewnie nie może być wiele tańszy, ale
jeśli chcę być obiektywny muszę z
tego względu obniżyć ocenę. Poza
tym w jego przypadku trzeba
konwertować obrazy dyskietek, co nie
jest wygodne, gdy chcemy
przygotować większą kolekcję. Tym
bardziej, że autor wziął pod uwagę
głównie użytkowników Windowsa. HxC
obsługuje za to bardzo wiele formatów
dyskietek różnych komputerów, ale z
punktu widzenia Amigi nie jest to
ważne. Najbardziej optymalnym
rozwiązaniem jest dla mnie Gotek.
Jest najtańszy, daje podobne
możliwości  co HxC -  jednym słowem
jest to najlepszy (oby tylko nie zgniły)
kompromis między tym, co jest
podstawą a funkcjami dodatkowymi.
Aż chciałoby się powiedzieć za
klasykiem: "Chińczyki trzymają się
mocno".

TAK TAK TAK
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ASABLANKA może być
używana także do innych
operacji, w tym do dodawania
tekstu do materiału filmowego.
Sam tekst można wykorzystać na
wiele sposobów.

Zazwyczaj stanowi on o prostu tytuły
poszczególnych scen lub całego filmu.
Tekstem są także napisy końcowe. Tekst
można oczywiście  także  wykorzystać  do
wyświetlania tłumaczenia dialogów.
Wreszcie dzięki wprowadzeniu tekstu do
filmu możesz tworzyć plansze
informacyjne. CASABLANKA posiada
oddzielne narzędzia do wprowadzania
tekstu,  które  zobaczysz,  gdy wybierzesz
pole opisane jako "Napisy". Pojawi się
wówczas oddzielny ekran wprowadzania
tekstu.  W  jego  górnej  części znajdziesz
okienko montażowe oraz pasek
wyobrażający projekt wraz z
podstawowymi narzędziami do obróbki
projektu umieszczonymi poniżej. W dolnej
części ekranu znajdziesz zaś listę
możliwych efektów tekstowych.
Przypominają one efekty dodawane do
scen. Określają sposób wyświetlania
tekstu na ekranie oraz ewentualnie
sposób jego pojawiania się i znikania.

Aby umieścić napisy na początku
dowolnej sceny projektu, musisz najpierw
wybrać ją na pasku montażowym. Gdy to
zrobisz, wybierz pole "Wpisz/Zmień tekst".
Pojawi się kolejny ekran przeznaczony do
edycji tekstu. W jego lewym górnym rogu
znajdziesz okienko podglądu, w którym
znajdzie się pierwsza klatka wybranej
wcześniej sceny wraz z przykładowym
napisem. Umieść wskaźnik myszki w
dowolnej  linii  tekstu  i  przytrzymaj  lewy
przycisk trackballa, dopóki nie pojawi się
kursor w postaci  pionowego znaku o  tej
samej wysokości, jak litery. Teraz możesz
skorzystać z klawiatury umieszczonej
poniżej, aby usunąć przykładowy napis.
Za pomocą tej  samej klawiatury  możesz

wprowadzić własny napis. Zauważ
jednak, że CASABLANKA, inaczej niż
przeciętny edytor tekstu, nie
przechodzi automatycznie do
następnej  linii  gdy  nie  ma już więcej
miejsca w aktualnie wprowadzonej.
Aby móc rozpocząć wprowadzanie
następnej linii tekstu, "naciśnij" klawisz
ENTER  na  klawiaturze  widocznej  na
ekranie. Gdy skończysz wprowadzanie
tekstu, wybierz pole "Ok", które
znajdziesz w dolnej części ekranu po
prawej stronie. Wprowadzony tekst
musisz teraz dodać do projektu,
podobnie jak efekt.

Po wprowadzeniu napisów pojawi się
znów ekran z okienkiem montażowym.
Poniżej wspomnianego okienka, po
lewej stronie znajdziesz pole z
napisem "Wstaw". Gdy je wybierzesz
na tle aktualnie wybranego "slajdu"-
sceny pojawi się ikonka symbolizująca
rodzaj efektu tekstowego. Teraz
możesz oczywiście wybrać przycisk
"PLAY", ale nie zobaczysz jeszcze
tekstu. Konieczne jest jego
przeliczenie podobnie jak każdego
innego efektu. Aby zatem efekt pracy
stał się widoczny, wybierz pole
"Przelicz". W trakcie przeliczania
pojawi się na ekranie okno z
podglądem sceny oraz polem "Anuluj",
które pozwala ewentualnie przerwać
przeliczanie.  W  dolnej  części ekranu
wprowadzania tekstu, po lewej stronie
znajdziesz listę dostępnych efektów
tekstowych. Jest to lista nazw efektów
oraz odpowiadających im ikonek, które
później pojawiają się w projekcie.
Efekt tekstowy możesz wybrać jeszcze
przed rozpoczęciem wpisywania
tekstu, ale nic nie stoi na przeszkodzie
byś wprowadził tekst najpierw a efekt
wybrał dopiero później albo zmienił
efekt w dowolnej chwili. Nie pociąga to
za sobą konieczności ponownego
wprowadzania tekstu.

CASABLANKA nie ogranicza Twojej
twórczości do używania tylko jednego
rodzaju czcionki. Wraz z urządzeniem

dostajesz wiele krojów czcionki,
odpowiednich do różnego rodzaju
zastosowań. Aby zmienić krój czcionki
na bardziej odpowiedni, powinieneś na
ekranie wpisywania tekstu (tym z
klawiaturą) wybrać pole "Font
Style/Size". Pojawi się dodatkowe
okno pozwalające wybrać krój oraz
wielkość czcionki. Główną część
opisywanego okna stanowi oczywiście
lista nazw krojów czcionki, którą
obsługuje się tak samo, jak listę
efektów.  Po wybraniu  kroju,  w dolnej
części ekranu wyświetlony zostanie
przykładowy napis utworzony za
pomocą wybranej właśnie czcionki.
Gdy uznasz, że wybrany krój jest
odpowiedni, wybierz pole "Ok". Krój
czcionki w linii, w której znajduje się
kursor zostanie zmieniony. Po zmianie
kroju czcionki może okazać się, że
czcionka nie mieści się na ekranie.
Wówczas możesz zmienić rozmiar
czcionki. W tym celu ponownie
wybierz pole "Font Style/Size" i
skorzystaj z suwaka umieszczonego
pod próbką tekstu. Polega to na
najechaniu na suwak wskaźnikiem
myszki i przyciśnięciu lewego
przycisku trackballa. Potem
poruszając kulką trackballa w lewo
oraz w prawo - zmieniasz wielkość
czcionki.

Poniżej suwaka znajdziesz cztery pola
opisane wielkimi  literami "I". Każda z
liter "I"  wygląda nieco inaczej.  Każda
bowiem symbolizuje jeden z
możliwych stylów  tego  samego  kroju
czcionki.  I  tak  licząc  od  lewej  strony
czcionka może być: pochylona,
pogrubiona, otoczona konturem,
wreszcie litery  mogą mieć  cień.  Aby
wybrać jeden ze stylów powinieneś
kliknąć lewym przyciskiem trackballa
na  odpowiednim polu.  Zwróć  uwagę,
że "włączone" pole ma zmienione
kolory. Aby zaś wyłączyć niepotrzebny
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efekt, powinieneś jeszcze raz umieścić
wskaźnik trackballa na polu
odpowiadającym za dany  efekt  i  kliknąć
raz lewym klawiszem trackballa. Zauważ,
że  nie musisz  wywoływać  okna wyboru
kroju czcionki za każdym razem, gdy
zajdzie potrzeba zmiany stylu czcionki
(pochylony, pogrubiony itd.). Pola
pozwalające zmieniać style znajdziesz
także poniżej pola "Font Style/Size" (pol.
"Zmień krój").

Po lewej stronie klawiatury przeznaczonej
do  wprowadzania tekstu  znajdziesz  pole
opisane  jako  "Kolor".  Oprócz  napisu  na
polu tym znajdziesz małe okienko.
Znajduje się tam próbka aktualnego koloru
tekstu. Kliknij opisywane pole a pojawi się
panel wyboru kolorów. W jego górnej
części znajdziesz wąski poziomy pasek
wyobrażający paletę kolorów. Pod nim
umieszczono poziomy suwak. Skorzystaj z
suwaka, aby wybrać kolor.  Zwróć uwagę
na zmiany kolorów w większym
kwadratowym polu, które znajduje się
niżej. To kwadratowe pole pozwala wybrać
jaskrawość danego koloru, od białego do
bardzo ciemnej barwy. Aby wybrać
pożądaną jaskrawość, skorzystaj z dwóch
suwaków umieszczonych równolegle do
dwóch boków kwadratowego pola. Gdy
dobierzesz  odpowiedni kolor,  kliknij  pole
"OK". Panel wyboru kolorów zniknie a
wybrany przez Ciebie kolor  pojawi  się w
okienku pola "Kolor". Także próbka tekstu
zostanie od razu przedstawiona
odpowiednim kolorem.

Zapewne część napisów, które były
potrzebne do wcześniej tworzonych
czołówek, przyda się także w przyszłości.
Dlatego CASABLANKA daje możliwość
zapamiętania tekstów na stałe. Aby
zapamiętać wprowadzony tekst, wybierz
pole "Archiwum". W centrum ekranu
zobaczysz małe okienko z napisem
"Archiwum tekstów" poniżej znajdziesz
cztery pola z napisami "Wczytaj", "Zapisz",
"Skasuj", "Anuluj". Możesz od razu
zapisać w archiwum właśnie
wprowadzony tekst. Przeznaczone jest do
tego pole "Zapisz". Kliknij je a zobaczysz
listę wszystkich tekstów umieszczonych
dotąd w archiwum. Każdy tekst ma krótką
nazwę.

Aby wprowadzić nowy tekst do archiwum,
kliknij podłużne żółte pole umieszczone
poniżej  listy  tekstów znajdujących  się  w
archiwum. Na ekranie pojawi się
klawiatura podobna do tej, za pomocą
której wprowadza się napisy. Nad
klawiaturą znajdziesz pole, w którym
pojawiać się będzie wprowadzana nazwa.
Gdy skończysz wpisywanie nazwy dla

twojego fragmentu tekstu, kliknij pole
"OK", które znajdziesz na dole
klawiatury. Potem kliknij pole z
napisem "OK" umieszczone poniżej
listy  nazw  tekstów umieszczonych  w
archiwum. Twój tekst zostanie
zapamiętany.

Tekst zapamiętany w archiwum
możesz z łatwością wprowadzić do
dowolnej  czołówki.  Wystarczy,  że  po
kliknięciu pola "Archiwum" klikniesz
pole "Wczytaj" zamiast pola "Zapisz".
Spowoduje to także pojawienie się
listy nazw fragmentów tekstu
zapamiętanych w archiwum. Tym
razem jednak kliknij lewym
przyciskiem trackballa na liście
tekstów. Zwróć uwagę, że jedna z
nazw jest podświetlona. Gdy będziesz
poruszał trackballem w górę lub w dół,
podświetlenie także będzie się
poruszało we wskazanym kierunku.
Gdy podświetlona będzie właśnie ta
nazwa tekstu, który chcesz załadować,
naciśnij  raz  lewy  przycisk  trackballa.
Dzięki temu ponownie pojawi się
wskaźnik trackballa. Kliknij pole "OK" z
wybrany tekst zostanie załadowany.
Pamiętaj  jednak,  że  zastąpi  on  tekst
poprzednio wprowadzony. Gdy chcesz
go zachować,  zapisz go w archiwum
zanim załadujesz kolejny tekst.

Archiwum tekstów może pomieścić ich
bardzo wiele, ale jego objętość jest
skończona. Zresztą od czasu do czasu
możesz zapragnąć zrobić porządek i
usunąć niepotrzebne teksty. Możesz to
zrobić wybierając pole "Skasuj"
zamiast  pola  "Zapisz"  czy  "Wczytaj".

Również wtedy zobaczysz znaną Ci
już listę tekstów. Wybierz tekst
przeznaczony do skasowania
podobnie jak wcześniej wybrałeś
nazwę tekstu przeznaczonego do
załadowania a potem kliknij pole "OK".
W centrum ekranu zobaczysz pytanie
"Czy skasować plik ...". Gdy klikniesz
pole "OK", tekst o zaznaczonej
wcześniej nazwie zostanie
bezpowrotnie usunięty z archiwum.
Pamiętaj,  że skasowanego tekstu nie
możesz już potem odzyskać.

Tekst może być ułożony względem
lewego  i  prawego  brzegu ekranu  na
kilka sposobów. Są to analogiczne
sposoby rozmieszczenia tekstu, jak te,
które być może znasz z
komputerowych procesorów tekstu.
Aby wybieranie sposobu
wyrównywania tekstu stało się
możliwe powinieneś kliknąć pole
umieszczone zaraz pod polem "Kolor".
Pojawi się wtedy lista nazw
dostępnych sposobów wyrównywania
tekstu. Jedna z pozycji wspomnianej
listy będzie podświetlona. Aby wybrać
dowolną pozycję z opisywanej listy,
poruszaj trackballem w górę lub w dół.
Zauważysz, że podświetlenie będzie
przesuwało się zgodnie z ruchami
trackballa. Gdy podświetlona zostanie
potrzebna Ci pozycja, naciśnij raz lewy
przycisk trackballa - zaznaczona
pozycja zostanie wybrana. Tekst może
być zatem ułożony "do lewej" - wtedy
wyrazy w kolejnych liniach będą
wyrównywane względem lewego
brzegu ekranu lub "do prawej" -
wówczas sposób wyrównywania



będzie  odwrotny do  "do  lewej".  Gdy zaś
wybierzesz pozycję "justowany", tekst
będzie wyrównywany jednocześnie
względem lewego i prawego brzegu
ekranu, czyli każda linia tekstu zajmie taką
samą szerokość. Z kolei wybranie pozycji
"w środku" spowoduje centralne ułożenie
na ekranie każdej wprowadzonej linii
tekstu. Dodatkowo, możesz wybrać
jeszcze "->środek<-", co spowoduje, że
tekst będziesz mógł wprowadzać
wyłącznie  w  lewej  połówce  ekranu  oraz
"lewy<->prawy", wówczas tekst będzie
mógł znajdować się zarówno z lewej, jak
prawej strony.

CASABLANKA wczytuje dźwięk razem ze
scenami obrazu. Aby jednak powstał film
odpowiedniej jakości, pozwala ona także
dodawać dodatkowe ścieżki dźwiękowe
do projektu. Możesz zatem pozostawić
dźwięk wprowadzony razem z obrazem do
CASABLANKI  i  nie  robić  z  nim nic  albo
wyciszyć go całkowicie i wprowadzić
własną ścieżkę dźwiękową, czyli dubbing.
To jednak tylko najprostsze możliwości.
CASABLANKA ma bowiem możliwość
wczytania i odtwarzania jednocześnie
trzech ścieżek dźwiękowych: oryginalnej
wczytanej wraz z obrazem, dodatkowej
ścieżki podkładu muzycznego oraz
jeszcze jednej ścieżki przeznaczonej w
zasadzie dla lektora. CASABLANKA
pozwala kontrolować dynamikę dźwięku
każdej ze ścieżek.

Aby wczytywać do urządzenia obraz wraz
z dźwiękiem, włóż wtyczkę SVHS w
pasujące do niej  gniazdo z przodu lub z
tyłu CASABLANKI. Zwróć uwagę na to, że
z tyłu znajdziesz dwa bliźniacze gniazda -
jedno podpisane jako "SVHS In" a drugie -
"SVHS Out". Ty oczywiście powinieneś
skorzystać z gniazda "SVHS In".  Wraz z
CASABLANCĄ dostałeś zapewne
adaptery pomiędzy złączem SVHS a
wtyczką typu CHINCH, która jest bardziej
rozpowszechniona w domowym sprzęcie
wideo. Z tyłu CASABLANKI znajdziesz
dwa gniazda CHINCH podpisane jako
"Audio In". Wetknij w nie wtyczki CHINCH
umieszczone na przewodzie, który jest z
drugiej strony wetknięty w urządzenie
odtwarzające film, którym zazwyczaj
będzie  kamera  lub  magnetowid. Jeśli  do
CASABLANKI jest podłączony monitor lub
telewizor za pośrednictwem złącza EURO-
SCART, które znajdziesz z tyłu
CASABLANKI - z jego głośników
usłyszysz dźwięk, który zostanie wczytany
razem z filmem. Gdybyś podłączył głośniki
do gniazd CHINCH umieszczonych z tyłu
CASABLANKI i podpisanych "Audio Out",
także z nich możesz usłyszeć "podsłuch"
dźwięku wczytywanego filmu. Jego

obecność zależy jednak od wybranych
ustawień źródła dźwięku. Zazwyczaj,
oprócz dźwięku pochodzącego z
wczytywanego filmu lub jego
fragmentu potrzebny będzie jeszcze
dźwięk z drugiego źródła, którym
może być wzmacniacz, do którego
podłączony jest mikrofon lektora,
magnetofon, odtwarzacz CD
odtwarzające podkład muzyczny itp.
To drugie urządzenie podłącz z przodu
CASABLANKI.

Aby rozpocząć wczytywanie dźwięku,
kliknij pole "Nagrywanie Audio /
Edycja" na głównym ekranie
CASABLANKI. Pojawi się ekran
wczytywania i edycji  dźwięku. Musisz
tutaj  po  pierwsze  zdecydować, skąd
ma  być  pobierany  dźwięk:  z  tylnego
czy przedniego wejścia urządzenia. W
górnej części ekranu, po prawej
stronie  znajdziesz pole  opisane  jako
"Wejście". Kliknij je  a pojawi  się lista
możliwych wyborów. Możesz zatem
wybrać "Tył" aby wczytywać dźwięk z
tylnego wejścia CASABLANKI.
Zgodnie z naszym przykładem
podłączony jest tam dźwięk z
magnetowidu, czyli ogólnie
urządzenia,  które jest  także  źródłem
obrazu.  Zatem, gdy wybierzesz "Tył",
stworzysz możliwość wczytania
samego dźwięku z urządzenia
odtwarzającego  film.  Dźwięk  od razy
usłyszysz z głośników. Możesz także
wybrać "Przód", wówczas dźwięk
będzie pobierany z dodatkowego
źródła. Gdy wybierzesz "Przód" i
włączysz dodatkowe źródło dźwięku, z
głośników lub telewizora albo monitora
(jeśli ma głośniki) usłyszysz dźwięk
pochodzący właśnie z tego źródła.
Istnieje jeszcze trzecia możliwość "Jak
wideo". Gdy ustawisz "Jak wideo"
dźwięk będzie wczytywany ze źródła
obrazu.

W górnej części ekranu, po lewej
stronie znajdziesz wskaźnik dynamiki
dźwięku osobno dla lewego głośnika
(wykres  obok litery  "L")  i  osobno dla
prawego (wykres obok litery "R"). Pod
nimi znajdziesz suwak. Gdy go
klikniesz, będziesz mógł regulować
dynamikę dźwięku, ruszając kulką
trackballa w prawo i w lewo. Aby
skończyć korzystanie z suwaka, kliknij
jeszcze raz lewym przyciskiem
trackballa.

W dolnej części ekranu, po prawej
stronie znajdziesz zaś trzy pola znane
Ci  już  z ekranu wczytywania  obrazu.
Pierwszy z nich, zawierający czerwone

kółko, pozwala rozpocząć
wczytywanie dźwięku. Gdy go
klikniesz, możesz być pewien, że
wczytywanie dźwięku z wybranego
wcześniej źródła rozpoczęło się.
Sygnalizuje to zresztą także licznik
czasu trwania nagrania dźwięku, który
znajdziesz zaraz obok pola z
czerwonym kółkiem, po lewej stronie.
Jeszcze bardziej z lewej strony
znajdziesz pole, w którym
umieszczona jest nazwa nagrania.
Automatycznie przyporządkowana
zostanie mu nazwa "A" z kolejnym
numerem,  możesz  jednak zmienić  tę
nazwę tak samo, jak zmienia się
nazwę fragmentu tekstu. Wystarczy,
że klikniesz na polu zawierającym
nazwę, by na ekranie pojawiła się
klawiatura, która umożliwia zmianę
nazwy nagrania.

Obok pola z  czerwonym kółkiem,  po
prawej stronie znajdziesz pole z
czarnym kwadratem, które pozwala
zakończyć nagranie w dowolnym
momencie oraz pole z czarnym
trójkątem, które pozwala odtworzyć
nagranie. Zwróć uwagę, że ponad
omawianymi polami znajdziesz listę
nagrań. Nazwa jednego z nagrań jest
podświetlona.  Kliknij  listę,  a  będziesz
mógł przesuwać podświetlenie za
pomocą ruchów kulką trackballa w
górę oraz w dół i w ten sposób wybrać
nagranie do odtworzenia. Potem
możesz wybrać pole z czarnym
trójkątem w celu ponownego
odtworzenia nagrania. Rzadko zdarzy
się, że fragment nagrania
dźwiękowego wczytany do
CASABLANKI będzie zaczynał się
dokładnie  w  potrzebnym  momencie i
kończył  w  ściśle  wyznaczonej chwili.
Zazwyczaj wczytujemy więcej niż
potrzeba i "przycinamy" nagranie już
za pomocą maszyny. CASABLANKA
posiada  specjalne  narzędzia  służące
wyrównywaniu nagrań. Są one
zgrupowane na oddzielnym panelu,
który pojawi się, gdy klikniesz pole
"Wyrównaj". Wcześniej oczywiście,
powinieneś wybrać z listy nagranie do
wyrównania.

W  dolnej  części  omawianego  panelu
znajdziesz pola z napisami "Wej" oraz
"Wyj" a między nimi szary pasek.
Pasek symbolizuje nagranie. Poniżej
pól "Wyj" oraz "Wej" znajdziesz małe
kwadratowe pola ze strzałkami
skierowanymi w  lewo  oraz  w  prawo.
Kliknij teraz kilkakrotnie pole ze
strzałką skierowaną w prawo
umieszczone poniżej pola z napisem



"Wej". Z pewnością zauważyłeś, że
początek szarego paska przesunął się
nieco. Właśnie "przesunąłeś" początek
nagrania. Aby się o tym przekonać z całą
pewnością, odnajdź znane Ci  już  pole  z
czarnym trójkątem, podobne do przycisku
"Play" w magnetowidzie. Jest ono
umieszczone z prawej strony panelu,
powyżej pola z napisem "Wyj". Kliknij raz
opisywane pole, aby rozpocząć
odtwarzanie "przyciętego" nagrania. W
każdej chwili możesz przerwać
odtwarzanie za pomocą kliknięcia pola z
czarnym kwadratem, które znajdziesz
obok. Zwróć także uwagę na okienku
umieszczone na lewo od wspomnianych
pól. Zawiera ono nowy czas trwania
"przyciętego" nagrania. Ponad
opisywanym okienkiem znajdziesz drugie,
które z kolei zawiera nazwę nagrania (taką
samą jak na liście). W identyczny sposób
możesz "przesunąć" koniec nagrania.
Powinieneś jednak posłużyć się polami ze
strzałkami, które znajdziesz poniżej pola z
napisem "Wyj". Aby przesunąć koniec
nagrania, powinieneś skorzystać z pola ze
strzałką skierowana w lewo, gdyż przecież
koniec jest z początku w swym
oryginalnym miejscu. Zwróć uwagę na
fakt, że możesz eksperymentować do
woli, bowiem oryginalne nagranie nie
zostanie zmienione i zawsze będziesz
mógł przywrócić stan poprzedni lub
jeszcze inaczej ustawić początek i koniec
nagrania.

Strzałki pozwalają skokowo przesuwać
początek  i  koniec  nagrania.  Po  każdym
kliknięciu strzałki skierowanej w prawo lub
w lewo odtwarzany jest pomijany lub
przywracany fragment nagrania. Dzięki
temu możesz lepiej zorientować się, w
którym miejscu nagrania "znajdujemy się".
Oprócz takiego skokowego "przesuwania",
możesz "przesuwać" płynnie początek i
koniec nagrania. Gdy klikniesz pole "Wej"
lub pole "Wyj" - zmieni ono kolor. Oznacza
to, że teraz za pomocą ruchów kulką
trackballa  w prawo  lub  w lewo  możesz
płynnie zmieniać "położenie" początku lub
końca nagrania.  Precyzja  takiej  regulacji
zależy naturalnie od jakości
zastosowanego trackballa i długości
nagrania. Także w trakcie opisywanej
regulacji odtwarzany jest odpowiedni
fragment nagrania. Aby zakończyć płynną
regulację, kliknij dowolny przycisk
trackballa. Zwróć uwagę na okienka
umieszczone nieopodal pól "Wyj" i "Wej"
zawierają one czas, jaki dzieli Twoje
ustawienie początku i końca nagrania od
ich oryginalnego "położenia".

Gdy uznasz,  że  nowy początek  i  koniec
Twojego nagrania są już ustawione

odpowiednio,  kliknij  pole  "OK",  które
znajdziesz w lewym dolnym rogu
panelu.

Udźwiękowienie filmu oznacza
zsynchronizowanie obrazu ze ścieżką
dźwiękową. Jest to najprostsza
możliwość. Można także stworzyć
dubbing, to znaczy usunąć oryginalną
ścieżkę dźwiękową i zastąpić ją
własną. Można także wyciszyć nieco
ścieżkę oryginalną i dodać głos lektora
lub aktorów, które będzie słychać
głośniej niż oryginalny dźwięk.
CASABLANKA pozwala pracę na
trzech ścieżkach dźwiękowych:
oryginalnej ścieżce filmu, ścieżce
lektora oraz ścieżce dodatkowego
podkładu muzycznego. Oczywiście,
nazwy ścieżek sugerują tylko ich
typowe zastosowania, Ty możesz
wykorzystać je w dowolny sposób. Aby
rozpocząć łączenie ścieżek
dźwiękowych z filmem, powinieneś
najpierw wywołać ekran miksera
audio. Kliknij pole "Mikser Audio /
Dubbing" na głównym ekranie
CASABLANKI. Pojawi się ekran ze
znanym Ci już okienkiem montażowym
w górnej części. Oczywiście,
korzystanie z miksera audio ma sens
tylko wtedy,  gdy  stworzyłeś  już  jakiś
projekt wideo. Poniżej okienka
montażowego znajdziesz trzy poziome
paski oznaczone po prawej stronie
ikonkami symbolizującymi w kolejności
od umieszczonej najwyżej: kamerę,
mikrofon oraz  nuty.  Każdy  z  pasków
symbolizuje jedną z trzech dostępnych
ścieżek dźwiękowych. Pierwsza ze
wspomnianych ikonek i pasek
umieszczony obok niej, symbolizują
oryginalną
ścieżkę
dźwiękową
filmu, druga (z
mikrofonem) -
ścieżkę lektora
a trzecia (z
nutami) -
dodatkową
ścieżkę
dźwiękową.

Na początku
trzeba będzie
zrobić coś z
oryginalnym
dźwiękiem.
Oznacza to w praktyce jego całkowite
lub częściowe wyciszenie. Kliknij
zatem ikonkę z symbolem kamery.
Dzięki temu będziesz mógł rozpocząć
pracę z oryginalną ścieżką dźwiękową.
Zauważ, że pod "slajdem"

symbolizującym każdą se scen
projektu wideo znajduje się żółty
prostokąt,  na którym  widnieje  nazwa
sceny. Każdy z prostokątów znajduje
się, rzecz jasna, na pasku
symbolizującym oryginalną ścieżkę
dźwiękową filmu. Prostokąty to
nagrania dźwiękowe, które pochodzą z
wczytanych scen i są odtwarzane
jednocześnie z obrazem. Ścieżki te
możesz odtworzyć bez konieczności
odtwarzania obrazu. Wystarczy, że
klikniesz odpowiedni prostokąt. Jego
nazwa znajdzie się wtedy w okienku,
które znajdziesz po prawej stronie
ekranu, na tej samej wysokości co
pola z napisami "Wstaw", "Zakres".
Oznacza to, że wybrałeś nagranie
dźwiękowe do odtworzenia. Pod
wspomnianym okienkiem znajdują się
znane Ci już pola z trójkątem i
kwadratem.  Pozwalają one włączać  i
przerywać odtwarzanie w dowolnym
momencie. Obok okienka z nazwą
nagrania znajdziesz także okienko
zawierające czas jego trwania.

Gdy już zorientujesz się, jak brzmi
każdy z fragmentów oryginalnej
ścieżki dźwiękowej, zdecyduj co
chcesz z nią zrobić. Poniżej pól, które
pozwalają odtwarzać poszczególne
fragmenty  ścieżki  znajdziesz  suwaki.
Obok każdego z nich, po lewej stronie
znajdziesz  takie same  ikonki,  jak  te,
które umieszczono obok pasków
symbolizujących ścieżki dźwiękowe.
Każdy z suwaków pozwala ustawiać
dynamikę dźwięku tej ścieżki
dźwiękowej, której ikonka znajduje się
po jego lewej stronie. Aby uzyskać
efekt wyciszenia oryginalnej ścieżki

dźwiękowej, powinieneś przesunąć
suwak oznaczony ikonką kamery
maksymalnie w lewo. Wtedy po prawej
stronie suwaka znajdziesz napisy
"Wyciszony".  Oczywiście,  gdy  suwak
nie będzie wychylony maksymalnie w
lewo, dźwięk będzie słychać, ale ciszej



niż  w oryginale. Przesunięcie  suwaka  w
prawo wywoła efekt odwrotny.

Aby efekt Twoich zabiegów był słyszalny,
musisz kliknąć pole "Przelicz" po zmianie
ustawienia  suwaka  umieszczonego  obok
ikonki symbolizującej kamerę. Na ekranie
pojawi się przez chwilę napis "Przeliczam
audio", poniżej napisu znajdziesz pole
"Anuluj", które pozwala przerwać
przeliczanie w dowolnym momencie. Gdy
przeliczanie skończy się, efekt Twoich
działań jest dostępny. Pod okienkiem
montażowym znajdziesz suwak a po jego
prawej  stronie  pole  z czarnym trójkątem
przeznaczone do odtwarzania całości
projektu. Kliknij je a odtwarzanie
gotowego filmu rozpocznie się. Jak
zapewne słychać, scena dla której
ustawiłeś wyciszenie jest całkowicie
pozbawiona dźwięku lub dźwięk jest cichy.
Oczywiście, kolejne sceny mają dźwięk o
oryginalnej dynamice. Gdy już uporasz się
z ustawieniem odpowiedniej dynamiki
dźwięku oryginalnej ścieżki dźwiękowej,
pora  dodać do projektu  nową ścieżkę w
postaci  lektora,  muzyki,  nagrania  głosów
aktorów. Kliknij zatem ikonkę z
mikrofonem lub pasek umieszczony obok
niej. Teraz możesz pracować z dodatkową
ścieżką dźwiękową lektora. W dolnej
części ekranu po lewej stronie znajdziesz
listę wszystkich nagrań dźwiękowych
wczytanych dotąd do CASABLANKI, z
wyjątkiem oczywiście nagrań należących
do oryginalnej ścieżki dźwiękowej scen.

Aby dodać dowolne z nagrań do projektu,
wybierz je za pomocą listy a potem kliknij
pole  "Wstaw". Na pasku symbolizującym
ścieżkę dźwiękową lektora pojawi się
prostokąt symbolizujący nagranie
dźwiękowe. Prostokąt ten zostanie
umieszczony na początku sceny, która
aktualnie znajduje się w okienku
montażowym. Po dodaniu nagrania do
projektu możesz także ustawiać jego
dynamikę przez kliknięcie prostokąta
symbolizującego nagranie i odpowiednie
ustawienie suwaka oznaczonego ikonką
mikrofonu. Potem kliknij pole "Przelicz",
aby móc zobaczyć efekt swojej pracy.

Nagranie dźwiękowe wstawione do
projektu możesz łatwo usunąć.
Wystarczy kliknąć odpowiedni
prostokąt a potem kliknąć pole
"Wytnij", które znajdziesz poniżej pola
"Wstaw". Zaznaczony fragment
nagrania zostanie usunięty.

Jak z pewnością zauważyłeś,
CASABLANKA wstawia dźwięk w
ściśle określonym miejscu sceny
aktualnie wybranej w okienku
montażowym, to znaczy na jej
początku. Jeśli zaś dźwięk trwa dłużej
niż scena, to jego odtwarzanie będzie
kontynuowane  w  trakcie  odtwarzania
kolejnej sceny obrazu. Gdy obraz
kończy się przed zakończeniem
odtwarzania dźwięku, to odtwarzanie
ścieżki dźwiękowej zostanie
przerwane. Zatem nie musisz martwić
się przynajmniej o zakończenie
odtwarzania, ale musisz zadbać o jego
rozpoczęcie w odpowiedniej chwili
oraz o ewentualne przerwy. Tego typu
zabiegi to synchronizacja obrazu z
dźwiękiem. Najprostszą metodą
udźwiękowienia filmu jest wczytanie
ścieżki dźwiękowej jako jednego
nagrania do CASABLANKI a potem
wstawienia  tego  nagrania  do  ścieżki
lektora lub dodatkowej ścieżki
dźwiękowej, po ewentualnym
wyciszeniu oryginalnej ścieżki
dźwiękowej (jeśli jest). Oznacza to
wcześniejsze przygotowanie nagrania,
które trwa dokładnie tyle czasu, ile
film. CASABLANKA pozwala jednak
także na miksowanie i montaż
dźwięku.  Możesz  to  zrobić  na etapie
wczytywania  dźwięku  do  urządzenia,
jak to zrobić pokazaliśmy w części
"Wyrównywanie nagrania".

Pierwszy  i  dość  banalny  problem,  to
sytuacja, w której chcemy, aby
odtwarzanie nagrania rozpoczęło się
nie wraz z rozpoczęciem odtwarzania
obrazu, ale później. Potrzeba zatem
fragmentu ciszy wstawionego na
początku. CASABLANKA pozwala
tworzyć osobne fragmenty nagrania

"zawierające" ciszę. Aby
stworzyć takie puste
nagranie o odpowiedniej
długości, musisz powrócić
do ekranu, który pojawia się
po kliknięciu pola
"Nagrywanie Audio / Edycja"
na głównym ekranie
CASABLANKI. Kliknij pole
opisane jako "Pusty dźwięk".
Pojawi się panel z napisem
"Podaj czas trwania
sampla". Poniżej napisu

znajdziesz po lewej stronie suwak.
Kliknij go, aby za pomocą ruchów
kulką trackballa w prawo i w lewo,
ustawiać pożądany czas trwania ciszy.
Dokładny czas CASABLANKA podaje
na bieżąco w okienku umieszczonym
na  prawo od  suwaka.  Gdy  ustawisz
pożądany czas, kliknij dowolnym
przyciskiem trackballa, aby przerwać
ustawianie. Potem kliknij pole z
napisem "OK". Na liście nagrań
znajdziesz nową pozycję "Cisza". Gdy
"nagrań ciszy" będzie więcej, będzie to
pozycja "Cisza" z odpowiednim
numerem kolejnym. Gdy będziesz miał
już odpowiednią ilość fragmentów
ciszy o odpowiedniej długości, przejdź
ponownie do  ekranu  "Mikser Audio  /
Dubbing" i  podświetl  pozycję  "Cisza"
na  liście  nagrań, którą  znajdziesz w
lewym dolnym rogu ekranu. Potem
kliknij pasek symbolizujący
odpowiednią ścieżkę dźwiękową
(zazwyczaj jest to ścieżka oznaczona
symbolem mikrofonu). Teraz wybierz w
okienku montażowym odpowiednią
scenę. Kliknij pole "Wstaw" a cisza
zostanie wstawiona na początku
sceny.  Teraz  za  pomocą listy  nagrań
wybierz początek nagrania
dźwiękowego, które ma następować
po fragmencie  ciszy  i  znów  wybierz
pole "Wstaw".

W sytuacji bardziej skomplikowanej
możesz skomponować całą ścieżkę
dźwiękową z wielu fragmentów
nagrania poprzedzielanych w
odpowiednich miejscach fragmentami
ciszy. Zwróć jednak uwagę, że
dowolnego fragmentu nagrania nie
możesz wstawić między dwa inne
nagrania, jeśli nie są one rozdzielone
pustym miejscem, w którym mieści się
kolejne nagranie. Pojawi się wtedy
napis "Sample nie mogą się
nakładać".  W  celu  zmiany  kolejności
możesz być zmuszony usuwać część
nagrań, aby wstawić nowe a potem z
powrotem dodawać do projektu
nagrania tymczasowo wycięte.



Sytuacja komplikuje się w przypadku
wyposażenia naszej Amigi w kartę
graficzną. Tutaj nie mamy już do czynienia
z typowo telewizyjnym obrazem PAL.
Osobną  sprawą  jest  fakt,  że  przez  dwie
dekady zmieniły się realia i dzisiaj już nie
chodzi o to, by sobie nagrać coś na
kasetę. Raz, że przeciwieństwie do lat 90-
tych kiedy to magnetowidem dysponował
niemal każdy, teraz tego typu urządzenia
ze świecą można szukać. Dwa, że nawet
jeśli magnetowid posiadamy to trudno
nagraniami wykonanymi przy użyciu
technologii VHS chwalić się przed
światem. W dobie cywilizacji cyfrowej liczy
się  to by  materiał  móc łatwo wrzucić  do
YT, ewentualnie na pendrive / kartę
pamięci,  czy  w ostateczności  nagrać  na
zaczynającej już lekko trącić myszką
płycie CD. Tylko te drogi prowadzą dziś to
celu, jakim jest zaprezentowanie nagrań z
naszej Amigi posiadaczom dzisiejszych
pecetów, smartfonów, tabletów,
nowoczesnych konsol, telewizorów itp.

Że nie jest to wyzwanie, z którym
amigowcy sobie łatwo radzą można prosto
sprawdzić wpisując w wyszukiwarce
Youtube, chociażby frazę "Wipeout
Amiga". W przeciwieństwie do idealnie
technicznie nagranych tysięcy gier dla
68k,  tutaj  mamy filmy kręcone z kamery

ustawionej obiektywem na ekran
monitora. Niestety wymagania
Wipeouta w postaci WarpOSa i Warp
3D, to wciąż za wysokie progi jak na
WinUAE (chociaż na naszych oczach
ta sytuacja właśnie się zmienia), a bez
użycia emulatora i peceta, nie tak
łatwo zgrać cyfrowy obraz z Amigi.
Podobnie jak w przypadku bardziej
wymagających gier dla
klasyka, sytuacja ma
się w przypadku Amigi
One i innych sprzętów
działających pod
kontrolą AmigaOS 4.
Zdecydowana
większość filmów w
sieci to dzieła
wykonywane z
komórki aparatu
fotograficznego czy
innego ręcznego
urządzenia
rejestrującego.

Tymczasem istnieje
przynajmniej kilka
rozwiązań, natury
zarówno programowej,
jak i  sprzętowej,  które
mogą nam w tym
przypadku pomóc. W

tekście skupię się na obrazie
ruchomym, bo na szczęście z
grabowaniem ekranu do postaci
obrazka problemu nie ma. Od wielu lat
najpopularniejszym rozwiązaniem
pozostaje tutaj SGrab, dostępny
zarówno w wersji dla AmigaOS 3.x, jak
i 4.x i chociaż od czasu do czasu na
horyzoncie pojawiają się jacyś
konkurenci,  to  dominacja SGraba nie
podlega dyskusji. Jeśli miałbym
ewentualnie zwrócić uwagę na
interesującą alternatywę to
wskazałbym na commodity
AmiPrintScreen dla AmigaOS 4.

Osobiście nigdy nie lubiłem rozwiązań
z Windows, które ktoś próbował
importować  do  Amigi.  Irytowały  mnie
szczerze wszystkie programiki będące

RAFAŁ CHYŁA

Amiga  jako  maszyna  stworzona  wręcz  do  zastosowań telewizyjnych,
stanowiła znakomite narzędzie do utrwalania obrazu z komputera na
zewnętrznych nośnikach. W złotych czasach świetności naszego
ulubionego  komputera  wystarczyło  po  prostu  połączyć  odpowiednim
kablem, czy w ostateczności przewodem antenowym "przyjaciółkę"
z  magnetowidem,  by  móc  łatwo,  lekko  i  przyjemnie  nagrywać  obraz
z Amigi na kasety VHS. Bardziej ambitni użytkownicy, mogli sięgnąć
dodatkowo po profesjonalne urządzenia jak opisywana na łamach
Amigazynu - Casablanca.

Nagrywamy
filmy z blatu



odpowiednikiem menu start, wyświetlające
napis "Teraz możesz bezpiecznie
wyłączyć komputer" itp. Unikałem tego jak
ognia, jednak AmiPrintScreen naśladujący
działanie PrintScreen zagościł na moim
twardym dysku. Zrobienie na szybko
zrzutu obrazu do schowka, przy użyciu
klawisza PrintScreen (który wszak w
Amidze domyślnie do niczego nie służy i
się tylko marnuje), bywa czasami
użyteczne. Oczywiście nie jest to
rozwiązanie, które w pełni może zastąpić
SGraba (który ma jednak większe
możliwości), ale  z pewnością  może  być
jego uzupełnieniem.

Wróćmy jednak do obrazu ruchomego.
Zacznę od przedstawienia rozwiązań
hardware'owych, które pomogą nam w
zgrywaniu obrazu z Amigi wyposażonej w
kartę graficzną. Pierwszym z nich jest
urządzenie Grandtec Hand View III, firmy
Grandtec. Jest to konwerter VGA (D-SUB)
na analogowe wideo. W cenie około 200
złotych otrzymujemy małą białą
skrzyneczkę z trzeba przyznać bogatym
zestawem gniazd i okablowania. Obok
wejścia  VGA, mamy  też takowe  wyjście
(by móc widzieć  podgląd  na  monitorze),
dodatkowo kilka telewizyjnych wyjść na
urządzenie nagrywające (euro RGB,
composite  chinch  i  S-video).  Urządzenie
do działania nie potrzebuje żadnych
zewnętrznych sterowników. W teorii  więc
bezproblemowo  zadziała  z każdą  Amigą
wyposażoną w kartę graficzną, począwszy
od  A2000  a  na  A1  X1000  skończywszy.
Użytkownicy klasyków muszą jednak
wiedzieć,  że  Grand  Hand  View  zasilany
jest  prądem DC 5V za  pomocą  typowej
małej okrągłej wtyczki. Niestety w pudełku
nie znajdziemy zasilacza, a jedynie
kabelek zakończony po drugiej stronie
wtyczką USB. Zatem aby zasilić konwerter
bezpośrednio z naszej Amigi musimy
posiadać np. kartę Spider czy inne
rozszerzenie USB. Oczywiście można też
spróbować, dobrać jakiś tradycyjny
zasilacz, czy nawet ładowarkę z
gniazdkiem USB, którą dzisiaj w dobie
tabletów i smartfonów nie trudno znaleźć
w mieszkaniu. Pomijam już fakt, że
urządzenie, na które będziemy nagrywać
(np.  pecet  z  kartą TV, nagrywarka DVD)
czy urządzenie, na którym będziemy
obserwować podgląd (np. nowoczesny
telewizor) też o ile ma stosowne gniazdo,
może posłużyć za dawcę prądu.

Obsługa całości jest prosta podpinamy
dołączony do zestawu kabel VGA do
naszego komputera z gniazdem VGA-IN,
z VGA-OUT łączymy monitor. Jedno z
gniazd wideo łączymy stosownym kablem
z urządzeniem nagrywającym. W moim

przypadku była to wysłużona
stacjonarna nagrywarka DVD.
Oczywiście możemy też wyjście wideo
z nagrywarki połączyć z odbiornikiem
TV.  Jeśli  wszystko  podłączyliśmy  jak
trzeba powinniśmy osiągnąć efekt,  w
którym obraz z Amigi pokazywany jest
jednocześnie na dwóch
wyświetlaczach. Monitorze VGA
stanowiącego ostry (choć już niestety
po przejściu sygnału przez konwerter,
lekko pogorszony) ekran roboczy oraz
telewizorze, na którym możemy
zaobserwować jak będzie się mniej
więcej prezentować efekt naszego
nagrania. Pozostaje zatem wcisnąć na
pilocie od  nagrywarki  przycisk  REC i
rozpocząć zapis tego, co chcieliśmy
utrwalić z ekranu naszej Amigi.

Urządzenie według producenta
obsługuje rozdzielczości:

- 640x480 - 60/72/75/85Hz
- 800x600 - 60/72/75/85Hz
- 1024x768 - 60/70/75/85Hz
- 1280x1024 - 60Hz.

Moja nagrywarka zapisuje obraz w
typowej rozdzielczości PAL 720×576.
Nie wiem, czy to właśnie było
przyczyną znacznego pogorszenia
jakości obrazu, czy też Grandtec Hand
View już sam z siebie ten obraz
pogarsza. Fakt jest taki, że bez
względu na to, czy nagrywałem obraz
1280x1024 czy 640x480 efekt
końcowy był mocno "zblurowany".
Urządzenie posiada dwa przyciski
"fine  tune"  oraz  "size",  które  w teorii
służą do tego, by dostroić jakość
konwersji  do naszej rozdzielczości,  w
praktyce jednak strojenie niewiele
daje. Obok rozmycia, drugą wadą jest
zauważalnie mniejsza płynność
obrazu. Poza tym,  jeśli  tylko  jest  to
możliwe doradzam podłączenie
urządzenia rejestrującego do gniazda
S-Video, dzięki czemu unikniemy
nieprzyjemnych artefaktów. Niestety
przy użyciu kabla chinch bądź euro
obraz przecinały paski złożone z luźno
rozmieszczonych białych kropek.

Czy więc warto kupować to
urządzenie? Na to pytanie musicie
odpowiedzieć sobie sami. Jednak
trzeba wiedzieć, że obok
przedstawionych wad są też zalety. Po
pierwsze nagrywamy rzeczywiście
tylko to,  co  widzimy  na pulpicie, na
filmie nie będzie więc np. ramki
monitora, czy może jeszcze
fragmentów biurka, firanki wiszącej za
nim i  tym podobnych niepotrzebnych

elementów.  Na  filmie  nie  będzie  też
żadnych  odbić,  refleksów  świetlnych,
przy zbliżeniu nie zobaczymy
drobnych pasków matrycy itp.

Drugą niezaprzeczalną zaletą jest
dźwięk, który przesyłany bezpośrednio
po kablu jest daleko lepszej jakości od
głuchych odgłosów, jakie uzyskamy
przez mikrofon umieszczony w
kamerze czy smarftonie. Jak więc
widać użycie tego konwertera ma
swoje plusy i minusy. Osobiście
uważam, że nagrania z udziałem
GRAND  HAND  VIEW  III, nawet  jeśli
nie grzeszą ostrością i są nieco mniej
płynnie  i  tak prezentują  się  bardziej
profesjonalnie od filmów nagranych
komórką czy kamerą.

Jeśli nadal macie wątpliwości czy
warto wydawać ponad dwieście
złotych na produkt Grandteca
informuje, że na polskim rynku można
znaleźć podobne konwertery w cenie
już około 100zł, są to jednak
urządzenia z gatunku noname, trudno
więc spodziewać się by końcowy efekt
naszych nagrań był lepszy, za to
całkiem możliwe, że będzie gorszy.

Od niedawna na rynku pojawiła się
konkurencja w postaci konwerterów
działających w oparciu o wyjście
HDMI, takie jak np. Gembird
Konwerter HDMI-analog (cena około
250zł), zainteresują one jedynie
posiadaczy AOne 500 (lub SAM460) i
X1000, użytkownicy Amig klasycznych
czy starszych maszyn nextgenowych
nie dysponują bowiem zazwyczaj
grafiką z takim wyjściem. Czy zamiana
VGA na HDMI automatycznie sprawi,
że konwerter lepiej poradzi sobie z
wytworzeniem bardziej ostrego i
płynnego obrazu? Tutaj mogę jedynie
spekulować, gdyż osobiście nie
testowałem jeszcze żadnego z tych
urządzeń.

Tańszą alternatywą dla konwerterów
są zwykłe przelotki. Kabel stanowiący
przelotkę z VGA na S-Video na
aukcjach można kupić już za około
10zł. Możemy ją połączyć z
urządzeniami typu USB2.0 Video
Grabber, których ceny zaczynają się
już od poziomu kilkunastu złotych.
Doradzam jednak robienie zakupów z
rozwagą  i nie  kierowanie  się tylko  i
wyłącznie ceną. Niestety jakość
obrazu wytwarzanego przez duet
przelotka - grabber, jest najczęściej
jeszcze gorsza niż w przypadku
konwerterów. Co więcej, czasami



zdarza się, że urządzenie w ogóle nie
działa. Nieuczciwi sprzedawcy, zdający
sobie  sprawę  z  tego,  że  za  kilkanaście
złotych ludziom nie chce się robić
zamieszania, często to wykorzystują.
Dodatkowo, nawet jeśli urządzenie działa,
a obraz jest w akceptowalnej jakości,
zazwyczaj  grabber  zapisuje  go  w jakimś
bardzo egzotycznym kodeku, przez co
zapisany film trudno po tym czymkolwiek
obrobić (i nie mam tutaj na myśli
bynajmniej tylko softu amigowego).

Alternatywą dla droższych lub tańszych
rozwiązań sprzętowych jest rejestracja
obrazu za pomocą oprogramowania, które
w przypadku "przyjaciółki"  jest całkowicie
darmowe. Wedle mojej wiedzy na Amigę
istnieją trzy programy do wykonywania
screencastingu. O pierwszym z nich
Screen  Recoder  niewiele  mogę  napisać.
Program został stworzony na platformę
Morphos i niejako przy okazji również na
Amigę 68k.
Minimalne
wymagania to
procesor 68020 (co
wydaje się deklaracją
dosyć odważną),
Kickstart 2.0,
CyberGraphics 3.0,
MUI 3.0 i 4MB RAM.
Pomimo że autor
podaje w
dokumentacji
minimalne
wymagania, to
jednocześnie
przyznaje, że nie
testował wersji 68k
na  realnej  Amidze  a
jedynie na
Morphosie.

Niestety wersja 68k
niezbyt dobrze działa
pod AmigaOS 4.
Program co prawda
się uruchamia i
nawet niby coś
nagrywa, przy czym
takich nagrań nie
można potem
odtworzyć pod
żadnym playerem
video. Znikoma zajętość procesora w
trakcie wykonywania nagrań pozwala
stwierdzić, że Screen Recorder, co
prawda tworzy pliki Avi (o wadze 256
bajtów), lecz pliki te z pewnością nie
zawierają zakodowanego materiału video.
O możliwościach programu mogę napisać
więc tylko w teorii, a Was drodzy
czytelnicy skierować po archiwum na
Aminet.  Być  może  na  realnej  Amidze  z

procesorem 68K, będziecie mieli
więcej szczęścia z nagraniami. Tak
więc Screen Recorder oferuje
możliwość nagrań jedynie w dwóch
formatach, Avi Mjpeg i Mng. Nie
pozwala na zaznaczenie fragmentu
obrazu,  możemy więc nagrywać albo
cały  aktywny  ekran,  albo  też  obszar
wokół wskaźnika myszy, regulowany
ręcznie w liczbie pikseli. To w zasadzie
jedyna opcja, na którą użytkownik ma
pełny i dowolny wpływ. Pozostałych
parametrów filmu takich jak jakość,
rozdzielczość czy framerate nie można
już tak dokładnie edytować i pozostaje
jedynie wybrać którąś z kilku
zaproponowanych domyślnie wartości.

Snapshoter to kolejna aplikacja, którą
możemy nagrać f ilm z ekranu WB.
Program istnieje w wersji zarówno dla
AmigaOS 4, jak i AmigaOS 3. Niestety
został  napisany w Hollywodzie,  który

sam w sobie jest  już aplikacją dosyć
zasobożerną. Jeśli obarczyć go
dodatkowo tak obciążającą
procesor czynnością, jak kodowanie
filmu na żywo, to sens jego używania
na platformie 68k wydaje się dosyć
wątpliwy (zresztą w przypadku
AmigaOS 4 też różowo nie jest).
Sytuację przynajmniej niektórych
użytkowników AmigaOS 3.x poprawia
nieco fakt, że obok wersji 68k istnieje

też  odsłona programu działająca  pod
WarpOSem. Możliwości Snapshotera
nie ograniczają się tylko do
nagrywania wideo. Nie wymieniłem go
co prawda jako konkurencję SGraba,
ale omawiany program potrafi także
wykonywać statyczne zrzuty ekranu,
ma w tym względzie nawet jedną małą
przewagę nad Sgrabem, mianowicie
potrafi na zrzucie ekranowym
automatycznie tworzyć znak wodny.

W zakresie możliwości nagrywania
filmów też  ma jedną unikalną cechę,
którą nie może pochwalić się amigowa
konkurencja. Snapshoter jako jedyny
oferuje możliwość zaznaczenia
konkretnego obszaru obrazu do
nagrań. Przy czym również jako
jedyny nie oferuje opcji nagrywania
obrazu na określonym obszarze wokół
wskaźnika myszy. Pozostałe
możliwości są równie ubogie, jak u

opisywanego
wcześniej poprzednika.
Tutaj także mamy
wybór zgrania
materiału do zaledwie
dwóch formatów z tą
różnicą, że obok Avi
Mjpeg, do wyboru jest
jeszcze AnimGif.
Framerate możemy
regulować również
jedynie spośród
zaproponowanych
domyślnie wartości (co
5 w skali od 5 do 25),
podobnie ma się
sprawa z jakością filmu
(między 50 a 100
regulowane co 10).

Możemy też wybrać
czy ma być widoczny
wskaźnik myszy. Przy
czym, jeśli
skorzystamy z tej opcji
to na filmie nie
zobaczymy realnego
wskaźnika, jakiego
używamy w systemie
operacyjnym, a jedynie
którąś z kilku
zaproponowanych

przez program strzałek. Niektóre z
tych wskaźników są całkiem duże, co
może być pomocne np. w czasie
kręcenia wideo-tutoriali. Przy użyciu
Snapshotera można próbować takowe
wykonywać, zwłaszcza że nagrania,
nawet te zawierające małe szczegóły
czy też pisane niewielką czcionką
teksty, są daleko bardziej czytelne od
tego, co oferują sprzętowe konwertery.



Należy jednak mieć na uwadze, że
program nie oferuje nagrywania ścieżki
dźwiękowej, więc tę musimy przygotować
osobno.

Ostatnim i zdecydowanie najlepszym
narzędziem jest Srec. Niestety muszę
zmartwić czytelników amigujących na
platformie Motorola 68xxx, gdyż program
ten występuje jedynie w wersji dla
AmigaOS 4. Tak jak w przypadku całego
amigowego software do screencastingu
wymagany jest, jak najmocniejszy sprzęt i
generalnie nie ma takiego hardware, który
byłby dla SReca wystarczająco mocny. Na
swojej Amidze One X1000 mogę w miarę
swobodnie  nagrywać  dajmy  na  to  pracę
przeglądarki OWB do filmu standardu
640x360 20fps, jednak jeśli chciałbym
wykonać np. nagrania z emulatora E-UAE,
który zwyczajowo zabiera 100% mocy
procesora o płynnym materiale wideo
mógłbym jedynie pomarzyć. Jeśli
dysponujesz zbyt słabą maszyną i w tym
momencie zamierzasz zakończyć czytanie
tego artykułu to spieszę z informacją, że
amigowcy to ludzie, którzy potrafią
kombinować i dla chcącego nic trudnego.
Aby lepiej zobrazować moje słowa
posłużę się cytatem jednego z
użytkowników forum.amigaone.pl:

"Nie tak dawno temu nagrałem film z gry
"Solar Conquest" za pomocą programu
Srec. Zależało mi bardzo na wysokiej

jakości obrazu. Więc odpaliłem grę w
640x480 i taką samą rozdzielczość
ustawiłem w programie Srec. Jako że
posiadam wolny sprzęt (SamFlex
667Mhz) ustawiłem nagrywanie 3
klatek na sekundę. Po nagraniu filmu
wczytałem go do VirtualDUBa i
zmieniłem z 3 na 15 klatek na
sekundę. Film automatycznie skrócił
się z 50 do 10 minut.  Efekt końcowy
wyszedł  super,  widać  bardzo  dobrze
każdy piksel na ekranie. Dodam
jeszcze, że w grze można regulować
prędkość gry. Ja ustawiłem na
najniższą, czyli 0.1."

Jak więc widać na powyższym
przykładzie są sposoby,  aby nawet z
nagrań o częstotliwości 3fps, stworzyć
końcowo płynny film w dobrej jakości.
Dlatego posiadacze nawet słabszych
konfiguracji, powinni zainteresować się
SRec'em, który, chociaż nie jest
ideałem, to bije amigowych
konkurentów na głowę niemalże w
każdym aspekcie.

Posiada zdecydowanie największe
możliwości w zakresie wpieranych
kodeków, są to odpowiednio Avi: RGB,
Xvid, Mjpeg, ZMBV, a także stary
amigowy standard CDXL: HAM6 i
HAM8. SRec jako jedyny oferuje
możliwość wyboru proporcji obrazu,
która nie ogranicza się bynajmniej do

najbardziej popularnych 4:3 i 16:9.

Wreszcie program jako jedyny oferuje
bardzo dokładną (co do piksela)
możliwość ustawienia rozdzielczości
filmu i tak samo dokładną (co do 1fps)
liczbę klatek na sekundę. Listę
przewag nad konkurencją uzupełnia
możliwość nagrywania dźwięku,
którego właściwości również można w
sposób w miarę dokładny
skonfigurować. Srec umożliwia
nagrywanie systemowego wskaźnika
myszy, jednak jeśli chcemy w
preferencjach programu możemy
podać inny obraz pointera.

Podobnie jak w przypadku Screen
Recorder istnieje możliwość by
nagrywany obraz koncentrował się na
określonym obszarze wokół
wskaźnika. Jakość nagrywanego
materiału, przy ustawieniu
proporcjonalnej do ekranu
rozdzielczości jest dosyć dobra, ale
dodatkowo możemy ją poprawić
korzystając z dostępnych w programie
opcji dotyczących filtrowania i
skalowania obrazu.

Obsługa programu jest prosta i
intuicyjna, jednak mnogość
obsługiwanych formatów, może
wywołać początkowo u użytkownika
małą dezorientację co wybrać.



Pokrótce przybliżę więc każdy z nich.

Jakość nagranego obrazu dobra, zajętość
procesora akceptowalna. Niestety tworzy
bardzo duże  pliki.  Około  20 sekundowy
plik  w rozmiarze  640x360 i  20fps potrafi
mieć rozmiar blisko 400MB.

Jakość podobna jak wyżej. Tworzony plik
dużo mniejszy (około 10MB). Niestety
podczas nagrań zjada zdecydowanie
najwięcej mocy procesora. To chyba
jedyny z obsługiwanych formatów gdzie
przytaczane przeze mnie 640x360 20fps
bardzo  wyraźnie  dławi moją  X1000  przy
jednoczesnej pracy z OWB.

Uwagi takie jak w przypadku AVI RGB, z
tym zastrzeżeniem, że wielkość
tworzonego pliku jest zdecydowanie
mniejsza, aczkolwiek dwukrotnie większa
niż w przypadku XVida.

Format dający ewidentnie najmniejsze
obciążenie procesora. Niestety odbija się
to na jakości nagrań, które często
poprzecinane  są  fragmentami  gdzie  cały
ekran pokrywa się artefaktami.

Jakość ze względu na ograniczenia w
liczbie kolorów nie najlepsza, aczkolwiek o

żadnych artefaktach nie ma mowy.
Wielkość pliku dosyć duża, ale nadal
około 5 - 6 razy mniejsza niż w
przypadku AVI RGB. Zajętość
procesora stosunkowo niska, zbliżona
do tego, co oferuje AVI ZMBV.

Jakość rzecz jasna lepsza niż w
przypadku HAM6 co odbija się na
wielkości pliku (wzrost mniej więcej
około 30%), reszta uwag jak wyżej.

Powyższe zestawienie wskazuje, że
chyba najrozsądniej jest nagrywać w
AVI MJPEG, ewentualnie w CDXL
HAM8. W przypadku nagrań CDXL i
systemu AmigaOS 4.x, muszę
wspomnieć o jednej ważnej rzeczy.
Absolutnie nie należy ich odtwarzać
pod systemowym Multiviewem.
Oryginalne datatypy z AmigaOS 4 dla
CDXL są totalnie skopane, ktoś chyba
uznał, że jest to format już dziś na tyle
rzadko używany że nie ma sensu
tracić czasu na dopracowanie
systemowego wsparcia.

W efekcie odtwarzane filmy CDXL
zabierają 100% procesora a sprzęt z
płynnym odtworzeniem i tak się nie
wyrabia. Jeśli jest jakaś jedna rzecz na
świecie, w której AOne X1000 jest
wolniejsza od A1200, to z pewnością
jest nią odtwarzanie animacji CDXL
pod Multiviewem. Znacznie lepszym
wsparciem dla tego formatu dysponuje
Hollywood.  Można  więc skorzystać  z
napisanego w Hollywoodzie,
popularnego odtwarzacza V.A.M.P.

Niestety ten, chociaż podczas
odtwarzania nie zabiera prawie wcale
mocy procesora i  spokojnie powinien
sobie poradzić z otworzeniem CDXL w
pełnej prędkości ze sporym zapasem,
to nagrania z SReca wyświetla w
dziwnie zwolnionym tempie.

Dlatego też polecam wszystkim mało
znany program CDXLPlay. Jest to
odtwarzacz autorstwa Fredrika
Wikstroma, tego samego człowieka,
który stworzył SReca. Aplikacja
została zresztą napisana niejako
specjalnie pod SReca a co za tym
idzie nagrane nim filmy CDXL
odtwarzane są w sposób idealny. Jeśli
naszym celem jest puszczenie filmiku
z blatu w świat to, tak czy owak,
będziemy musieli naszego CDXLa
skonwertować do jakiegoś bardziej
zjadliwego dla dzisiejszych urządzeń
pliku. Do  skonwertowania  CDXLa  na
mpeg polecam program Wildfire. W
nim możemy też rozbić nasz filmik na
klatki, a te dalej zakodować np. za
pomocą FFMPEG do dowolnego
współczesnego formatu.

Jak przedstawiłem w powyższym
artykule, posiadając kartę graficzną
wcale nie jesteśmy skazani na
nagrania typu obiektyw wycelowany w
monitor. Alternatywnych możliwości
jest bowiem sporo. Niestety trzeba też
sobie jasno powiedzieć, że na dziś
żadna z nich nie jest idealna i każda
posiada mniejsze bądź większe wady.
Czy jednak nas amigowców od lat
przyzwyczajonych do tego, że nic nie
mamy podane prosto na tacy i
zazwyczaj musimy się nakombinować,
by osiągnąć zamierzony efekt,
powinno to odstraszać? Chyba nie,
poza tym każda z opcji wciąż dobrze
rokuje, co roku powstają nowe
(przypuszczalnie lepsze) urządzenia
do sprzętowego nagrywania obrazu.

W  systemie  operacyjnym  w  zakresie
zwiększenia wydajności grafiki też robi
się dużo i przynajmniej ze strony
autora SReca jest deklaracja że
dostosuje swój program do tych zmian
(możliwe że już w momencie gdy
czytacie ten tekst osiągi tej aplikacji są
dużo lepsze). Zatem zanim przy próbie
dokonania  kolejnych  nagrań  z Amigi,
odruchowo sięgniecie po kamerę,
zachęcam Was do tego by spróbować
wcześniej poeksperymentować z
różnymi formami bezpośredniego
screencastingu.



rzedstawiam drugi artykuł z
serii "Asembler dla Zielonych".
W niniejszym odcinku poznasz
rejestry procesora, podstawowe
polecenia arytmetyczne oraz
tryby adresowania. W tej części
opisałem również różne systemy
zapisu liczb  przydatne  w  języku
maszynowym, a także znaczniki
kodu warunkowego.
Przeczytawszy ostatni akapit
nabędziesz z kolei umiejętność
obsługiwania debuggera Asm-
One, żeby w prosty sposób
testować swoje programy i bawić
się asemblerem. A więc
zapraszam do lektury!

W Asm-One program tworzy się wpisując
polecenia, które procesor wykonuje
bezpośrednio i bezzwłocznie. Mamy pełną
kontrolę nad kosztem programu. W
Asemblerze warto  pisać  podstawy  wielu
programów, które wymagają właśnie
takich cech. Większe programy mogą
korzystać z tzw. wstawek asemblerowych,
czyli tylko niektóre części takich
programów są pisane w asemblerze.

Każde polecenie asemblera to jeden
mnemonik, po którym występuje zero
(brak), jeden lub dwa argumenty.
Argument może przyjmować postać, której
format zależy od danego polecenia, a
ściślej, dostępnego adresowania
efektywnego dla danego polecenia. Co
więcej dla dwuargumentowych poleceń
dostępne adresowanie efektywne jest
różne dla obu argumentów. Żeby nauczyć
się pisać w asemblerze trzeba poznać
zarówno polecenia, jak i adresy

efektywne. Na początek podam
najprostsze adresowanie efektywne,
żeby później objaśnić te bardziej
złożone.

Otóż procesory z rodziny Motorola
MC680x0 mają aż osiem rejestrów
danych oraz osiem rejestrów
adresowych.  Każdy taki  rejestr  może
przyjmować wartość całkowitą
mieszczącą się w 32 bitach (tzw.
długie słowo), przy czym dla wielu
poleceń określa się rozmiar danej, na
której będzie działać. Dostępne są trzy
rozmiary: bajt (wtedy operacja działa
na najmniej znaczących 8 bitach
danego rejestru) - do polecenia dodaje
się wtedy rozszerzenie .B, dwa bajty,
czyli tzw. słowo (.W) oraz cztery bajty,
czyli tzw. długie słowo (.L).

Odnosząc się do rejestrów danych
piszemy literkę D i numer od 0 do 7,
np. D0, D3, D5. Analogicznie dla
rejestrów adresowych piszemy A i
numer od 0 do 7, przy czym rejestr A7
ma specjalne zastosowanie. Oznacza
bowiem on adres tzw. stosu. Stos jest
używany  również  przez  procesor  np.
podczas wykonywania podprocedur w
programie. Oczywiście my też
możemy używać stosu do własnych
celów (np. przekazywać parametry do
podprocedur lub tworzyć przestrzeń
zwaną ramkami stosu), ale ten rejestr
nie powinien być używany do
przechowywania innych wskaźników.

Teraz pora na poznanie
podstawowych poleceń asemblera.
Najprostsze polecenie to MOVE (ang.

), które przesyła daną z
jednego miejsca do drugiego. Owe
miejsce jest właśnie wyznaczane

przez adres efektywny. Poznaliśmy już
dwa typy adresowania - przez rejestr
danych Dn oraz przez rejestr
adresowy An. Zatem pisząc:

przesyłamy daną o rozmiarze słowa
(tzw. młodsza połówka rejestru) z
rejestru danych D0 do rejestru
adresowego A0. Po tej operacji rejestr
D0 pozostaje niezmieniony (ponieważ
to  argument  źródłowy),  zaś  młodsza
połówka rejestru A0 przyjmuje taką
samą wartość jak młodsza połówka
rejestru D0 (bo jest to argument
docelowy). Istnieje też tzw.
adresowanie natychmiastowe
( ), które pozwala
przekazywać do procesora
bezpośrednio dane liczbowe. Dane
liczbowe przekazuje się w jednej z
trzech postaci.

Otóż przy programowaniu w
asemblerze warto posiąść umiejętność
konwersji liczb między różnymi
systemami liczenia. Dla nas
naturalnym sposobem liczenia jest
system dziesiętny. Dla komputera jest
trochę inaczej, ze względu na binarną
naturę danych, które komputer
przyjmuje. Otóż jeden bajt może
przyjmować wartość od 0 do 255 dla
liczb bez uwzględnienia znaku minus
oraz od -128 do 127 dla liczb
uwzględniając znak minus. Dla nas nie
są to jakieś okrągłe liczby, ale dla
komputera tak. Ponieważ liczba 255 to
w systemie dwójkowym 8
następujących po sobie cyfr 1:
11111111. Dla uproszczenia
wprowadzono oprócz systemu
dwójkowego również system
szesnastkowy, dzięki czemu można
skrócić zapis dużych liczb. W systemie
szesnastkowym obowiązują  cyfry  0-9
oraz litery A-F do zapisu liczb 10 do
15. Liczba 255 to w systemie
szesnastkowym dwie cyfry F: FF.

Liczby ujemne (tzw. liczby ze znakiem)
są zapisywane w tzw. kodzie
uzupełnienia do dwóch. W tym
systemie jeśli najstarszy bit liczby jest
zapalony (wynosi 1), to liczba jestASEMBLER

dla zielonych (część 2.)
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ujemna, ponieważ najstarszy bit dla liczb
ze znakiem ma wagę -2^7 (ujemna
wartość 2 do potęgi 7), czyli -128. Reszta
uwag pozostaje bez  zmian.  Jak  zapisać
liczbę -1 w takim systemie? Otóż należy
zapalić najstarszy bit oraz wszystkie
pozostałe bity. Po zsumowaniu wag: -128
+ 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 = -128 +
127 = -1 otrzymaliśmy liczbę -1.
Najmniejszą ujemną liczbą, którą można
zapisać w
bajcie to właśnie -128, zaś największą
dodatnią jest 127.

W asemblerze przed liczbą, będącą daną
natychmiastową piszemy zawsze znak  #
(krzyżyk), po czym możemy wpisać
bezpośrednio liczbę w postaci dziesiętnej.
Liczbę w postaci dwójkowej musimy
poprzedzić jeszcze znakiem % (procenta),
a liczbę w postaci szesnastkowej znakiem
$ (dolara).

Polecenie MOVE może przyjmować jako
parametr źródłowy daną natychmiastową,
którą  przeniesie  do  docelowego  rejestru
lub miejsca w pamięci. Piszemy:

żeby załadować liczbę o wartości $FF
(255) do najmłodszego bajtu rejestru
danych D1.

Procesor działa najwydajniej, gdy korzysta
ze swoich rejestrów. Zachodzi jednak
często potrzeba, żeby skorzystać z
większej przestrzeni na dane niż stanowią
rejestry procesora. Tutaj przychodzi nam z
pomocą pamięć operacyjna komputera
oraz -  rejestry adresowe, o  których  już

była mowa. Rejestry  adresowe mogą
być używane do wskazywania miejsc
w pamięci.  To  miejsce  identyfikuje  si
przez liczbę będąca adresem komórki
pamięci. Adres może być wielkości 16
lub 32 bitów, przy czym 16-bitowe
adresy są używane sporadycznie,  bo
wskazują na przestrzeń pierwszych 64
kilobajtów pamięci, podczas gdy
adresy 32-bitowe mogą adresować do
czterech gigabajtów pamięci.

Istnieje wiele różnych rodzajów
adresowania efektywnego przez
rejestry adresowe, pozwalających w
efektywny sposób adresować pamięć
operacyjną komputera. Istnieje
również adresowanie poprzez podanie
adresu bezpośrednio w poleceniu
procesora, które działa analogicznie
jak dana natychmiastowa, z tą różnicą,
że przekazywany adres nie jest daną,
ale  wskazuje na  miejsce w  pamięci,
gdzie owa dana się znajduje.

Adres natychmiastowy podaje się tak
jak daną natychmiastową z
pominięciem znaku # (krzyżyka), czyli:

prześle nam daną o rozmiarze
długiego słowa spod 16-bitowego
adresu do rejestru adresowego A6.

Jeśli chcemy przesłać daną spod
adresu wskazywanego przez rejestr
adresowy otaczamy symbol rejestru
nawiasami okrągłymi:

Powyższe polecenie prześle 32-bitową
wartość, która leży w pamięci pod
adresem A0 do rejestru danych D5.

To jest podstawowe adresowanie
przez rejestr adresowy. Istnieje więcej

trybów adresowania pośredniego
rejestrem adresowym. Oto one:

1. Przed pobraniem danej można
zmniejszyć adres o rozmiar tej danej.
Zwie się to  i
oznacza przez wstawienie znaku
minus przed otwierającym nawiasem
okrągłym. Przykład:

Powyższe polecenie najpierw
zmniejszy adres leżący w A3 o jeden,
a następnie prześle daną zawartą
wewnątrz pamięci wskazywanej przez
A3 do rejestru danych D1.

2. Po pobraniu danej można
zwiększyć  adres  o  rozmiar  tej  danej.
Zwie się to  i
oznacza przez wstawienie znaku plus
po zamykającym nawiasie okrągłym,
np.:

Powyższa operacja dodaje zawartość
młodszej  połówki  rejestru  D0 do 16-
bitowej komórki pamięci, na którą
wskazuje rejestr A2, a następnie
zwiększa rejestr A2 o dwa (ponieważ
słowo to dwa bajty).

3. Można podać przed nawiasem
liczbę, która będzie dodana do adresu
zanim ów adres zostanie użyty do
lokalizacji danej. Uwaga: Nie używamy
w tym przypadku znaku krzyżyka obok
tej liczby.

Odejmie od danej zawartej w komórce
leżącej 20 bajtów za miejscem
wskazywanym przez rejestr adresowy



A4 daną 16-bitową zawartą w rejestrze
danych D1.

4. Można również użyć rejestru danych do
obliczenia adresu. Robi się to w ten
sposób, że wewnątrz nawiasu po symbolu
rejestru adresowego dodaje się przecinek,
a  następnie symbol  adresu danych oraz
ewentualnie określenie rozmiaru danej
spośród dwóch wartości: bajtu lub słowa.
W tym trybie adresowania możemy podać
również liczbę przed nawiasem do
dodania do finalnego adresu np.:

Co robi powyższa instrukcja? Otóż
przeprowadza  operację  na  bitach  zwaną

. Ważne jednak w
tej chwili jest jak oblicza adres. Otóż
bierze rejestr adresowy A0, w którym
wpisaliśmy wartość $7E0000, następnie
dodaje zawartość młodszych szesnastu
bitów rejestru D0, czyli wartość $20, a na
koniec odejmuje liczbę $10, przez co
uzyskujemy adres o wartośći $7E0000 +
$20 - $10 = $7E0010. Dana pod tym
adresem podlega operacji różnicy
symetrycznej z wartością $7FFF.

Omówiłem najważniejsze tryby
adresowania. Istnieje jeszcze kilka trybów
niemniej istotnych, jednak uważam, że
przydadzą się one rzadziej, więc ich
omówienie pozostawię na później.

W tym momencie polecam poćwiczyć
adresowanie efektywne w programie Asm-
One, jak również przetestować różne
polecenia. Jak przetestować swój program
dowiesz się z akapitu zatytułowanego
"Podstawowa obsługa Debuggera Asm-
One".

Polecenia asemblera są opisane w tabeli
1. Jeśli chcesz poćwiczyć z rejestrami
adresowymi  i  zapisać  coś do  pamięci  to
polecam najpierw zarezerwować blok
pamięci dla swojego programu dyrektywą
DC, np.:

Teraz możesz użyć identyf ikatorów "napis"
i "tablica" do wskazania miejsc w pamięci.
Przykładowo, by rejestr A0 wskazywał na
pierwszy element tablicy
piszemy:

albo:

Przy czym pierwszy sposób jest
bardziej zalecany, jeśli chcemy
załadować adres efektywny do rejestru
adresowego. Teraz przykładowo by
zsumować wszystkie wartości z tablicy
do rejestru D0 piszemy:

W tym miejscu w rejestrze danych D0
(w młodszych 16 bitach) będzie
znajdować się suma liczb z tablicy.
Sprawdź sam!

Przy okazji omówię jeszcze tzw.
znaczniki kodu warunkowego, które są
wstępem do poznania instrukcji
skoków warunkowych.

Znaczniki kodu warunkowego mówią
procesorowi o wyniku ostatniej
operacji. Mieszczą się one w
specjalnym rejestrze procesora
zwanym rejestrem znaczników
warunkowych. Skrót tego rejestru to
CCR ( ).
Znaczniki te są używane przez
procesor podczas podejmowania
decyzji w przypadku napotkania kodu
warunkowego w programie (polecenia
Bxx i DBxx, które wykonują skoki
warunkowe).

Istnieje kilka znaczników, które są
bitami, co oznacza, że przyjmują
wartość 0 lub 1. Wiele komend
asemblera zmienia status znaczników,
tym samym informują o wyniku
ostatniej operacji. Nie wszystkie tryby
adresowania zmieniają status tychże
znaczników.

Znacznik C (ang. -
przeniesienie). Jeżeli bit ten jest
ustawiony, oznacza to, że wynik
ostatniej operacji był o jeden większy
od  maksymalnej  liczby  zdefiniowanej
instrukcją. Nastąpiło przeniesienie z
najstarszego bitu. Jeśli np. rejestr D0
zawiera $FF, to po wykonaniu
instrukcji

)
w rejestrze D0 powinna być zapisana
liczba $100, a jest ona kodowana na
dziewięciu bitach, dlatego nie zostanie
ona zapisana a nastąpi przeniesienie i
ustawienie bitu C. Znacznik ten ma
sens jedynie dla liczb bez znaku.

Znacznik V (ang. ).
Ustawienie tego bitu oznacza, że
wynik ostatniej operacji nie jest
prawidłowy, np. jeśli w D0 jest -128, to
po odjęciu od niego jedynki:

wynik nie może być prawidłowo
wyrażony.  Znacznik ten jest  używany
przy obliczeniach na liczbach ze
znakiem.

Znacznik Z (ang. ). Ustawiany
jest, gdy wynikiem ostatniej operacji
było zero, np.:

Znacznik N (ang. ).
Ustawiany, gdy wynik ostatniej
operacji był mniejszy od zera, np.:

Znacznik rozszerzenia X (ang.
). Podczas dodawania,

odejmowania i negacji bit ten
(nadmiaru lub pożyczki) jest
przechowywany do następnej
instrukcji, podczas której jest
uwzględniany. Gdy nastąpi
przeniesienie (nadmiar) z młodszego
bajtu, do bajtu starszego dodawane
jest jeden.

żeby  przetestować napisany  program
należy wejść do tzw. debuggera.
Wchodzi się do  niego  poprzez  opcję
"Debugger" w menu "Assembler".
Teraz na ekranie ujrzysz kod swojego
programu, przy czym jedna z linijek
będzie podświetlona. Jest to następna
instrukcja do  wykonania  (jeszcze  nie
wykonana).

Teraz żeby wykonać to polecenie
naciskasz klawisz kursora w prawo lub
w dół.  W prawo oznacza,  że  chcesz



wejść do podprocedur jeśli obecne
polecenie to właśnie skok do
podprocedury (polecenia JSR i  BSR).  W
dół oznacza, że chcesz pominąć
szczegółowe testowanie podprocedury i
po prostu wykonać tę podprocedurę w
całości i wrócić do wykonywania bieżącej
procedury programu.

W okienku debuggera oprócz kodu
programu znajduje się lista zawartości
wszystkich rejestrów procesora. W tej
liście podświetlone zostają rejestry i
znaczniki, które uległy zmianie po ostatniej
wykonanej operacji.

Polecam ćwiczyć,  ćwiczyć  i  jeszcze raz
ćwiczyć. ćwiczenia to podstawa, by
poznać i  zrozumieć  nawet najtrudniejsze
zagadnienia związane z
programowaniem.

Nie pozostaje mi nic innego tylko życzyć
Tobie miłego kodowania!

Przemieść daną z miejsca źródłowego do
docelowego. To polecenie akceptuje
większość trybów adresowania
efektywnego zarówno dla źródła jak i celu.
Polecam poćwiczyć w Asm-One.

Przykłady:

Przemieść szybko (Move Quick) - kopiuje
daną natychmiastową o rozmiarze co
najwyżej bajta do rejestru docelowego.

Przemieszcza wartość liczbową do
rejestru adresowego. Miejscem
docelowym jest zawsze rejestr adresowy.

Ładuje adres wyznaczony
adresowaniem efektywnym
(absolutnym, lub pośrednim rejestrem
adresowym) do rejestru adresowego.
To polecenie ładuje adres, a nie
wartość leżącą pod tym adresem.

Dodaje dwa argumenty do siebie,
wynik zapisuje w argumencie
docelowym.

Szybko dodaje niewielką wartość
natychmiastową.

(Add Immediate) Pierwszym
argumentem jest dana
natychmiastowa.

Analogicznie do MOVEA, drugim
argumentem jest rejestr adresowy.

Używany przy dodawaniu liczb
większych niż 32-bitowych,
wykorzystywany jest znacznik X.
Jedynym trybem adresowania jest
adresowanie pośrednie rejestrem
adresowym z predekrementacją
oznaczane jako -(An), np.

Dodaje nam dwie 64-bitowe liczby do
siebie.

Odejmuje pierwszy argument od
drugiego, zapisuje wynik w drugim
argumencie.

Analogicznie.

Wykonuje operację bitowej
alternatywy. Bitowa alternatywa to
operacja logiczna między dwoma
argumentami. Jeśli w co najmniej
jednym wejściu była jedynka, to na
wyjściu będzie jeden, zaś w
przeciwnym wypadku zero.

Wykonuje natychmiastową operację
bitowej alternatywy. To polecenie
przyjmuje jako pierwszy argument
daną natychmiastową:

Wykonuje operację bitowej koniunkcji.
Tutaj wynikiem jest jeden tylko i
wyłącznie gdy argumentem były dwie
jedynki.

Analogicznie.

Wykonuje operację różnicy
symetrycznej. Działa to jak alternatywa
z tym wyjątkiem, że jeśli na wejściu są
dwie jedynki, to na wyjściu będzie
zero.

Analogicznie.



Ta  operacja przyjmuje  jeden  argument  i
wykonuje bitową negację wszystkich bitów
objętych działaniem. Czyli wszystkie zera
są zamieniane na jedynki i na odwrót.

Ta operacja wykonuje negację
arytmetyczną liczby. Po jej wykonaniu
argument będzie zawierać liczbę
przeciwną, czyli dla 3 będzie to -3.

Ta komenda rozszerza wartość w
podanym rejestrze  z  rozmiaru bajtu  do
rozmiaru słowa, bądź z rozmiaru słowa do
długiego słowa.

Sprawi,  że wartość 30, która do tej  pory
leżała w młodszych ośmiu bitach - będzie
teraz leżeć w młodszych 16 bitach rejestru
D0.  Ponieważ jest  to  liczba dodatnia,  to
bity  nr 15-8  zostaną wyzerowane.  Drugi
przykład:

W tym przypadku bity nr 15-8 zostaną
ustawione na jeden, dzięki czemu liczba
zachowa swoją ujemną wartość.

Ta operacja jest niezwykle przydatna. Na
przykład gdy chcemy zwiększyć rejestr
adresowy o zawartość rejestru danych to
nie piszemy:

Bo taka instrukcja zmodyfikuje tylko
młodsze 8 bitów rejestru adresowego.
Starsze 24 bitów pozostanie nietknięte.
Poprawnie należy napisać:

Dzięki temu wszystkie 32 bity rejestru A0
zostaną uwzględnione podczas
wykonywania instrukcji ADD przez
procesor.

Zamienia miejscami wartości dowolnych
dwóch rejestrów danych lub adresowych.

Powrót  z  podprocedury.  To polecenie
powoduje, że procesor kończy
wykonywanie obecnej podprocedury i
wraca  z wykonaniem  do  miejsca, w
którym ta podprocedura została
wywołana. Jeśli obecnie wykonywany
jest  program  główny,  to ta  instrukcja
kończy działanie programu i wraca do
systemu.

Skok do podprocedury. Wykonuje skok
do podprocedury. Jest to lżejsza
wersja instrukcji JSR, ponieważ
wykonuje krótsze skoki (adres skoku
jest obliczany przez dodanie wartości
do licznika programu PC).

Ta instrukcja skacze do podprogramu,
który może leżeć gdziekolwiek w
pamięci. Można również wyznaczyć
adres skoku przez adresowanie
pośrednie rejestrem adresowym.

Co jednak jeśli potrzebujemy wykonać
skok warunkowy? Z pomocą
przychodzą nam polecenia testowania,
porównywania, oraz instrukcje skoków
warunkowych.

Testuje argument wyznaczony
adresem efektywnym. Ów adres to
może być rejestr, bądź miejsce w
pamięci. Po wykonaniu tej operacji
zostaną zapalone, bądź zgaszone
odpowiednie znaczniki, dzięki czemu
będziemy mogli w następnym
poleceniu (lub w jednym z kolejnych)
wykonać skok warunkowy.

Porównuje dwa argumenty
wyznaczone przez adresowanie
efektywne. Znaczniki zostają

odpowiednio ustawione bądź
zgaszone.

Analogicznie.

Polecenia z tej rodziny wykonują skok
w przypadku konkretnego stanu
znaczników w rejestrze CCR:

Wykonuje skok, gdy  znacznik  Z  jest
zapalony, innymi słowy, gdy wynikiem
ostatniej operacji było 0, lub gdy
operacja porównania CMP się udała.

Wykonuje skok w przeciwnym do
przedstawionej wyżej sytuacji, czyli
gdy znacznik Z jest zgaszony.

Wykonuje skok, gdy  znacznik  M jest
zapalony, czyli, że wynik ostatniej
operacji to liczba ujemna.

Wykonuje skok, gdy znacznik C jest
zgaszony.

Wykonuje skok, gdy znacznik C jest
zapalony.

Analogicznie dla znacznika V.

Analogicznie dla znacznika V.

Operacja, która nic nie wykonuje.

Reszta poleceń będzie opisana w
części 3 szkółki.

"Rodzina M680x0" Wojciech Czyż



Wbrew pozorom program posiada sporo
funkcji związanych ze zmianą
standardowego tekstu na bardziej
interesujące kształty. Zaczniemy jednak
od zwykłych narzędzi rysunkowych, które
pozwalają wstawiać linie, łuki i inne
podstawowe figury geometryczne. Warto
też wspomnieć o funkcji odręcznego
rysowania, co może się przydać ze
względu na to, że grafika jest
zapamiętywana w formie wektorowej, a
więc możemy ją skalować bez utraty
jakości. W  ten  sposób  można  wstawiać
takie elementy jak na przykład podpis pod
dokumentem, zawijasy czy inne nietypowe
elementy.  Obsługa tych  funkcji  jest  taka
sama jak w  każdym  innym  programie i
raczej nie stanowią zaskoczenia.
Wywołujemy je bardzo podobnie do
bardziej skomplikowanych kształtów, stąd
nie da się ich całkowicie pominąć. Na
początek wybieramy więc opcję "Drawing
Tools" z menu górnego "View". Na ekranie
pojawi się pasek narzędzi w formie
oddzielnego okna.  To tu można rysować
kwadraty, okręgi i inne "zwykłe" f igury.

My jednak chcemy czegoś więcej, dlatego
trzeba się zainteresować ikoną z
mniejszym napisem "Fx". Po kliknięciu
ustalamy rozmiar ramki graficznej, w której
pojawi się na razie mało wyszukany napis

"Digita Wordworth". Zaraz go
zmienimy. Aby przejść do edycji
efektów wykonujemy "dwuklik" na
ramce. Dopiero teraz uzyskujemy
dostęp do tego co tygryski lubią
najbardziej, czyli do okna edycji
"TextEffects".

Co w nim takiego ciekawego? Jest tu
kilka nietypowych funkcji. Po pierwsze
za  pomocą  pola "Type"  możemy  na
wiele sposobów zmieniać kształt
naszego napisu. Może być
wyświetlony w formie linii, łuku, okręgu
lub jedną z dwóch rodzajów spirali. Z
funkcją tą połączone jest drugie pole o
nazwie "Presets", które rozszerza
możliwości o kolejnych kilkanaście
nowych opcji. Są one zdefiniowane na
stałe i powodują przekształcenie
napisu na formę bardziej
trójwymiarową  lub  utworzenie  całego
zestawu napisów w różnych
konf iguracjach. Oczywiście ich treść
możemy zmieniać, wystarczy zmienić
wpis w polu "Contents", a więc
zdecydowanie nie jest to tylko sztuka
dla sztuki. Pamiętajmy, że różne
kombinacje przycisków "Type" i
"Presets" powodują inne rezultaty,
dlatego de facto już na wstępie mamy
do dyspozycji kilkadziesiąt różnych

możliwości. A to dopiero
początek. Zaraz się o
tym przekonamy.

Każdy utworzony
"kształt" możemy
swobodnie rozmieszczać
na ekranie i zmieniać
jego wymiary. To akurat
są zwyczajne, nudne
opcje. Natomiast w oknie
edycji mamy już dużo
więcej możliwości. Po
pierwsze, pole "Rotate

By" umożliwia obracanie grafiki o
dowolny kąt. Już to daje jakieś pole do
popisu, tym bardziej, że niektóre
programu pozwalają obracać graf ikę
tylko o określony stały kąt. Prawdziwa
zabawa zaczyna się dopiero, gdy
wejdziemy w opcję "Font..." lub
"Shadows...". W pierwszej, oprócz
kroju i stylu czcionki, możemy
ustawiać wielkość ostatniego znaku w
stosunku do pierwszego. Oczywiście
rozmiar  całego  napisu  określa wciąż
wielkość  ramki,  którą  z zasady  tekst
ma wypełniać. Dodatkowo każda litera
może być obrócona niezależnie od
głównej osi obrotu. Innymi słowy wraz
ze zmianą parametrów ramki  podąża
ustawiony efekt. Takie funkcje
udostępniają pola "Last Character
Size" oraz "Rotate Every Character".

Jeżeli lubimy gradienty (czyli przejścia
tonalne) dobrą propozycją jest zmiana
koloru, który można regulować
również oddzielnie dla pierwszej i
ostatniej litery. Pomiędzy nimi program
utworzy automatycznie barwy
pośrednie. Zastosowano tutaj nie
najgorszy  algorytm,  trzeba tylko  brać
pod uwagę, że na ekranie z małą
ilością kolorów nie będzie to wyglądało
zbyt atrakcyjnie. Poza tym na prostych

Wyliczanka
część 2.

D

ADAM ZALEPA

ziś, zgodnie z zapowiedzią, zajmiemy się tak zwanymi "auto-kształtami",
czyli nietypowymi elementami graficznymi, które pozwalają urozmaicić
wygląd dokumentu. Co prawda to określenie jest używane głównie w
znienawidzonych przez niektórych produktach Microsoftu, ale dobrze oddaje
sens funkcji. Nasz "Wordworth" nazywa je po prostu "efektami tekstowymi",
bo ich główne zadanie to zmiana graficznego przedstawienia napisów. Dzięki
temu możemy skutecznie zwrócić uwagę odbiorcy na określoną część tekstu
lub wstawić ciekawie wyglądającą ilustrację. Przyjęło się, że jest to domena
programów dla "peceta", jednak Amiga też ma się czym pochwalić.



modelach Amigi całość zajmie sporą ilość
wolnej pamięci i mocy procesora. Jednak
dokument opracowujemy głównie z myślą
o druku, więc możemy to przeboleć, chyba
że nasza Amiga to naprawdę jedna z
najwolniejszych konfiguracji. "Wordworth"
pracuje dość szybko w porównaniu na
przykład do „Page Streama”, chociaz z
kolei inny konkurent - „Final Writer” -
potraf i być szybszy podczas pracy na
dużych ilościach tekstu. Osobiście pracuję
na karcie ACA1232, więc o ile z
szybkością bywa różnie to na brak "Ramu"
nie  mogę narzekać.  W każdym razie po
ustawieniu 256 kolorów podgląd zaczyna
być zbliżony do tego, co
uzyskamy na papierze.
Program jest w stanie
wygenerować gradient
średniej jakości, ale dla
większości amatorskich
celów jest to całkowicie
wystarczające.

Kolejne funkcje ustawiamy
w polu "Shadows...", cały
czas w oknie edycji obiektu.
Tym razem możemy
określić ilość cieni dla tekstu
oraz ich kolorystykę.
Wielokrotność cienia jest
ciekawą funkcją i trzeba
przyznać, że w wielu
bardziej rozbudowanych
programów, nie tylko dla
Amigi, nie zawsze jest to
ujęte w tak ciekawy sposób.
Opcja działa podobnie jak w
przypadku znaków, dlatego
"Wordworth" przyporządkuje
automatycznie wszystkie
przejściowe barwy
pomiędzy tymi, które
określimy dla pierwszego i ostatniego
cienia. Trzeba tylko skorzystać z pól
"Number of Shadows", "First Shadow
Color", a także "Last Shadow Colour".

To nie wszystko, bo w dolnej części okna
mamy zupełnie  oddzielne  ustawienia  dla
ostatniego widocznego cienia. Możemy go
przesuwać w każdą stronę za pomocą pól
"Distance Across" oraz "Distance Down".
Pierwsze odpowiada za odległość w
poziomie, a drugie - w pionie. Jest to
obliczane w odniesieniu do każdego
poprzedniego cienia, więc jeśli włączymy
je w większej ilości, na przykład
kilkadziesiąt, możemy uzyskać bardzo
ciekawe efekty. Opis niewiele mówi o
wyglądzie, dlatego najlepiej spróbować
różnych ustawień, co prezentują
załączone ilustracje. Ważne jest
natomiast, że w obu polach możemy bez
problemu stosować zarówno wartości

dodatnie, jak i ujemne. Na podobnych
zasadach cień można skalować i
obracać, ale trzeba użyć opcji o
nazwach "Size" i "Rotation", które
widać obok. Może wydawać się to
nieco zagmatwane, ale w praktyce
bardzo łatwo zorientować się o co
chodzi. Otóż każdy poprzedni cień
będzie "dążył" do osiągnięcia
parametrów ostatniego. Dzięki temu
uzyskujemy  fazy  przejściowe.  Będzie
ich tyle, ile ustawimy w polu "Number
of Shadows". W wyniku tej operacji
możemy wyrysować poszczególne
etapy w zasadzie płynnego ruchu

pomiędzy dwiema pozycjami tekstu.
Biorąc pod uwagę, że takich
elementów można wstawić nie jeden,
lecz wiele  -  jest  to  potężna  funkcja,
choć z początku wydaje się bardzo
prosta.

Dokument możemy urozmaicić także
przez wstawienie jednej z bardziej
skomplikowanych f igur, jak na przykład
wieloramiennych gwiazd. Wiadomo, że
ich ręczne przygotowanie jest
pracochłonne, nie mówiąc o
niedoskonałym podglądzie na ekranie
w niskiej rozdzielczości. Ciągłe
sprawdzanie rysowanego kształtu jest
w takich warunkach wysoce
niekomfortowe. Na szczęście program
posiada opcję automatycznego
tworzenia tego typu obiektów. Trzeba
tylko  wybrać  opcję  "Create object"  z
menu górnego  o  prawie  takiej  samej

nazwie, czyli "Object". Pojawi się lista,
na której jest dużo więcej kształtów, na
przykład strzałki czy komiksowe
"dymki" o różnych stylach. Wygląd
każdego elementu możemy także
zmieniać, w podobny sposób jak
wcześniej, choć możliwości jest nieco
mniej niż przy efektach tekstowych.

Dla mniej wtajemniczonych
przypomnijmy,  że wszystkie elementy
możemy ze sobą łączyć w grupy i
układać je na zasadzie stosu - "jeden
na drugim". Gdy utworzymy wiele
obiektów, można je automatycznie

rozmieszczać do lewej, prawej strony
lub centralnie - zarówno poziomo, jak i
pionowo (ang. Align). Opcje te działają
w stosunku  do całej  strony  lub  tylko
zaznaczonych konkretnych elementów
w dokumencie.  Jest  to  przydatne  na
przykład, gdy chcemy ustawić
centralnie kilka elementów, które
względem siebie też muszą posiadać
odpowiednią konfigurację.

W razie potrzeby możliwe jest
blokowanie możliwości przesuwania
grafiki (ang. Lock) albo dodanie jej w
tym samym miejscu do  każdej  kartki
(ang. Add to all pages). Program
pozwala również tworzyć tak zwane
"znaki wodne" (ang. Watermark), czyli
obiekty stanowiące tło kartki, które nie
zasłaniają pozostałej treści i są
niewrażliwe na zmiany innych
parametrów. Wszystko to jest możliwe



dzięki  opcjom w menu górnym "Object".
Nazwy niektórych funkcji wymieniłem w
nawiasach  biorąc pod  uwagę  angielskie
odpowiedniki. Gdy zainstalujemy polską
wersję "Wordwortha", raczej nie będzie
trzeba zastanawiać się nad znaczeniem
tych funkcji.

Na ile  program sprawdza się przy pracy
na większych dokumentach? To już zależy
od naszych wymagań. Jeśli mówimy tylko
o "auto-kształtach", większość opcji działa
szybko, chociaż znajdziemy kilka bardziej
pracochłonnych.  Na  małej ilości  pamięci
możemy zaobserwować niestety utratę
stabilności, ale nie jest to bardzo
uciążliwe. Osobiście wiele lat temu na
Amidze 1200 z Blizzardem 030/50MHz
napisałem pracę magisterską i nie miałem
z tym większych problemów, a
korzystałem równolegle z edytora wzorów
matematycznych i arkusza kalkulacyjnego.

Potem całość była drukowana na HP
LaserJet 1100A i w zasadzie jedyny
problem stanowiły grafiki o większej
objętości, które były automatycznie
kompresowane w pamięci drukarki. Przy
czym akurat to można zmienić korzystając
z modelu z większą ilością pamięci
wewnętrznej. Niektóre modele pozwalają
też na rozbudowę za pomocą bardziej lub
mniej typowych modułów pamięci,
podobnych do tych z notebooków.

Aby ustrzec się kłopotów proponuję
tworzenie wielu mniejszych plików
zawierających kilkanaście do

kilkudziesięciu stron, na przykład w
podziale na rozdziały. Zapis
dokumentu będzie trwał krócej, a przy
okazji mamy wtedy większą ilość kopii
bezpieczeństwa na dysku. Można też
zauważyć, że program w dość dziwny
sposób wyświetla czcionki
wytłuszczone (ang. bold) oraz kursywę
(ang. italic),  co ma znaczenie, gdy w
ramach efektów ustawimy skalowanie
albo obrót. Ma to związek z
generowaniem stylów ze
standardowych czcionek. Z jednej
strony  jest  to  zaleta,  ale  na  wydruku
może drażnić. Jeśli to komuś
przeszkadza trzeba zainstalować
oddzielne kroje o różnych stylach i
zrezygnować z ustawiania ich za
pomocą paska narzędzi. W zamian
korzystamy z kilku czcionek, które
same w sobie  zmieniają  wygląd.  Nie
jest to może zbyt eleganckie

rozwiązanie jeśli chodzi o edycję, ale
na wydruku wygląda doskonale.

Jak widzimy "Wordworth" ma całkiem
duże możliwości w zakresie
stosowania nietypowych figur i
tworzenia dodatkowych efektów
tekstowych.  Nie jest  to  może szczyt
marzeń, ale w zupełności wystarczy
do utworzenia ciekawie wyglądających
dokumentów. Co prawda nasze "auto-
kształty" z wyglądu nie mają wiele
wspólnego z podobnymi opcjami na
innych  systemach,  bowiem  działają  i
wyglądają inaczej, ale dla mnie jest to

raczej zaleta. Używanie autorskich
rozwiązań zawsze było domeną Amigi
i trudno postrzegać to jako wadę,
chyba że chcemy uzyskać identyczne
efekty jak na oprogramowaniu z "main
streamu", ale to już zupełnie inna
historia.

Program ma swoje wady, poza
wymienionymi nieprawidłowo
wyświetla niektóre elementy interfejsu
na ekranach o ilości kolorów powyżej
256. Jest to mało uciążliwe, ale
posiadając dodatkową kartę graficzną
raczej wymusza otwieranie własnego
8-bitowego ekranu. Z tego względu
podgląd  grafiki  nie  będzie  tak  dobry
jak na przykład na "Draw Studio", ale
za  to  zajmie  o wiele  mniejszą  ilość
pamięci. Niestety im szybsza Amiga
tym bardziej widać brak odpowiedniej
optymalizacji algorytmów, przez co

praca na dużych
dokumentach może być
kłopotliwa. Uważam jednak,
że rekompensuje to ilość
funkcji oraz dopracowanie
opcji  związanych  właśnie  z
tytułowym tekstem.

Zdaję sobie sprawę, że tym
artykułem nie wyczerpałem
tematu możliwości
graficznych "Wordwortha".
Mam jednak nadzieję, że
"nadgryzłem" go w stopniu
wystarczających do
rozbudzenia Waszego
zainteresowania. Spójrzcie
bardziej łaskawym okiem na
produkt firmy Digita, bo choć
nie jest zgodny z dzisiejszym
"ofisem" to ma całkiem
spore możliwości. Rozwijał
się przez wiele lat, swojego
czasu wydano nawet zestaw
o nazwie „Digita Office”. Z
pewnością jest dużo bardziej
dopracowany niż wiele
programów dla "next-
genów", a na polu

oprogramowania biurowego raczej nie
ma wielkiej konkurencji. Oczywiście z
dzisiejszego punktu widzenia program
ma sporo braków, ale w zakresie
podstawowych – i jak widać nie tylko -
funkcji tekstowych sprawdza się
znakomicie. Polecam go, nawet jeśli
będzie tylko przerywnikiem w
oczekiwaniu na "Libre Off ice" dla
AmigaOS 4. W następnym odcinku
spróbujemy skonfrontować program z
innymi produktami, które powstały
niekoniecznie w czasach świetności
Amigi.



C zy myśleliście kiedyś, aby
tworzyć własną muzykę? Pewnie
wielu  z  Was  tak.  Mnie  również
ogarnęła taka chęć i parę
ładnych lat spędziłem na
doskonaleniu umiejętności.
Zdarzyło  mi się  spędzić  czas  w
studiu i na scenie, w mniejszym i
większym gronie, poznałem
dzięki temu wiele interesujących
osób. Jednak co innego występ, a
zupełnie czym innym jest
studyjna obróbka materiału.
Musimy wykonać całą serię prac,
aby wszystko brzmiało tak jak
chcemy i było to akceptowalne
dla słuchaczy. Amiga może nas w
tym wspomóc.

Gdy mówimy o programach
sekwencyjnych, czyli sterujących
instrumentem,  na  myśl przychodzi  sporo
tytułów dostępnych dla AmigaOS 3. W
dawnych czasach korzystałem głównie z
"OctaMEDa" i "Bars&Pipes". Ten pierwszy
doskonale  sprawdza się w połączeniu  w
syntezatorem, lecz można na nim
korzystać głównie z wbudowanych
brzmień. Dosyć kłopotliwe jest także
nagrywanie utworu, bo przecież jedna
Amiga nie będzie jednocześnie odtwarzać
i nagrywać dźwięku. Można tu zastosować
drugi komputer, ja jednak wolałem
zaopatrzyć się w oddzielne urządzenie.
Dzisiejsze cyfrowe rejestratory dźwięku
potrafią  być  bardzo  rozbudowane,  mogą
nagrywać materiał bezpośrednio na kartę
pamięci, poza tym zajmują niewiele
miejsca, a i nie kosztują już tak wiele jak

kiedyś. Zabierzemy je wszędzie, a
dodatkowo często mają wbudowane
efekty, a także proste opcje edycyjne.
Materiał, niezależnie jak nagrany, musi
być jednak odpowiednio przygotowany
do słuchania przez ostatecznego
odbiorcę.

Zwykle robi się to za pomocą bardzo
rozbudowanych i kosztownych
systemów typu DAW, czyli Digital
Audio Workstation. Wygląda to trochę
inaczej jeżeli chcemy stworzyć własne
domowe studio. Wtedy szukamy
optymalnego rozwiązania, a najlepiej,
gdy do tworzenia muzyki uda się
wykorzystać komputer, który już
posiadamy.  Oczywiście  musimy  mieć
odpowiednie oprogramowanie. Proces
tworzenia utworu przeprowadzamy w
różny sposób, lecz można go podzielić
na kilka głównych etapów. Najpierw
nagrywamy poszczególne instrumenty
lub zapisujemy utwór z programu typu
sekwencer, jeśli komponujemy muzykę
elektroniczną. Podczas pracy
wykorzystuje się wiele różnych
efektów dźwiękowych, jak na przykład
dodanie pogłosu, echa czy zmiany
położenia w tak zwanej panoramie
stereofonicznej. Potem nagrywamy
wokal, a  na  koniec musimy  dokonać
miksowania i masteringu, na które
znowu składa się wiele różnych
czynności.

Jako pierwszą przeprowadzamy tak
zwaną kompresję dźwięku, czyli
funkcję ingerującą w rozpiętość
dynamiczną nagrania. Jej zadaniem
jest usunięcie możliwych zniekształceń
sygnału, ponadto to powoduje
wyeksponowanie  cichych  dźwięków  i
podniesienie ogólnego poziomu
całego materiału. Dzięki temu brzmi on

pełniej i w sposób bardziej spójny.
Drugi etap to korekcja barwy dźwięku,
co odbywa się za pomocą podbijania
lub tłumienia różnych zakresów
częstotliwości. Istnieje bardzo wiele
algorytmów, najpopularniejsze są tak
zwane korektory graficzne lub
parametryczne. Te pierwsze wyglądają
podobnie jak "Equalizer" w
odtwarzaczach audio, choćby jak w
programie "AmigaAMP", ale są
oczywiście dużo bardziej
skomplikowane. Wyposażone są w
potencjometry suwakowe, które
zmieniają sygnał w określonych
pasmach częstotliwości. Pozwalają
także na regulację wzmocnienia
sygnału. Korektory parametryczne
ustawiają natomiast częstotliwość
środkową, czyli średnią arytmetyczną
lub geometryczną dolnej i górnej
granicy  częstotliwości.  Jest  to  sprzęt
wyższej klasy, który w większości
przypadków nie jest niezbędny do
pracy, szczególnie półamatorskiej.

Bardzo ważne jest natomiast
wyciszenie tak zwanych sybilantów,
czyli syczących zgłosek. Do tego celu
używa się procesora dźwięku o nazwie
"De-esser", który jest w zasadzie
formą kompresora, ale działa tylko na
wybranym zakresie częstotliwości.
Jest  to  czynność,  którą wykonuje się
praktycznie zawsze, bo bez niej od
"syczenia" potraf ią mocno zaboleć
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uszy, a próba tłumienia samych wysokich
częstotliwości „equalizerem” nie przynosi
dobrych rezultatów. Trzeba jednak
pamiętać, aby nie usunąć zbyt dużego
zakresu, bo wokal staje się wtedy
nieczytelny. W ostatnim etapie należy
użyć limitera, czyli kolejnego kompresora,
który z kolei ogranicza poziom dźwięku do
określonego wyznaczonego poziomu.
Znowu spowoduje to podniesienie
średniego poziomu nagrania, dlatego

ważna jest nie tylko umiejętność
zastosowania określonych funkcji, ale
także ich kolejność.
W większości przypadków tak wygląda
ogólny schemat pracy nad materiałem
muzycznym. Oczywiście zdarzają się
wyjątki, poza tym samo nagranie może
mieć różną charakterystykę. Dlatego
uważam, że zawsze trzeba działać
bardziej "na ucho" niż sugerować się
wskazaniami komputera albo osobnych
urządzeń zwanych cyfrowymi procesorami
audio. Czy nasze wysłużone Amigi mogą
na tym polu coś zdziałać? Okazuje się, że
tak i to nawet całkiem dużo.

Spróbujmy przyjrzeć się produktowi, który
nigdy nie był bardzo znany, a jest w moim
przekonaniu jest jednym z najlepszych w
swojej klasie programów jakie powstały
dla Amigi. Ten program to "ProStation
Audio", który z powodzeniem znajdziemy
na stronie:

Ta tej samej stronie dostępna jest
instrukcja, a także wiele innych
przydanych informacji. Co
potrzebujemy, aby zacząć pracę? Nie
tak wiele, bowiem wystarczy AmigaOS
3.1,  co  najmniej 16MB  pamięci  oraz
procesor Motorola 68030 wraz z
koprocesorem arytmetycznym.

Oczywiście są to wymagania
praktycznie minimalne i lepiej mieć
szybszy sprzęt, jeśli jednak będziemy
pracować na małych projektach,
możemy pokusić się o uruchomienie
na wolniejszych maszynach. Co
ciekawe, program potrafi wykorzystać
procesor PowerPC i to w zakresie
miksowania dźwięku, czyli procesu
mocno obciążającego komputer.
Istnieje  również  specjalna  wersja  dla
systemu MorphOS, która była
testowana na komputerze Pegasos.
Jak na początek - całkiem nieźle.

Program wygląda podobnie jak
większość tego typu edytorów, co
więcej  przypomina  chyba  najbardziej
"Ardour" znany z Linuxa, z którego
swojego czasu dość intensywnie
korzystałem. Nie tylko kolorystyka, ale
również  układ  opcji  jest  zbliżony,  co
przypadło mi bardzo do gustu. Tak
samo od razu byłem w stanie z niego

korzystać, bo interfejs jest dość
ergonomiczny. Operując na ścieżkach
możemy używać wielu formatów
plików, m.in.:

- AIFF
- WAVE
- CDDA
- MPEG 1/2/3
- MAUD
- VOC

czy starego dobrego
IFF-a. Podczas moich
testów wczytałem
kilka zapisanych partii
wokalnych, właśnie
za pomocą "Audoura"
i zostały bez
problemy wstawione
do ścieżek audio.
Również z
odtwarzaniem nie
było problemów.

Sama edycja jest
rozbudowana,
operacje na blokach
można wykonywać
bardzo swobodnie,
działają
automatycznie
funkcje typu
wyciszanie i
pogłaśnianie. Bez
problemu ustawimy
także oddzielną
kolorystykę dla
poszczególnych
elementów nagrania,
co jest wygodne, gdy
pracujemy na

dłuższym utworze.

Używać możemy maksymalnie 32
ścieżki, po 16 na każdy kanał stereo.
Do każdej  ścieżki  możemy przypisać
po trzy efekty. Bez nich nie można
byłoby mówić o jakiejkolwiek pracy
poza prostym łączeniem nagrań.
Efektów nie jest ich może zbyt dużo,
ale jednak pozwalają wykonać
większą część pracy związanych z
prostym masteringiem.

Mamy więc:

- dwa kompresory
- limiter
- możliwość zmian w panoramie
stereofonicznej
- efekt modulacyjny typu Flanger
- Delay naśladujący echo
- filtry górno- i dolnoprzepustowe



czy też kilkanaście innych korektorów -
małych, bo małych, ale jednak razem
pozwalających wpływać na barwę
dźwięku. Znalazłem nawet harmonizer,
który rozdziela  sygnał na  dwie  ścieżki  i
umożliwia uzyskanie efektu zbliżonego do
chorusu, czyli brzmienia chóralnego.
Wtyczki te nie dadzą nam pełnej kontroli
nad materiałem, ale jest to już jakaś
podstawa do dalszych prac. Ponadto
posiadają spójny interfejs "pokręteł", co
jest proste do zrozumienia w działaniu.
Obsługiwane jest również MIDI, dzięki
czemu możemy
komunikować się z
urządzeniami typu
mikser, a także
sterować
instrumentami, czyli
wykonywać typowe
czynności sekwencyjne.
Nie jest to żadna
niespodziewana funkcja, ale miło było mi
się przekonać, że mój moduł brzmieniowy
Rolanda  współpracuje  z Amigą i  razem
stanowią całkiem przyjemny tandem.

Ocena programu nie może obejść się bez
sprawdzenia stabilności i szybkości pracy.
Tutaj powiedziałbym, że jest "mocno
średnio", bo nawet podczas krótkiej i
nieskomplikowanej sesji potrafiłem
uzyskać efektowne "Software Failure"  na
ekranie. Procesor 68030 zamontowany w
mojej Amidze pocił się niemiłosiernie, a w
miarę płynną pracę byłem w stanie
przeprowadzić tylko  na  plikach o  bardzo
niskiej częstotliwości rzędu kilkunastu
kiloherców. Na plus muszę policzyć to, że
pliki WAVE w lepszej jakości importowały
się bez problemów, chociaż trwało to
bardzo długo. Z tego wynika, że
posiadacze szybszych sprzętów
(względnie  zwolennicy  emulatorów)  będą
mogli pobawić się w obróbkę plików
zapisanych na innych komputerach. Znak
czasów.  Wiadomo,  że nie  przeskoczymy
wymagań związanych z wydajnością
sprzętu, ale przecież 68030 do choćby

68060 dzieli przepaść. A może pojawią
się  niedługo  karty  z układami FPGA
dającymi zgodność i dużo większą
szybkość? Byłoby dobrze.

Ogólnie w działaniu program oferuje
więcej niż mogłoby się wydawać.
Pamiętajmy, że najnowsze wydanie
jest datowane na rok 2000, a więc już
prawie 15 lat temu. Można powiedzieć,
że od  czego  czasu  minęła  epoka,  a
raczej kilka. Mimo to "ProStation
Audio"  jest  przydatny,  chociaż  trzeba

przyznać, że głównie w prostych
pracach niewymagających wielu
godzin spędzonych przed monitorem.
Pomijając funkcje, nie zapewnia
odpowiedniej stabilności. Na pewno
nie mogłoby to być moje główne
stanowisko  pracy,  ale jako  narzędzie
pomocnicze – jak najbardziej. Biorę
też pod uwagę, że nie testowałem
wydajności  na  szybszym procesorze,
a być może zmieniłoby to mój pogląd.
Nie jestem co prawda przekonany czy
duet 68k+PowerPC byłby w tym
przypadku na tyle silny, aby zmierzyć
się z wielościeżkowym nagraniem, ale
jeśli uda mi  się to  sprawdzić –  nie
omieszkam napisać suplementu.

Tak czy inaczej, jeśli chcemy
zmontować materiał typu podcast albo
tło do nagrania wideo, zrobimy to bez
większego problemu i do dyspozycji
będziemy mieli  sporą ilość funkcji.  W
takim wypadku program nie będzie
wymagał bardzo szybkiego sprzętu, a
edycja jest mimo wszystko dużo
bardziej nowoczesna niż na zwykłych

edytorach dźwiękowych, jak na
przykład stary "AudioMaster",  którego
wiele osób jeszcze próbuje używać.
Oczywiście "ProStation" jest
produktem innego kalibru, ale
pamiętam te czasy, gdy robiło się
montaż audio właśnie na zwykłych
edytorach z Aminetu. Tutaj mamy
zupełnie nową jakość.

Potencjał programu jest spory, a
weźmy pod uwagę, że jest to tylko
jeden z kilku przedstawicieli

programów zbliżonych do modelu
Digital Audio Workstation dla Amigi.
Wystarczy wymienić takie pozycje jak
"Audio Evolution", "HD-Rec" czy
"Studio16", aby przekonać się, że
domeną Amigi nie musi być tylko
grafika. Znałem nawet kiedyś kilka
osób, które pracowały zawodowo z
dźwiękiem i robiły to właśnie na
Amidze Zresztą "Audio Evolution"
działa z powodzeniem także na
systemie AROS, więc praktycznie
każdy może się z nim zapoznać
niezależnie od tego jaką posiada
Amigę. Celowo nie wymieniam
typowych sekwencerów MIDI, których
dla  Amigi  powstało chyba  najwięcej,
bo służą do tworzenia muzyki jednak
w inny sposób. Może zajmę się nimi w
innym numerze. Każda z
wymienionych pozycji daje wiele
możliwości w zakresie obróbki oraz
montażu dźwięku i jeśli tylko
posiadamy na tyle rozbudowaną
konfigurację, że będą działać - mogą
na dłużej zagościć na naszych
twardych dyskach.



Jeżeli chcemy podłączyć Amigę do
monitora przez adapter RGB-VGA,
powstaje problem uzyskania
odpowiedniego trybu wyświetlania. Na
Workbenchu wiadomo, że wystarczy
uruchomić sterownik „Multiscan” albo
„DblPAL” i wszystko powinno zadziałać
bez większego problemu. Powstaje jednak
problem jak  uruchomić  „Boot  Menu” tak,
aby monitor je pokazał? To samo dotyczy
ramek „Guru Meditation”, bo przecież nie
będziemy się domyślać jaki błąd został
wywołany. Teoretycznie można użyć
programów typu AlertPatch, które
pokazują informacje w zwykłym oknie, ale
z mojego doświadczenia nie zawsze to
działa tak jak powinno. Na szczęście jest
na to prosta rada i  nie jest  to  tylko pod
tytułem „kupić scandoubler”. Wystarczy
zainstalować program „BootControl”.  Jest
na Aminecie, w dodatku bardzo prosty w
użyciu. Trzeba tylko dopisać do pliku
„startup-sequence” coś w rodzaju:

i wszystko będzie działało od następnego
zresetowania komputera. Program
wymaga Kickstartu 3.0 i Amigi z układami
AGA. Zajmuje bardzo mało pamięci, więc
może być używany nawet na
standardowej konf iguracji Amigi 1200.
Korzysta z trybu „DblNTSC”, więc musimy
go  skopiować do  systemowego  katalogu
„Devs/Monitors”. Razem z nim dobrze jest
umieścić plik „VGAOnly”, który spowoduje
podwyższenie częstotliwości odświeżania
obrazu. „BootControl” z niego korzysta, a
wiele monitorów może tego wymagać, aby
obraz był widoczny. Program może też
przekierować wyświetlanie błędów „Guru”
na domyślny ekran publiczny. W praktyce
najlepiej dodać dwa argumenty:

oraz

co zapewni wykorzystanie ekranu
publicznego oraz trybu, który powinien być
wyświetlany poprawnie przez większość
monitorów. Gdyby okazało się, że
częstotliwość jest zbyt mała, można
zmienić parametry za pomocą tooltype-ów
ikony. Program posiada kilka dodatkowych

opcji, w tym ukrywanie partycji dysków
na liście bootowania, wyłączanie
pamięci Fast i pamięci podręcznej
procesora. Wszystkie funkcje są
dokładnie opisane – razem z
przykładami - w dołączonej instrukcji
obsługi, a sam program znajdziemy na
Aminecie. Wszystko to powoduje, że
„BootControl” powinien być skuteczny
wszędzie tam, gdzie mamy
standardowy monitor, a układy AGA
potrafią do prawidłowo obsłużyć.
Polecam przyjrzeć mu się bliżej.

Podobny mechanizm został zresztą
wdrożony w AmigaOS 3.9, ale nie było
to specjalnie eksponowane. Gdy
wywołamy  „Boot  Menu”  i  naciśniemy
klawisze LEWY ALT, CONTROL,
BACKSPACE i DELETE – ekran
zostanie  również  przełączony  w  tryb
właściwy dla monitorów VGA. Aż dziw
bierze, że mało kto o tym wie, bo
swojego czasu była to wielka bolączka
Amigowców. Jak widać, nie zawsze
musimy kupować drogi  scan doubler.
No,  chyba  że naszym celem są  gry,
wtedy to zupełnie inna historia.

Przy tej okazji chciałbym powiedzieć o
całej  serii  monitorów, które pozwalają
wyświetlić  obraz  w  częstotliwości  50
Hz (a  nawet poniżej) i  są  aktualnie
sprzedawane.  Chodzi  o monitory HP,
które w ogromnej większości
obsługują  trybu  od  24  kHz  i  48  Hz.
Byłem tym mocno zdziwiony, a jeszcze
bardziej, że w oficjalnie dostępnej
dokumentacji jest to opisane (sic!).
Przecież tyle się mówi o „trafianiu”
monitora, który będzie działał ze scan
doublerem, a tutaj mamy wszystko
podaje na tacy.

Pomogło mi trochę, że pracowałem
całkiem niedawno dla firmy związanej
umowami z HP i miałem szeroki
dostęp do dokumentacji serwisowej
oraz całej masy sprzętu. Osobiście
byłem w stanie przetestować wiele
modeli monitorów i w większości
przypadków nie dość, że tryby 50 Hz

są obsługiwane to jeszcze w menu
OSD widać parametry, co nie udaje się
uzyskać na przykład na nowszych
Samsungach.  Co  prawda  im  nowszy
egzemplarz  tym gorzej,  ale  jednak  z
powodzeniem sprawdziłem z Amigą
poniższe modele:

- L1750 (17” LCD)
- L1950G (19” LCD)
- 2009v (20” LCD panorama)
- 2310ei (23” WLED panorama)
- LP2465 (24” S-PVA LCD panorama)
- LA2405x (24” LCD panorama)
- Z24i (24” IPS LED panorama)

Jak widać działają zarówno stare, jak i
dużo nowsze modele.  Niektóre udało
mi  się  nawet  kupić  niezbyt  drogo od
firmy, bo zarząd pozbywał się „starych
i nieużywalnych” egzemplarzy. Trzeba
było widzieć miny poważnych
informatyków, którzy zobaczyli moją
A1200 podłączaną po kolei do różnych
monitorów. Jak to mówią w reklamie –
bezcenne.

Monitory HP mają całkiem dobre
parametry i nie są specjalnie awaryjne.
Gdy dołożymy do tego dobrą
dostępność choćby na Allegro i w
związku z tym niewygórowane ceny,
wychodzi  nam  z tego  całkiem  niezłe
ciacho.  Nie myślałem, że jakaś firma
obecnie zwraca uwagę na takie
szczególne cechy, które w świecie
pecetów nie są  ważne.  Tym bardziej
lubię firmę HP i to wcale nie dlatego,
że miałem okazję dla nich pracować.
W końcu ich logo można zobaczyć też
na płycie głównej Amigi 1200.

Razem z jedną z moich Amig udało mi
się kiedyś kupić trochę dyskietek.
Wśród nich było kilka z napisami
„Workbench”, a moją uwagę przykuła
wersja 1.4 „beta 1”. Dyskietki
wyglądały na oryginalne i co ciekawe,
na blaszkach miały emblemat
Commodore.  Czy ktoś zrobił  sobie w
dawnych czasach naklejki? Przecież

Na celowniku
CIEKAWE I PRZYDATNE



raczej nie zrobił sobie też nadruku na
samych dyskietkach. Pewnie to
przypadek, ale jednak zastanowiło mnie to
i czym prędzej włożyłem pierwszą
dyskietkę  do mojej  „pięćsetki”,  ale  żeby
wszystko działało musiałem włożyć
Kickstart 2.0.  W gruncie  rzeczy  tego się
spodziewałem, w końcu 1.4 to trochę
więcej niż stary Workbench 1.3.

Sam system wygląda i działa trochę
inaczej niż zwykły i myślę, że warto
powiedzieć o tym kilka  słów.  Konkretnie
okazało się, że jest to wersja 36.8. Przede
wszystkim na mojej wersji domyślną
rozdzielczością był PAL Hires Interlace.
Mocno mnie to
zaskoczyło, ale jak
widać, że testy były
przeprowadzane na
Amigach z większą
ilością pamięci. Z
tego co wiem
wczesne testy
dotyczyły działa na
Amidze 3000, tym
bardziej chwała
twórcom, że nie
kazali jej od razu
modernizować
sprzętu w czasach,
gdy nie było to zbyt
tanie (dzisiaj  też nie jest – przyp. Red.).
Paleta kolorów ekranu też jest inna i  nie
pasuje do końca ani do wersji 1.3, ani do
2.0.  Tak  samo  ikony  są  dość  niezdarne
pod względem proporcji, na przykład
„szuflady” są dużo większe niż
preferencje. Co do tych ostatnich, każdy z
programów z katalogu „Prefs” posiada
przycisk  zamknięcia okna,  co  jak  wiemy
zostało później usunięte. Niektóre mają
nawet opcję „Try” zamiast „Use”, co
wydaje się dzisiaj bardziej naturalne.
Niektóre funkcje były rozbite na kilka
oddzielnych programów, jak ustawienia
czcionek, które do tego nie są zapisane na
oddzielnej dyskietce, tylko na „Extras”.

Ciekawostką jest też, że na jednej z
dyskietek zapisane są materiały dla
programistów, a także formularz do
zgłaszania błędów i wyjaśnienia ostatnio
wprowadzonych poprawek. Wszystko
datowane jest na 1989 rok i pasuje to do
realnej daty, bo  przecież  Workbench 2.0
debiutował rok później. Poza tym na
dyskietce jest jeszcze program do
zapisywania obrazu Kickstartu oraz
oryginalny plik z obrazem wersji 2.0
„beta”. Jest też opis mówiący jak
uruchomić najmniej wymagającą
konfigurację  Workbencha i  to  zarówno z
dyskietek, jak i twardego dysku. Niektóre
pliki są spakowane za pomocą programu

„ZOO”, co z dzisiejszego punktu
widzenia jest tak egzotyczne i
klimatycznie amigowe, że aż łezka się
w oku kręci. A przy okazji poznajemy
zwyczaje ludzi,  którzy  przyczynili  się
do rozwoju systemu Amigi.

Na tym przykładzie widać jak
przebiegała tytułowa ewolucja
Workbencha. Bardzo ciekawe jest
zobaczyć jak przebiegały pracę „od
kuchni” nad naszym systemem.
Widać, że twórcy systemu
wypracowywali aktualizacje na bazie
drobnych zmian, które w wersjach
testowych były mocno niespójne.

Pewnie dopiero po
zakończeniu pracy
materiał był
przekazywany do
kogoś, kto
doprowadzał do
porządku pliki i dzielił
je na dyskietki.
Swoją drogą
ciekawe jak ta
wersja znalazła się
na starych 20-letnich
dyskietkach i to w
Polsce, bo tę Amigę
kupiłem od jednego
z „pierwszych

właścicieli” na portalu aukcyjnym. Nie
był to najtańszy zakup, ale ze względu
na dość unikalne dyskietki – nie żałuję.
Takie archeologiczne podejście do
Amigi jest dla mnie czymś zupełnie
nowym i szczerze wolę to od nowego
tabletu czy laptopa. Chociaż wiadomo,
że jedno drugiego nie zastąpi i to
działa na szczęście w obie strony.

Na koniec zostawiłem historię, która
przydarzyła  mi  się  kilka  lat temu, a
która kazała mi się zastanowić nad
wrażliwością Amigi nie tylko na
wyładowania elektryczne, co jest
powszechnie znane, ale nad stanem
instalacji elektrycznej w naszych
mieszkaniach. Otóż pewnego
pięknego dnia uruchomiłem moją
ulubioną „tysiąćdwusetkę” i okazało
się, że padł dysk! Zacząłem ciskać
gromy w Seagate'a i szybko
sięgnąłem  po  zapasową  dyskietkę z
„AmiBack Tools” i kilkoma innymi
pchełkami, z których korzystam
„ratunkowo”. Niestety nie chciały się
odczytać praktyczne żadne informacje,
a na domiar złego „HDToolBox” zaczął
pokazywać „krzaczki” nawet w
symbolu napędu. Podłączyłem więc
drugi dysk,  żeby  spróbować  chociaż

zainstalować goły system. Niestety nie
dało się na nim nawet utworzyć
partycji. Zamontowanie CD-ROMu też
okazało się problematyczne – płyty
przestały się odczytywać.
Pomyślałem, że przecież niemożliwe
jest, aby w tym samym czasie
uszkodził się cały sprzęt. Zacząłem
podejrzewać zasilacz Amigi, a potem –
po sprawdzeniu,  że  w zasadzie  daje
prawidłowe  napięcia  –  płytę  główną.
Nie potrafiłem znaleźć uszkodzenia,
mimo że męczyłem się z tym
praktycznie cały dzień. Nawiasem
mówiąc,  stojący  obok  „pecet”  działał
jak zawsze, co denerwowało mnie
jeszcze bardziej.

Postanowiłem wtedy wybrać się do
kolegi, aby sprawdzić u niego sprzęt.
Na miejscu podłączyliśmy dysk do
jego Amigi i okazało się, że wszystko
jest w porządku – nawet system
normalnie  działa.  Co  więcej, okazało
się, ze moja Amiga zaczęła działać
zupełnie normalnie. Mocno zdziwiony,
ale  i  zadowolony  wróciłem do domu.
Zasiadłem już przed ekranem,
utworzyłem puszkę „Coli”  i...  mina mi
ostro zrzedła. Komputer znowu
zachowywał się jak wcześniej i nic nie
potrafiło tego zmienić. Mocno
zdeprymowany poprosiłem kolegę o
możliwość przeprowadzenia małego
testu, czyli  podłączenia  jego  Amigi  u
mnie w domu. Okazało się, że dzieje
się dokładnie to samo co z moim
sprzętem. A więc nie jest to wina
sprzętu! W końcu dałem za wygraną i
stwierdziłem, że pomęczę się z
problemem następnego dnia z nowymi
pomysłami.  Tak  się zdarzyło,  że nie
mogłem zająć się Amigą od rana, lecz
po  południu  –  po  przyjściu  z pracy.
Komputer uruchomił się jednak bez
żadnych problemów i nie powiem,
żeby nie wytrąciło mnie to na chwilę z
równowagi. Sytuacja więcej się nie
powtórzyła.

I co Wy na to? Na pewno nie była to
wina samego sprzętu, lecz czegoś
„obok”. Po konsultacjach z wieloma
osobami stwierdziłem, że musiała być
to kwestia problemów z instalacją
elektryczną. Był to jedyny element
zamienny – inny u mnie i mojego
kolegi. Stojący obok „pecet” nie
zauważył różnicy, ale bardziej
wrażliwa Amiga  odmówiła  pracy.  Kto
teraz powie, że nasza „przyjaciółka”
nie miewa humorów?

Materiał zebrał i przygotował: Tomasz Bernacik



Amiga jest komputerem, którego
zalety zapewniają wspaniałą  zabawę,  a  jeśli
zachodzi taka potrzeba, staje się również
bardzo efektywnym narzędziem pracy.

- „Komputer” kwiecień / 1990

Co wolisz?

Amiga to komputery zdecydowanie
wyróżniające się spośród innych bardzo
dużymi możliwościami dźwiękowymi.

(…)
O tym, że jest to sprzęt mogący

znaleźć  bardziej  profesjonalne  zastosowanie,
świadczy test faxmodemu do tego komputera.

- „Bajtek” 8 / 1991



Do tej pory zajmowaliśmy się operacjami
wykonywanymi bezpośrednio na ekranie
monitora.  Turbo Calc  umożliwia  również
swobodny wydruk  arkusza w całości  lub
wybranej części. Do dyspozycji masz
wiele możliwości dostosowania efektu na
papierze do Twoich potrzeb i  oczekiwań,
choć niektóre z nich zaskakują.

Sprawa teoretycznie  nie  jest trudna. Aby
wydrukować arkusz powinieneś wybrać
opcję „Drukuj...” z menu górnego o nazwie
„Projekt”.  Na  ekranie  pojawi  się  okno  z
różnymi opcjami. Jeśli chcesz
wydrukować całą zawartość bez
dokonywania żadnych zmian wystarczy,
że wybierzesz teraz pole „Ok” znajdujące
się w dolnej części okna. Przed
wykonaniem wydruku warto jednak
sprawdzić jak rezultat Twojej pracy będzie
się prezentował na papierze. W tym celu
wybierz pole „Podgląd”  w oknie wydruku
lub opcję „Podgląd wydruku...” dostępną w
menu górnym o nazwie „Projekt”.

W  ten  sposób  wydrukujesz  cały  arkusz,
często jednak zachodzi konieczność
uzyskania na papierze tylko fragmentu
wprowadzanych danych. Turbo Calc
umożliwia zarówno stronicowanie
arkusza,  jak  również  wydruk  wybranego
fragmentu. Aby wydrukować określoną
stronę w oknie wydruku wybierz opcję
„Strony”, a w polach znajdujących się
obok wpisz numer pierwszej i ostatniej

strony, które chcesz wydrukować. Jeśli
Twoim życzeniem jest wydrukować
tylko jedną stronę, podaj jako pierwszy
i  ostatni  numer  tej  samej  strony.  Tak
wygląda podstawa.

Możesz także wydrukować tylko
zaznaczone komórki, dzięki czemu
łatwiej i szybciej możesz wskazać
konkretny  fragment,  szczególnie  jeśli
pracujesz na dużym i
skomplikowanym arkuszu. Operacje
na takim pliku nie zawsze należą do
szybkich, tym bardziej jeżeli
korzystasz z makrodefinicji. Pamiętaj
jednak, że w  tym  przypadku  musisz
bardzo dokładnie określić zakres, który
chcesz ujrzeć na papierze.

Komórki powinieneś zaznaczyć w
zwykły sposób, a następnie wybrać
opcję „Drukuj...”, tę samą co
wcześniej. Turbo Calc powinien
automatycznie ustawić opcje tak, aby
do wydruku przeznaczony został
wyłącznie zaznaczony przez Ciebie
obszar.  Możesz  to  sprawdzić  w polu
„Zakres druku”, a także korzystając z
opcji „Podgląd” w oknie wydruku. Jeśli
jednak program nie ustawi poprawnie
parametrów, nie ma innego wyjścia jak
tylko ręcznie  wybrać  pole  o  nazwie
„Zaznaczony  zakres”.  Następnie  użyj
przycisku „Drukuj” znajdującego się na
dole.

Jeśli  w  swoim  arkuszu  korzystasz  z
różnorodnej kolorystyki powinieneś
włączyć dodatkowo opcję „Wydruk
kolorowy”. Oczywiście jakość i
możliwość zależą od Twojej drukarki,
ale zwróć uwagę, że pole to musi być
włączone nawet jeżeli sterownik
drukarki obsługuje kolor. Inaczej za
każdym razem Turbo Calc wygeneruje
dane w  odcieniach szarości.  Jest  to
dość nietypowy sposób ustawiania
parametrów druku, ale z drugiej strony
daje większe możliwości ustawień z
poziomu samego arkusza.

Omawiany dotychczas sposób to tzw.
graficzny wydruk, czyli dokładne
odwzorowanie na papierze treści
wyświetlanych na ekranie. Jeśli jednak
bardziej od jakości zależy Ci na
szybkości,  możesz  skorzystać  z tzw.
wydruku tekstowego, czyli drukowaniu
za pomocą czcionek wbudowanych w
pamięć drukarki. Aby z niego
skorzystać musimy nauczyć się
ustawiać oba sposoby drukowania.

Dlatego w oknie wydruku wybierz pole
oznaczone jako „Układ strony...”, a
następnie kolejne o nazwie „Tekstowy”
lub „Graficzny” znajdujące się w
prawym górnym rogu. Zwróć uwagę,
że niektóre modele drukarek nie
posiadają żadnych czcionek w swojej
pamięci, co czyni wydruk tekstowy
niedostępny. Z reguły im nowsze
urządzenie tym większa szansa, że
tak właśnie jest. W takim wypadku
możesz jednak dokonać swoistej
emulacji czcionek przy użyciu
popularnego pakietu obsługi drukarek
Turbo  Print albo  Studio  Professional.
Jest to temat na oddzielny artykuł,
więc  na  razie  ograniczmy  się  do tej
uwagi.  Jeżeli  jednak masz dostęp do
Turbo Printa,  spróbuj  zapoznać się z
funkcjami w  zakładce „Text”  w  oknie
konfiguracji.

Arkusze
w akcji

część 2.
ADAM ZALEPA

a razie powiedzieliśmy tylko o niektórych aspektach używania
Turbo  Calca.  Zacząłem od  funkcji  bardziej  skomplikowanych,  a
pracowaliśmy głównie w samym arkuszu. Nie poświęciliśmy
natomiast uwagi czynnościom prostszym związanym z obsługą
gotowego pliku. Używamy ich podobnie jak w innych programach,
ale jednak niektóre opcje mogą nastręczać pewnych trudności. Tym
bardziej, że program wiele opcji traktuje nietypowo, a z dzisiejszego
punktu widzenia – nieco dziwnie. Dzisiaj opowiem o podstawowych
funkcjach druku.

N



Zwróć uwagę, że jeśli ustawisz druk
tekstowy, w oknie wydruku aktywne staną
się pola odnoszące się do jakości -
„listowej” i „draft”. Obie wpływają na
sposób drukowania tekstu. Tryb Draft
oferuje dużą szybkość i określany jest
często jako  druk  próbny. Natomiast  tzw.
jakość listowa to nieco wyższa jakość
kosztem szybkości. Od Twoich potrzeb
zależy decyzja, z którego trybu pracy
będziesz  korzystał.  Najprościej  użyć  obu
opcji  po  kolei  i  zobaczyć  jak  wyglądają
możliwości drukarki w tym zakresie. O ile
oczywiście druk w trybie tekstowym jest w
ogóle możliwy bez dodatkowego
oprogramowania.

Każdy arkusz możesz wydrukować wraz z
liniami stanowiącymi siatkę lub bez nich.
Rzecz jasna zależy to od potrzeby
uzyskania określonej estetyki arkusza
oraz jego przeznaczenia. W tym
przypadku nie ma reguły, prostsze
arkusze sugeruję jednak drukować wraz z
liniami siatki, a te bardziej
skomplikowane bez, ale przy
zastosowaniu różnorodnej
kolorystyki poszczególnych
komórek. Dzięki temu dane są
bardziej  czytelne.  Istotne jest,  aby
ważniejsze tytuły lub grupy
komórek oddzielone były wyraźnie
ramkami, wzorkami albo po prostu
w różnobarwny sposób.

Wydruk arkusza wraz z liniami
siatki możesz wybrać w tym samym
oknie „Układ strony”. Zwróć uwagę
na funkcję znajdującą się w
prawym dolnym rogu w formie
większego przycisku cyklicznego.
Dostępne są tutaj opcje o nazwach
„Bez siatki”, „Siatka (linia)” lub
„Siatka (podkreślenie)”. Powodują
inny sposób  tworzenia  siatki  jako
linie ciągłe lub przerywane.
Pamiętaj, że funkcje dotyczą
zarówno wydruku całości arkusza,
jak  i jego  fragmentów  w dowolny
sposób.

Każdy arkusz czy też każda strona
wydruku może być zapatrzona w tzw.
nagłówek (w górnej  części  strony)  oraz
stopkę (w dolnej części). Rzecz jasna
wszystko możesz wprowadzić
bezpośrednio do arkusza,  ale nie jest  to
zbyt wygodne. Ponadto musiałbyś stale
kontrolować obszar na kartce. W zamian
wystarczy, że w znanym już oknie „Układ
strony” wybierzesz pole oznaczone jako
„Nagłówek” lub „Stopka”, w zależności od
tego, jaki element chcesz wstawić. W
wybranym polu pojawi się kursor, a zatem
trzeba tu wpisać treść. Może być

oczywiście dowolna. Możesz też
skorzystać ze znaków specjalnych.
Dzięki  temu  sprawisz, że  stopka lub
nagłówek wyświetlały będą aktualną
stronę,  datę  lub  nazwę drukowanego
arkusza. W tym celu w polach edycji
wpisz:

-  - dla numeru strony
-  - dla aktualnej daty
-  - dla oznaczenia nazwy arkusza.

Możesz zatem zastosować zapis taki
jak na przykład:

Możliwości zastosowania tych danych
jest bardzo wiele.

Do arkusza możesz oczywiście
wstawić sam nagłówek,  samą stopkę
lub oba elementy.  Pamiętaj,  że są to
integralne części wydruku, a nie

arkusza, dlatego też widzisz je w oknie
podglądu wydruku, ale nie w oknie
edycji arkusza, czyli w głównym oknie
Turbo Calca.

Każdy wydruk realizowany jest
papierze o określonych rozmiarach.
Dlatego też program umożliwia
ustawienie parametrów papieru,
począwszy od podstawowych do
bardziej szczegółowych. Pierwszą
rzeczą jest ustawienie rozmiaru, który
określony jest typowymi symbolami
używanymi w Polsce na co dzień.

W tym celu  w oknie wydruku należy
wybrać pole „Format kartki...”. Na
ekranie pojawi się nowe okno. W jego
lewej części  okna dostępne są opcje
związane z rozmiarem papieru. Zwróć
uwagę na to, że każdy symbol jest
opisany dodatkowo w nawiasie,  abyś
nie pomylił się wybierając interesujący
Cię format. Możesz również podać
własny rozmiar papieru, wystarczy, że
wskażesz pozycję „Własny”, a
następnie  w  polach  znajdujących  się
niżej („Szer.” i „Wys.”) wprowadzisz
rozmiar.

Wiadomym jest, że kartkę możesz
zadrukować pionowo lub poziomo, co
jest szczególnie przydatne przy
tworzeniu bardziej rozbudowanych
arkuszy np. Księgi Przychodów i
Rozchodów, gdzie przy wydruku
poziomym kolumny nie zmieściłyby się
na jednej stronie. Oczywiście mam na
myśli standardową drukarkę formatu

A4. W takim przypadku Turbo Calc
drukuje kolejne kolumny na
dodatkowych kartkach, jednakże
zadrukowanie w układzie pionowym
jest w dużej części przypadków
zupełnie wystarczające i o wiele
wygodniejsze niż mozolne składanie z
kilku kartek jednej dużej tabeli. Aby tak
wydrukować arkusz w tym samym
oknie „Format kartki” włącz opcję o
nazwie „Pionowo” znajdującą się w
prawym dolnym rogu.

Jest to oczywista funkcja, ale znowu –



program realizuje ją w nietypowy sposób.
Możemy bowiem wybierać tylko jedną
opcję dotycząca układu arkusza na
papierze, a nie jak jest to przyjęte –
regulować układ z poziomego na pionowy.
Warto o tym pamiętać.

Każda drukarka posiada określoną
rozdzielczość druku, przy czym jest to
pewien zakres  określony  w punktach na
cal - dpi (ang. dots per inch). Możemy ją
zmieniać za pomocą pól umieszczonych w
grupie  „Gęstość”.  Są  oznaczone  cyframi
od 1 do 7. Im większa liczba, tym większa
rozdzielczość uzyskiwana na wydruku.
Szczegółowe informacje dotyczące
rozdzielczości dostępnych w Twojej
drukarce znajdziesz w jej instrukcji obsługi
lub dokumentacji sterownika, choć mogą
one nie pokrywać się z efektami
możliwymi do uzyskania w Turbo Calcu.

Zwróć jednak uwagę, że standardowy
mechanizm Workbencha nie sprawdza się
tutaj najlepiej. Arkusz wydrukowany bez
Turbo Calca (ani innego podobnego
pakietu) będzie słabej jakości, a cała
operacja potrwa dość długo. Dlatego
proponuję od razu skorzystać ze
sterowników Turbo Printa, a konkretnie z
zakładek o nazwach „Graphics” i – w razie
potrzeby - „GfxSize”. Dzięki temu efekt
uzyskany na papierze będzie
zdecydowanie lepszy, a przy okazji nie
będziemy się denerwować tak bardzo
powolnością mechanizmów
wbudowanych w Turbo Calca.

Kolejną ważną kwestią jest
ustawienie tak zwanego
skalowanie druku, czyli
określenia skali w jakiej arkusz
ma zostać wydrukowany.
Oczywiście w tym przypadku
zmiana wielkości dotyczy całego
arkusza i wszystkich jego
elementów, a więc wielkości
czcionek, odstępy między
komórkami i pozostałych. W
oknie „Format kartki” musisz tylko
użyć  pól  „X”  i „Y”  znajdujących
się w grupie oznaczonej jako
„Skala”. Możesz ustawić
oddzielną wartość  w  poziomie  i
pionie, najczęściej jednak
używamy skalowania
proporcjonalnego, gdzie obie
obie skale odpowiadają sobie
wzajemnie. Gdybyś potrzebował
bardziej dokładnego
dopasowania arkusza, również
jest to możliwe. Skalę musisz
wtedy podać wyrażoną w
procentach, gdzie naturalnie 1,0
odpowiada wartości 100%.

Dzięki  tej  opcji  możesz wydrukować
na przykład kilka miniatur na 1 kartce.
Ponadto  w  ten sposób  bardzo łatwo
można realizować druk na innym
formacie papieru niż było to wcześniej
zakładane i  to bez modyfikacji  samej
zawartości arkusza.

Wyobraź sobie sytuację, w której
wydruk planowany był na kartce A4, a
do  dyspozycji  masz jedynie  arkusze
A5. W zwykły sposób musiałbyś
modyf ikować cały arkusz tak, aby
zmieścił  się na  mniejszym  obszarze,
natomiast przy użyciu omawianej opcji
wystarczy, że podasz skalę 50%, czyli
0,5. Na podobnej zasadzie można
dopasować wydruk do bardziej
nietypowego formatu. Co prawda
utracimy proporcje, ale informacje
nadal będą czytelne.

Dla każdego arkusza możesz określać
marginesy, dzięki czemu masz
możliwość bardziej swobodnego
pozycjonowania obszaru druku.
Należy wziąć pod uwagę, że każda
drukarka posiada określone marginesy
i nie zawsze możliwe jest
zadrukowanie całej kartki. Poza tym
sterownik może nie móc skorzystać z
takiej możliwości. W większości
przypadków należy wziąć pod uwagę
przynajmniej ok. 0,5-1 cm pustego
miejsca z każdej strony, niezależnie od

formatu papieru. Aby ustawić
marginesy należy wrócić do okna
„Układ strony”. W jego lewym górnym
rogu znajdują się opcje oznaczone
łącznie jako „Marginesy (w cm)”.
Możesz ustalić oddzielnie każdy z
czterech marginesów i oczywiście
dotyczą one formatu  kartki, na  której
dokonywany będzie wydruk.

Efekty zmiany każdego z marginesów
możesz zobaczyć wybierając opcję
„Podgląd”  w głównym menu wydruku
arkusza.  W  tym  miejscu Turbo Calc
znowu zachowuje się nietypowo,
bowiem każdą kolumnę musi w całości
wydrukować na kartce. Dlatego też
jeśli kolumna nie zmieści się, zostanie
przeniesiona na następną stronę
wydruku. Taki sposób z jednej strony
może doprowadzać do dużo większej
ilości papieru potrzebnego do
wydruku, z drugiej gwarantuje jednak
zawsze sensowną treść zawartą na
każdym zadrukowywanym arkuszu
papieru. Poza tym daje dodatkową
możliwość późniejszego ułożenia
kartek w  taki sposób,  aby  stanowiły
jedną całość bez potrzeby
dopasowania linii siatki.

Przy  wydruku  tekstowym  niezmiernie
ważną kwestię stanowi też krój
czcionki oraz ilość danych, jaka może
zmieścić się na jednej kartce papieru.



Dlatego też Turbo Calc
posiada kilka opcji
pozwalających w bardziej
szczegółowy sposób
określać metodę wydruku
pod tym względem.
Możemy mianowicie
zmienić czcionkę
niezależnie od ustawień
sterownika. W tym celu
skorzystamy ponownie z
okna „Format kartki”. Spójrz
na pola ujęte w grupach
oznaczonych jako „Styl”
oraz „Linii/cal”. Nazwy
„Pica”, „Elite” i „Condensed”
oznaczają czcionkę
drukarki, natomiast wartości
„6 lpi”  i „8 lpi”  to ilość linii,
jaka może znaleźć się w
obrębie jednego cala
wydruku. Niestety program
operuje na mało
przydatnych w naszych
warunkach jednostkach, ale łatwo można
je przeliczyć. Po wybraniu opcji wskaż
standardowo pole „Ok” znajdujące się na
dole.

Teraz wydruk w trybie tekstowym będzie
wyglądał inaczej, według ustawionych
przez Ciebie opcji. Trzeba tylko wziąć pod
uwagę, że parametry te mogą być różne w
stosunku do ustawień czcionek na
Workbenchu lub za pomocą programu
typu Turbo Print. W takiej sytuacji możemy
doprowadzić do całkowicie nieczytelnego
wydruku albo efektów różnych od
zamierzonych. Dlatego konkretne kroje
powinieneś ustawiać w jednym miejscu,
najlepiej właśnie za pomocą funkcji
arkusza. Wyjątkiem jest sytuacja, w której
możliwe do zastosowania opcje są
dostępne tylko w zewnętrznym panelu
sterownika, na przykład w zakładce „Text”
wymienionego pakietu Turbo Print.

Pamiętaj też, że w zależności od Twojego
modelu drukarki, czcionki trybu
tekstowego będą wyglądały nieco inaczej.
Możliwości formatowania tekstu są w tym
przypadku o wiele bardziej ograniczone,
natomiast niewątpliwą zaletą wydruku w
trybie tekstowym jest jego większa
szybkość, szczególnie w przypadku
drukarek igłowych i  atramentowych. Jeśli
korzystasz z dodatkowych sterowników
ujawnia się tutaj kolejna zaleta nowszego
oprogramowania. Możliwe jest mianowicie
zrealizowanie druku w graficznego, ale
według parametrów trybu tekstowego.
Innymi słowy, program tworzy obraz kartki,
a dopiero potem przekształca go na
graf ikę. Ten sposób jest możliwy do
uzyskania właśnie w Turbo Princie.

Powoduje, ze znikają ograniczenia
wbudowanych czcionek drukarki, jak
również możliwe staje się
wykorzystanie większości opcji
związanych z drukiem grafiki.

Kolejną nietypową cechą Turbo Calca
jest to, że po wykonaniu wydruku
wysuwa każdą stronę tak, abyś nie
musiał robić tego ręcznie. Jest to
czynność niezależna od sterownika,
dlatego czasem bardziej wskazane
może być oczekiwanie na Twoją
decyzję co do ewentualnego dalszego
zadrukowania tej samej strony. To
samo dotyczy wydruku na papierze
ciągłym, gdzie wysuwanie papieru mija
się z celem. Dlatego też autor
programu umożliwił Ci ustawienie kilku
dodatkowych opcji.

Możesz wyłączyć automatyczne
wysuwanie każdej strony. W tym celu
w oknie „Format kartki” wyłącz pole o
nazwie „Wysuń stronę (Formfeed)”.
Możesz również spowodować, aby
drukarka nie pobierała automatycznie
kolejnej kartki. Aby tak się stało włącz
pole „Czekaj na nową stronę”
umieszczone wyżej.

Opcje  te  mają  zastosowanie  głównie
przy drukarkach igłowych, jednak
mogą być również pomocne przy
wydrukach na innych modelach, w
których sterowanie za pomocą
oprogramowania jest dość
ograniczone. Jeśli nie masz pewności
co do charakterystycznych cech
Twojej drukarki, sprawdź to w jej
instrukcji obsługi.

To większość opcji
programu związanych z
drukiem. Trzeba
przyznać, że posiada
ich całkiem sporo,
chociaż niektóre mogą
powodować kłopoty.
Jest to związane z
kilkoma cechami
arkusza. Ustawienia
drukarki rozbite są na
kilka okien, ale
wykonano to w sposób
niedbały. Niektóre
opcje powinny zostać
rozbudowane o
możliwość konfiguracji
przeciwnych wartości,
jak na przykład druk w
układzie horyzontalnym
i wertykalnym. Spotkać
można  także  pola  bez
określonych funkcji, co
wzmaga poczucie

niedopracowania tej części programu.
Druk nie jest najmocniejszą stroną
Turbo Calca, ale trzeba też przyznać,
że – poza niewygodną obsługą –
można doprowadzić go do wysokiej
jakości. W wielu przypadkach
konieczne okaże się jednak
zastosowanie zewnętrznych
sterowników drukarki wraz z
programem konfiguracyjnym, tak jak w
przypadku Turbo Printa. Odwołuję się
do niego, bowiem korzystałem z niego
wiele lat i jest to naprawdę godny
polecenia produkt, a obecnie posiada
także wersje dla innych systemów
operacyjnych. Mam nadzieję, że
trudności związane z obsługą drukarki
nie odwiodą Was od korzystania z
programu. Po nabraniu pewnej
wprawy, może być to skuteczne
narzędzie również w sytuacji, gdy
mamy do wydrukowana duży i
skomplikowany arkusz.

Omówienie wszystkich możliwości
druku sprawiło, że w tym odcinku
zabrakło miejsca na konfigurację.
Zrobimy to w następnym numerze
Amigazynu. W dalszej kolejności
będziemy mówić m.in. o importowaniu
plików z innych arkuszy, w tym
popularnego Excela. Chciałbym przy
tej  okazji  zwrócić  uwagę  na funkcje,
które w obu programach wywołujemy
w różny sposób, lecz łączą je zbieżne
wyniki działań. Będzie to część
poświęcona badaniom ilościowym
pomiędzy pewnymi zjawiskami a
zmiennymi ekonomicznymi, a zatem
temat dużo bardziej ciekawy niż czysta
obsługa programu. Gorąco polecam.



Właściwie wszystkie potrzebne narzędzia
mamy dostępne za wyciągnięcie ręki.
Wystarczy uruchomić arkusz kalkulacyjny
taki jak "Turbo Calc" i bez problemu
wykonamy odpowiednią analizę. Jednak
musimy jeszcze mieć jakieś źródło
danych, bo przecież nie będziemy
wpisywać ich z przysłowiowego palca. Tu
nie jest tak łatwo, ale z pomocą
przychodzi przeglądarka internetowa, a
konkretnie strona

, z
której możemy  pobrać  historyczne  dane
liczbowe zawierające kursy walut. Przy
czym słowo "historyczne" jest w tym
przypadku nie na miejscu, bowiem
uzyskać możemy informacje z
poprzedniego dnia. Wystarczy zaznaczyć
odpowiednią  parę  walutową,  na  przykład
EUR/PLN, a następnie w polu "Date"
ustawić interesującą nas datę. Potem
naciskamy "Download" i  czekamy chwilę
na przeprowadzenie konwersji. Co prawda
serwis wymaga założenia konta, ale jest to
bardzo  krótkie  i  nie  wymaga  podawania
szczegółowych danych. Jedyną tak zwaną
"wrażliwą" informacją jest numer telefonu,
ale można tu wpisać dowolne liczby,  a i
tak plik będzie możliwy do ściągnięcia.
Ważne jest natomiast, aby na koniec
wybrać opcję "Save as .csv". W ten
sposób na dysku będziemy mieli dane w
formacie CSV, które wczytamy do "Turbo
Calca".

Do pracy wystarczy demonstracyjna
wersja programu, choć nie wszystkie
opcje będą aktywne. Na początek
wywołujemy menu "Project" i wybieramy
opcję "Import from". Gdy rozwinie się
kolejne mniejsze menu, wskazujemy na
pozycję  "CSV  ASC  ,..."  -  koniecznie  tę,

która zawiera w nazwie przecinek.
Nasz plik został bowiem sformatowany
w taki sposób, że następujące po
sobie liczby oddzielone są właśnie tym
znakiem. Od tego zresztą pochodzi
nazwa formatu CSV, która w
rozwinięciu oznacza wartości
rozdzielone przecinkiem (ang. Comma
Separated Values). Dalej na ekranie
pojawi się okno wyboru, gdzie
ustawiamy zapisany wcześniej plik i
naciskamy przycisk "OK". Teraz
poczekamy raczej dłuższą chwilę (albo
nawet bardzo), gdyż plik zawiera kilka
tysięcy  pozycji.  Niestety  program nie
wyświetla żadnego paska postępu, ale
"Turbo Calc" jest stabilny, więc
wszystko powinno się udać bez
problemów. Arkusz będzie zawierał
więcej kolumn, ale nas na razie
interesują dwie pierwsze ("Time" i
"Ask") zawierające kursy walut i
odpowiadającą im godzinę. Na
początek zaznaczamy kilkanaście
pozycji, tak samo jak ikony na
Workbenchu. Gdy zostaną
podświetlone wybieramy ikonę
przedstawiającą wykres na pasku
narzędziowym albo opcję "Create
chart..." z menu górnego o nazwie

"Data". W mniejszym oknie
przestawiamy przycisk radiowy w
lewym górnym rogu na pozycję
"Column", a  potem  na  liście poniżej
zaznaczamy funkcję "Line". Na koniec
potwierdzamy wybór za pomocą
przycisku "OK". Dzięki temu
spowodujemy wyświetlenie wykresu
liniowego, który zawierał będzie
wartości widoczne w arkuszu. Trzeba
jeszcze tylko ustawić kilka parametrów
w samym  oknie  wykresu, czyli  tam,
gdzie pojawią się osie współrzędnych.
Na razie niewiele będą pokazywać, ale
za chwilę to zmienimy.

Okno wykresu posiada własne menu
górne, w nowszych wersjach te same
opcje umieszczone są w menu
kontekstowym, czyli po naciśnięciu
prawego klawisza myszki. Na osi
odciętych (czyli X) mamy bardzo dużo
wartości,  dlatego  nie  ma  sensu,  aby
były wyświetlane. Odszukujemy funkcji
o nazwie "Parameter...", a potem w
nowym oknie pola "Values". Należy je
wyłączyć i potwierdzić wybór
przyciskiem "OK". Podgląd wykresu
zostanie automatycznie
zaktualizowany, więc od razu widać
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W drugim odcinku cyklu zastanowimy się nad bardziej
szczegółową  wizualizacją  danych  pochodzących  z  giełdy.  Pomoże
nam to w lepszym zrozumieniu trendów, gdzie ogromną rolę
odgrywają  dwa  czynniki:  precyzja  i skala.  Nie  da  się  ukryć,  że
większość  programów,  o  których  pisałem  ma już  swoje lata.  Nie
zawsze jest to wada, lecz co zrobić jeśli chcemy skorzystać z
prawdziwych i - co nie mniej ważne - aktualnych danych?



czy wybraliśmy właściwą opcję. Drugim
krokiem jest włączenie opisu osi rzędnych
(czyli  Y). Należy przejść do  pozycji  "Y-
Axis...", a następnie w kolejnym oknie
"Show Values". Tym razem trzeba je
zakreślić i znowu wybrać "OK". Wykres
będzie już trochę bardziej czytelny, ale
nada mało z niego da się odczytać.  Tak
się dzieje, bo należy jeszcze odpowiednio
wyskalować oś Y. W tym celu sprawdzamy
jaka jest maksymalna liczba widoczna
obok i wpisujemy ją w tym samym oknie
"Y-Axis", lecz w prawym górnym rogu.
Znajdują tam się pola tekstowe "Min" oraz
"Max". Oczywiście jako pierwszą
wpisujemy wartość maksymalną. Jako
minimum trzeba przyjąć liczbę tylko lekko
mniejszą i proponuję zrobić to
doświadczalnie. W żadnym przypadku nie
utracimy zawartości wykresu, co najwyżej
na  chwilę ukryjemy  jego część.  Dlatego
można eksperymentować bez obaw.

Teraz musimy jeszcze spowodować, aby
"Turbo Calc" wziął pod uwagę większą
ilość danych, inaczej trudno będzie
analizować dynamikę zmiany wartości
funkcji. Przechodzimy więc co opcji o
nazwie "Chart Type..." lub "Type...", a
potem zmieniamy wpis w polu tekstowym
"Chart  Range".  Powinien  tam znajdować
się napis w rodzaju "A4:B20" lub podobny.
Trzeba zmienić tę drugą liczbę, dzięki
czemu zakres wykresu zostanie
powiększony. Może być to na przykład
"A4:B200". Nie polecam podawania
wartości liczonej w tysiącach, bo po
pierwsze znowu poczekamy na
wyświetlenie wykresu, a po drugie arkusz
może źle zinterpretować dane. Ujawnia
się tu chyba pewna wada "Turbo Calca" w
sytuacji, gdy ilość informacji przekracza
możliwości wyświetlenia na określonej
rozdzielczości ekranu. Gdy użyjemy
przycisku "OK" w oknie powinno pojawić
się dużo więcej informacji,  lecz skala osi
rzędnych może być znowu źle ustawiona
względem nowych liczb. W tej sytuacji
musimy na nowo wpisać inną wartość w
polu "Min" (pozycja "Y-Axis"). Nie da się z
góry przewidzieć jaka powinna być skala,
gdyż liczby zapisane w pliku mogą się
diametralnie różnić lub stanowić prawie
linię prostą. Wszystko zależy od
zachowania rynku walutowego.

Daje nam to wstępne pojęcie o
zmienności, lecz jest to  tylko  wstęp  do
dalszych rozważań. Powiedzmy nieco
więcej o tym, co można zobaczyć na
wykresie. To co uzyskaliśmy w arkuszu
trzeba odpowiednio odczytać.  Posłużymy
się kolejnym elementem teoretycznym, a

mianowicie opracowaną jeszcze w XIX
wieku tak zwaną teorią Dowa. Jest to
kolejny element układanki, który warto
poznać, bowiem może nam bardzo
wiele powiedzieć o tym jak "czytać"
trend  albo jego części.  Charles  Dow
sformułował swoją teorię w drugiej
połowie XIX wieku i jest obecnie
uznawana za fundament analizy
technicznej. Sama nazwa zaczęła być
używana już po śmierci  autora,  który
niestety dożył zaledwie 50-ciu lat.
Jego  pomysł  skupia  się  na  badaniu
kierunku trendu, a nie przewidywaniu
jego długości czy rozmiaru. Według
Dowa trend wzrostowy to sytuacja,
gdzie kolejne "szczyty" i "dołki"
kształtują się na coraz wyższym

poziomie. Oczywiście spadek to
sytuacja odwrotna.  Jest  to  podstawa
tej teorii, bowiem jest ona dużo
bardziej rozbudowana. Wyróżnia takie
pojęcia jak m.in. trend główny, wtórny,
krótkookresowy, a także poszczególne
fazy z jakimi mamy do czynienia
obserwując trend.  Na razie  zajmiemy
się jednak bazą. Dow porównywał
zmiany indeksów do ruchów morza, a
więc odnosił się do sił natury i chyba
rzeczywiście najłatwiej zrozumieć
rynek na zasadzie naturalnych
przypływów i odpływów.

W teorii wygląda to bardzo ładnie,
niestety praktyka pokazuje, że bardzo
łatwo można dać zwieść się pozorom.
Przekonamy się  o  tym na  podstawie

kilku bardzo charakterystycznych
fragmentów funkcji.  Na  rysunku  nr  2
widać ruchy kursu giełdowego
wartości akcji banku Commerzbank w
okresie 12 miesięcy. W zasadzie bez
większego wysiłku zauważymy
podobieństwo  do  "fal"  określonych  w
teorii Dowa. Jednak jest to widoczne w
konkretnych przedziałach czasowych,
na przykład w pierwszych czterech
okresach - od listopada do lutego. Co
się stanie, gdy zastosujemy mniejszą
skalę? Teoretycznie powinniśmy
uzyskać bardziej dokładny obraz
sytuacji,  lecz  praktycznie  im większe
powiększenie tym bardziej dane stają
się pozornie chaotyczne. Dzieje się
tak, bowiem rynek charakteryzują

okresy tzw. fałszywych wybić, które nie
są dostrzegalne przy analizie w formie
makro. Nazwa pochodzi od
stwierdzenia, że jest to oszukiwanie
wykonywane przez rynek. Cena
podąża w określonym kierunku,
dociera do pewnego poziomu, przebija
go, a następnie zawraca i  nie jest  w
stanie utrzymać się w tak
wyznaczonym obszarze. Jest to lepiej
widoczne na wykresie świecowym, ale
znowu - należy zastosować skalę,
która nie "ukryje" ważnych informacji.
Ustawienie określonych parametrów
wykresu jest kluczowe, gdy mówimy o
analizie graficznej funkcji. Niestety
wiele platform maklerskich pomija ten
ważny aspekt i choć można bez
kłopotu przełączać skalę, zwykle nie



jest to element, na których zwraca się
uwagę  klienta.  Z  mojego doświadczenia
wynika,  że  nie zawsze jest  to  działanie
zupełnie przypadkowe, ale oczywiście nikt
nie może odpowiadać za brak
doświadczenia początkującego inwestora.
Fałszywe wybicie może być bardzo dobrą
wskazówką i skutecznym sposobem
handlu, ale wymaga bystrego oka i wielu
godzin poświęconych na analizę
powtarzających się zmian kursów. W
przeciwnym razie zamiast liczyć zyski
szybko staniemy się ofiarą. Liczy się tutaj
refleks i nie sugerowanie się własnymi
emocjami, choć jest to ekstremalnie
trudne,  szczególnie  gdy  inwestujemy  już
większe kwoty. Osobiście wielokrotnie
otwierałem lub  zamykałem  pozycję  zbyt
późno, mimo że zasadniczo prawidłowo
przewidywałem okresy, lecz nie chciałem
podjąć zbyt wysokiego - jak mi się
wydawało - ryzyka. W konsekwencji
ryzykowałem jeszcze więcej, choć nie da
się  ukryć,  że  w  niektórych  przypadkach
bilans wypadł zdecydowanie na plus.
Fałszywe  wybicie  można  więc  uznać  za
ruch,  który  powoduje rugowanie z  rynku
tych, którzy są zbyt mocno przywiązani do
jednego  z kierunków trendu  albo  kierują
się błędnymi przesłankami. Powoduje, że
inwestorzy są przekonani o zwiększonym
bezpieczeństwie transakcji, gdy w
rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie.

Aby nie było tak łatwo należy dodać, że
takie "pułapki" mogą charakteryzować się

różnymi  formacjami  świecowymi.  Nie
będę referował ich typów, bowiem jest
to znowu bardzo obszerny temat i
proponuję zapoznać się z bardziej
specjalistyczną literaturą. Chcę tylko
zwrócić uwagę, że nie można
nastawiać się na określone graficzne
ustawienie ruchów ceny. Należy raczej
obserwować sesję i po jej zakończeniu
analizować jak zachowywał się kurs
oraz na jakim poziomie nastąpiło
zamknięcie. Najlepszym rozwiązaniem
jest to co najtrudniejsze, czyli aby
nauczyć się w pewnym stopniu
fałszywe wybicia. Pierwszym krokiem
jest  zwracanie  szczególnej uwagi  na
tzw. cienie świec,  czyli  linie  poniżej  i
powyżej korpusu. Niezmiernie ważne
jest to, jakie cienie pojawiają się przy
kluczowych poziomach. Z biegiem
czasu można bez większego problemu
określać czy dane wybicie jest
fałszywe czy też nie. Na koniec

chciałbym zachęcić do sprawdzenia
programu "Broker-Assistent". Jest to
bardzo  mało znana  pozycja, do  tego
pracuje na co prawda systemowym
ekran, ale nie wykorzystuje
standardowego interfejsu graficznego.
Posługuje się językiem niemieckim,
więc będzie to stanowiło kolejną
barierę. Dlaczego więc o nim mówię?

Otóż ma on wbudowany bardzo
wygodny i szybki moduł wykresu
ukryty pod przyciskiem "Graph".
Można do niego wczytać jedną z
prawdziwych historycznych sesji, które
zostały dołączone w katalogu "Daten".
W porównaniu z poprzednimi
programami "Broker-Assistent" ma
dużo mniejsze wymagania sprzętowe,
poza tym wyznaczanie
charakterystycznych cech funkcji jest
tutaj  jedną z podstawowych opcji  "na
wierzchu" zaraz obok tabeli wartości.
Dzięki niemu możemy przekonać się o
wszystkich omawianych wcześniej
elementach nawet jeśli dysponujemy
bardzo skromną konfiguracją
sprzętową Amigi. Z powodzeniem
działa nawet na 1 megabajcie pamięci,
co  w  przypadku  poprzednich  pozycji
jest problematyczne.

W następnym odcinku powiemy sobie
o coraz bardziej popularnym tzw. auto-
tradingu, czyli handlu automatycznym.
Teoretycznie pozwala do na
dokonywanie transakcji bez udziału
inwestora. Czy warto z tego
skorzystać?  I  czy  możemy  to  zrobić
także na Amidze? O tym (i nie tylko)
już w następnym numerze Amigazynu.
Zapraszam.



rzed nami gorący okres
przygotowań świątecznych. Z tej
okazji  w tym numerze na Cover
Dysku  mamy  smaczny kąsek  w
postaci specjalizowanej bazy
danych "Kucharz". Program
powstał w drugiej połowie lat '90-
tych i  był  sprzedawany w wersji
pudełkowej wraz z drukowaną
instrukcją obsługi w języku
polskim. Jest próbą zbudowania
nietypowej bazy o wielu
ułatwieniach i związku z tym
ograniczonej funkcjonalności. Z
tego względu powstało tylko kilka
wersji, po czym projekt
zarzucono.

Program przechowuje informacje na temat
potraw, a także ich składników i sposobów
przyrządzania. Można powiedzieć, że jest
elektroniczną wersją książki kucharskiej,
ale o dodatkowych możliwościach.
Pozwala na przechowywanie danych
związanych z makrobiotycznym stylem
odżywania, dzielenie  materiału  na  wiele
kategorii, a także oznaczanie pochodzenia
potraw, m.in. przez tworzenie podtypów
kuchni narodowych. Zawiera część
nazwaną jako "Encyklopedia", dzięki której
można zbierać charakterystyczne
informacje o przepisach, składnikach i ich
zastosowaniach. Wszystko jest
uwzględnione w typowym dla „MUI”
interfejsie użytkownika, choć trzeba
przyznać, że jest podzielony na bardzo
szczegółowe pola.

"Kucharz" wymaga Kickstart 3.0,
przynajmniej 2 MB pamięci i pakietu
"Magic User Interface" w najbardziej
popularnej wersji 3.8. Trzeba przyznać, że

przeszedł „próbę czasu”, bo
testowaliśmy go również na wersji 3.9 i
radzi sobie znakomicie. Zalecana jest
lepsza konfiguracja sprzętowa,
szczególnie ze względu na możliwość
elastycznej zmiany wyglądu.

Na ekranie w oddzielnym oknie
dostępna jest podręczna pomoc
wyświetlająca bardzo dokładne
podpowiedzi w zależności od opcji,
która zostanie wybrana. Okno
nazwane zostało  „Sufler”  i określenie
to najlepiej oddaje jego funkcje. Co
ciekawe, „Kucharz” należy do
programów typu commodity, więc
można go kontrolować za pomocą
systemowego "Exchange".

Dołączona jest baza danych
zawierająca ponad 150 przepisów
oraz paletę kilkuset składników.
Możliwe jest bardzo szczegółowe
przeszukiwanie bazy danych oraz
drukowanie przepisów. Bazę danych

można oczywiście zmieniać i
uzupełniać, a za pomocą tooltypów
ikony można automatyczne ładować
odpowiednie pliki. To samo można
uzyskać w oknie „Shell”. Dokładna
obsługa opisana jest w załączonej
dokumentacji w formacie AmigaGuide.

Uważamy, że „Kucharz” jest ciekawym
produktem, choć nie pozbawionym
wad. Za najważniejszą uznaliśmy
pracochłonny proces wprowadzania
informacji, a także utrudnione
wyszukiwanie. Z drugiej strony
program ma wiele interesujących i
rzadko  spotykanych  opcji  i  działa  w
pełni zgodnie z systemem
operacyjnym, co widać po
uruchomieniu  na  nowszym sprzęcie  i
systemie. Istnieje nawet możliwość
uwolnienia kodu źródłowego w języku
C,  o czym pomyślimy  w przyszłości.
Może  być to dobra  okazja  do  nauki
dobrych praktyk programowania na
Amidze.
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ym razem zwrócę Waszą uwagę
na trzy bardzo „klasyczne”
programy, które pokazują jak
można wykorzystać prostą
konfigurację Amigi. Wszystkie
działają na zwykłej „pięćsetce”,
są proste i wygodne w użyciu, a
za ich pomocą można szybko
stworzyć ciekawe projekty.  Może
właśnie tak powinny wyglądać
dobrze napisane programy?
Pytanie pozostawiam otwarte do
przemyślenia.

Ten dziwnie nazywający się program służy
do edycji tak zwanych bobów, czyli
obiektów podobnych do spritów, które
obsługiwane są przez blitter Amigi. Gdzie
są używane?
Oczywiście w grach.
Pieszczotliwie
określany „Bobby”
umożliwia nie tylko ich
rysowanie, ale również
tworzenie animacji.
Główna część ekranu
to przybliżony obszar o
wielkości 64x64
punktów z siatką
ułatwiającą pracę.
Obok widoczne jest
małe pole obrazujące
jak grafika będzie
widoczna na ekranie
bez stosowania
przybliżenia. Panel
sterowania ma małą
ilość funkcji, ale bardzo
dobrze spełnia swoją
rolę.

Co prawda dostępne są tylko
podstawowe narzędzia, ale możemy
bez problemu rysować linie, figury
geometryczne, wypełniać obszary albo
wycinać brushe. W rękach wprawnego
grafika myślę, że nie jest to tak mało.
Program korzysta z 32-kolorowej
palety, którą można edytować według
własnych upodobań, a także
oddzielnie zapisywać i wczytywać z
dysku. Ułatwia to tworzenie obiektów,
które potem będą wykorzystane w
jednym programie. Ponadto grafika
może być odwracana, a także
„odbijana” w formie lustra.

Mam wrażenie, że interfejs pomyślany
jest tak, aby nie przeszkadzać.
Minimalizm, ale z pomysłem. Po
prostu  „klikamy”  na opcję  i  możemy
działać. Nie trzeba używać
skomplikowanych menu czy
przycisków konfiguracyjnych. Nie
znajdziemy tutaj standardów, są za to

ciekawe autorskie rozwiązania.
Wszystko to powoduje, że jeżeli
chcemy na przykład narysować postać
do gry, potrzebujemy tylko wyobraźni.
Nie musimy mozolnie uczyć się
obsługi programu, co stanowi niemałą
zachętę do pracy.

Oddzielną możliwością jest tworzenie
animacji, która zapisywana jest w
typowym dla Amigi formacie IFF ANIM.
Możemy ustawić do 99 klatek, przy
zmiennej szybkości odtwarzania oraz
możliwości ustawiania pętli. Program
posiada kilkustopniową funkcję UNDO,
dzięki której można cofnąć ostatnio
wykonywane operacje.

W skrócie można powiedzieć, że
„Bobby” posiada tylko mały wycinek
możliwości programów malarskich
typu „Deluxe Paint” czy „Brilliance”.
Jest jednak bardzo ergonomiczny.
Poza tym zajmuje niewielką ilość

pamięci. Dość
powiedzieć, że działa bez
problemów nawet na 512
KB, więc pod tym
względem pozostawia
konkurencję daleko w
tyle.

Biorąc pod uwagę, że
ostatnimi czasy wiele
osób stara się tworzyć
nowe gry dla Amigi, warto
zainteresować się starym-
dobrym „Bobbym”
wspomagającym pracę w
tym zakresie. Może
poczujecie w sobie żyłkę
do pikselowania?

Aminet
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Długo zastanawiałem się czy pisać na
temat kolejnego programu o nazwie
„Flow”. Znam go od dość dawna, ale
muszę przyznać, że przychodzi mi go
opisać z trudnością. Osobiście kojarzy mi
się z „Mi-Amiga File”, ale ma całkiem inną
funkcję. Jest to w zasadzie edytor tekstu,
ale operuje na horyzontalnych polach,
które  mogą  być „zwijane”  i ustawiane  w
formie drzewa na zasadzie  podobnej  jak
katalog na dysku. W efekcie projekt
wyświetla nagłówki, które dopiero
wewnątrz zawierają treść. Tworzyć
możemy wcięcia, sortować i przeszukiwać
pola, a także zmieniać styl czcionek.
Całość przypomina jako żywo edytor
stosowany przez programistów, ale w
bardzo pierwotnej formie. Dlatego
powiedziałbym, że „Flow” służy bardziej
do pisania konspektów niż zwykłych
dokumentów tekstowych. Chociaż
dołączone przykłady mówią nam coś
zgoła innego.

Program przypomina mi połączenie
prostej bazy danych z arkuszem
kalkulacyjnym. Zwróciłem na niego uwagę
głównie z powodu niestandardowego
potraktowania tematu przez autora.
Przystanąłem nad nim dłużej w trakcie
sprawdzania wielu innych programów, a to
już coś znaczy. Moja nieopanowana chęć
do zgłębiania czeluści kolekcji programów
dla Amigi znowu okazała się nieoceniona.
Niezależnie od tego, że „Flow” jest dość
prosty,  może  być bardzo  przydatny,  gdy
chcemy wprowadzić i opisać na przykład
kolekcję  dyskietek.  Zwykły  edytor  tekstu
nie zapewni niektórych możliwości, a coś
lepszego raczej  nie  zadziała  na całkiem
nierozbudowanej Amidze 500.

Program jest bardzo mało znany, chociaż
działa na  praktycznie  każdej  konfiguracji
Amigi. Stanowi realizację naprawdę
oryginalnego pomysłu, który może mieć
tysiąc zastosowań. Można powiedzieć, że
w prostocie jest metoda. Im dłużej poznaję
takie produkcje, tym bardziej przekonuję
się  ile potencjału  marnujemy  w naszych
Amigach tylko dlatego, że  chcemy gonić
pecety. Kiedyś wydawało mi się to
normalne, że chcemy posiadać obsługę
nowych technologii, dzisiaj patrzę zupełnie
inaczej. Doceniajmy autorów
oprogramowania, którzy nie poddają się
presji otoczenia i tworzą projekty, które
pokazują jak bardzo może różnić się
informatyka. To naprawdę nie musi
znaczyć tylko peceta z systemem
próbującym naśladować Windowsa.
Inaczej spuścizna Amigi zostanie

zawężona do kilku gier i starszych
wersji  programów, które później  -  już
na innych platformach - zrobiły karierę.
A przecież „przyjaciółka” zasługuje na
dużo więcej. Nie można o tym
zapomnieć.

Ostatnim programem o jakim chcę
powiedzieć jest nasz rodzimy „Pisarz”.
Jest to dość znany edytor tekstu
(przynajmniej kiedyś – przyp. Red.),
ale  nie tak  prosty  jak  wydaje  się  w
pierwszej chwili. Można powiedzieć,
że znowu „nudzimy” na temat obróbki
tekstu, ale ten program jest wart
ponownego podjęcia tematu. Po
pierwsze za jego pomocą można
tworzyć dokumenty zawierające i tekst
i grafikę. Możliwe jest importowanie
plików w różnych formatach, w tym na
przykład starszej wersji „Wordwortha”.
Osobiście funkcja ta mocno mnie
zdziwiła.  Tekst  można formatować,  a
także stosować zmienne marginesy.
Działają  oczywiście  takie  funkcje  jak
zmiana czcionek, ułożenia tekstu czy
stylu. W menu górnym edytor zawiera
nadspodziewanie rozbudowane opcje
związane  z operacjami na  blokach  i
tabulatorach. Co ciekawe,
wyszukiwanie działa również według
kodów ASCII, a dodatkowo korzystać
możemy z clipboardu. Gdy program
uruchomimy na Kickstarcie 1.3,
możemy naprawdę zdziwić się
mnogością opcji.

Interesującą możliwością jest także
automatyczny podział lub łączenie linii
podczas importowania plików
tekstowych. Jednocześnie możemy
włączyć konwersję między różnymi

standardami polskich znaków. Co
więcej, program jest w stanie
rozpoznać standard we wskazanym
tekście  i  wyświetlić krótką  analizę  z
podziałem  na  poszczególne  sposoby
zapisywania znaków diakrytycznych.
Wraz z „Pisarzem” dostarczany jest
również słownik sprawdzający
pisownię wyrazów – oczywiście polski.
Nie jest to więc tylko teoretyczna
funkcja pod tytułem „kiedyś, gdy
opracujemy odpowiednią bazę
wyrazów”. Dokument możemy
wydrukować  jako  tekst  lub  grafikę z
podziałem na strony. Dostępne są
ustawienia nagłówka, stopki oraz
podgląd graf iczny, choć wymaga on
już nieco bardziej rozbudowanej Amigi.

To wszystko nietypowe? Jak
najbardziej. Za to jak dobrze działa na
słabych Amigach!  A jednocześnie nie
ma problemu, gdy mamy Kickstart 3.1
i bardziej rozbudowaną konfigurację.
„Pisarz”  pokazuje  jak można  tworzyć
ciekawe oprogramowanie, gdy
odsuniemy się nieco od dzisiejszych
(wątpliwych często) „standardów”.
Przecież zwykły tekst możemy napisać
na praktycznie każdym sprzęcie. Gdy
widzę ludzi, którzy „muszą mieć”
najbardziej rozbudowany program, bo
inaczej „nie warto”, ogarnia mnie
złość. Do czego doszliśmy? Na
szczęście w przypadku Amigi jest
inaczej. Natywne programy z własnymi
algorytmami skrojonymi pod konkretny
sprzęt zawsze będą działać lepiej niż
kolejny „port” z wiodącej platformy.
Nawet jeśli w danej chwili wydaje nam
się to najlepszym rozwiązaniem.
Pamiętajmy o tym, gdy znowu
uruchomimy nasze  (stare,  nowe,  czy
jakiekolwiek) Amigi.
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W historii Amigi wyprodukowano
kilkanaście bardziej znanych kart, które
umożliwiają przekształcenie w "prawie"
peceta.  Są  podłączane  do slotów  Zorro
(wystarcza  typ  II)  lub  gniazd  rozszerzeń
Amigi 500, niektóre mają nawet adaptery
pozwalające na używanie obu opcji. Karty
różnią się oczywiście parametrami, w tym
to co najważniejsze, czyli procesorem, ale
warto też zwrócić uwagę na inne
charakterystyczne cechy. Te, które
podłączamy do Zorro mają zwykle szereg
portów, podobnie jak płyta główna
komputera PC. W związku z tym nie
muszą ich "udawać" za pośrednictwem
Amigi, lecz można do nich podłączyć
bezpośrednio na przykład dysk twardy
albo  dodatkową pamięć.  Wydaje się,  ze
powinny dzięki temu działać szybciej.
Jednak pozory czasem mylą. Czy tak jest

- zobaczymy za chwilę. Przyłożyłem
oko do czterech kart,  z których  tylko
jedną można podłączyć do komputera
bez slotów Zorro. Dwie zostały
wyprodukowane przez Commodore,
pozostałe przez firmy "zewnętrzne".
To, że producent Amigi zdecydował się
na taki krok jest ciekawe, a
jednocześnie wiele mówi na temat
nastawienia do standardu pecetów.

Commodore od początku starało się
pokazać naszą "przyjaciółkę" jako
alternatywę dla - jak mówiono -
nudnego PC. Było  w tym wiele  racji,
bo "MS-DOS" czy wczesny "Windows"
nie mógł równać się ze
współdziałającymi AmigaDOSem i

Workbenchem. Tym bardziej, że w
1992 roku ukazała się dopiero wersja
3.11 "okien", która jak wiemy dopiero
zaczęła udostępniać prostą
wielozadaniowość. Commodore, z
jednej strony dostrzegało potencjał
Amigi, ale z drugiej chciało
doprowadzić do pewnej zgodności ze
standardem PC. Pewnie kierowano się
zasadą, że jeśli już kupujemy drogi
komputer - a takie były "duże" modele
Amigi - chcielibyśmy móc zrobić na
nim wszystko według potrzeb. A może
po prostu firma tylko w części myślała
o Amidze w sensie poważnego
narzędzia, a dalej już raczej jako
sprzęt  rozrywkowy?  Tak  czy inaczej,
był taki okres, gdy wspierane były
profesjonalne zastosowania
"przyjaciółki". Oczywiście to wszystko
trzeba przyłożyć do wcześniejszego
okresu, powiedzmy drugiej połowy lat
'80-tych, kiedy premierę to miała
Amiga 2000 i nieco później, gdy
wyprodukowano model 3000. Były to
modele, który mogły stanowić
bezpośrednią konkurencją dla
pecetów i uzyskać znaczącą
przeciwwagę na korzyść naszego
obozu. Niestety tylko na chwilę.

Wróćmy jednak do naszych kart-
emulatorów. Nie będę zajmował się
wszystkimi cechami, bo nie
starczyłoby na to cennego papieru.
Celowo pominę "benchmarki", bo
potrafią być mylące, szczególnie

NIEBIESKI

EKRAN
C zy próbowaliście kiedyś emulować peceta? Jeśli tak to wiecie, że programowe
rozwiązania mogą być przydatne tylko dla bardzo prostych programów. Jeśli
chcemy uruchomić coś więcej niż zwykły MS-DOS, delikatnie mówiąc nie jest to
najlepsze rozwiązanie. A czy mieliście kiedyś sprzętowy emulator w swojej Amidze?
Idę o zakład, że tylko niektórzy. Przekonajmy się jak działają.

MARCIN LIBICKI



właśnie w przypadku emulacji. Zajmę się
natomiast najważniejszymi sprawami, czyli
możliwościami i wydajnością podczas
praktycznej pracy. Czytanie suchej
specyfikacji może dać nam zupełnie inne
wrażenie o sprzęcie niż po prostu go
uruchomić i zobaczyć jak działa. Tym
bardziej, że w tym przypadku jest to
pewna wypadkowa współdziałania kilku
czynników: karty emulatora i
oprogramowania zarówno po stronie
Amigi, jak i peceta.

Zacznijmy od najprostszego produktu,
jakim jest "KCS Power PC Board". Dzięki
niemu,  poczciwa pięćsetka była  swojego
czasu reklamowana jako zgodna z
pecetem. Czy ma to pokrycie w faktach?
Karta nie ma specjalnych wymagań po
stronie Amigi, wystarczy ją wsunąć
"pod klapkę" i uruchomić komputer.
Dostępna była również wersja do
slotu Zorro i różniła się adapterem
umożliwiającym podłączenie
całości. Zamontowany procesor to
NEC V30, czyli odpowiednik Intela
8086 z zegarem 10MHz.
Teoretycznie jest trochę bardziej
wydajny niż oryginał, co powinno
zapewnić dobre osiągi przy
emulacji całego peceta. I tak w
zasadzie jest, to znaczy akurat do
tego elementu trudno mieć
zastrzeżenia.  Do tego mamy 1MB
pamięci, który można spożytkować
również po stronie Amigi, choć tylko
połowę jako pamięć Fast. Karta
może za  to  skorzystać  z pamięci
zamontowanej w Amidze,
maksymalnie do 8MB. Można
powiedzieć, że jest dość
elastyczny.

"KCS"  korzysta  z  dysków,  jednak
muszą być one podłączone do
jednego z obsługiwanych
kontrolerów, na przykład "GVP
A500+". Działają  tu  napędy SCSI,
więc szybkość operacji dyskowych
również nie pozostawia wiele do
życzenia. Po uruchomieniu i
skonfigurowaniu oprogramowania,
emulowany PC jest dostępny
prawie od razu, a wystartowanie
"Windowsa 3.1" trwa ok. 1 minuty.
Niestety to, co nie przeszkadza pod
MS-DOSem daje o sobie znać na
"oknach". Mam na myśli bardzo
wolne  odświeżanie  obrazu.  Mamy
co prawda kolor,  co  nie  jest  takie
oczywiste w tym sprzęcie, ale
wszelkie operacje graficzne, nawet
proste wypełnienie ekranu, zajmuje

niemiłosiernie dużo czasu. Rozumiem,
że  konwersja  grafiki  zajmuje  moc,  a
układy ECS nie były przystosowane do
takiej  pracy,  ale  mimo wszystko,  gdy
karta trafiła w moje ręce spodziewałem
się lepszych rezultatów. Bardzo dużo
rekompensuje szybki w tym kontekście
dysk,  ale  całość  może być  używalna
albo pod programami DOS, albo
ewentualnie graficznie,  tam gdzie nie
potrzebujemy dużej responsywności.
Karta nie może też pracować w
wielozadaniowości, chociaż na Amidze
500 i tak nie można byłoby jej w
sensowny sposób wykorzystać.

Drugą  kartę z kolei  będę  opisywał  z
perspektywy czasowej, bowiem
miałem do niej dostęp kilka lat temu i
to przez bardzo krótki okres. Lubię się
"wgryzać" w sprzęt, więc starałem się
sprawdzić jakie  są  jej  mocne i  słabe

strony. Była to karta "Bridgeboard
A2286" wyprodukowana w 1988 roku
przez Commodore. Tym razem trzeba
ją umieścić w slocie Zorro, co w
momencie premiery oznaczało Amigę
2000. I właśnie na tym modelu
przyszło mi ją testować. Zawiera
lepszy procesor, bo Intela 286 z
zegarem  10MHz,  a także  -  znowu  -
1MB pamięci. Niestety, od razu to
powiem - całość nie działa na tym
samym poziomie szybkości.
Zdecydowanie szybsze są operacje
graficzne, a odświeżanie ekranu nie
denerwuje  jak na  poprzedniej  karcie,
ale  za to bardzo  wolne  wykonywane
są operacje dyskowe. Dysk
podłączony do emulatora może być
widoczny również w systemie Amigi,
ale  to raczej marne  pocieszenie.  Co
prawda można użyć dodatkowego
kontrolera w formie karty ISA, ale
napotykamy  na  problemy  z BIOSem
emulatora. W moim przypadku
zamontowana była któraś z wariacji
karty "Sound Blaster 16", która
posiada własny kontroler IDE i całość
pracowała dużo lepiej niż poprzednio.

Dochodzimy tutaj do bardzo istotnej i
często przemilczanej kwestii
wykorzystania kart do slotów ISA. Jak
wiadomo,  "duże"  Amigi  je posiadają,
ale można z nich korzystać tylko przy
podłączeniu emulatora PC. Niestety
nie jest tak zupełnie łatwo, bo musimy
mieć odpowiednie sterowniki, a tych
nie ma zbyt wiele. Najczęściej
używane były zestawy z kartami
graf icznymi oraz sieciowymi. Te
pierwsze  nie wymagają  zbyt wiele  i
można je dość dobrze skonfigurować
w środowisku MS-DOSa, bardziej
problematyczne jest używanie sieci.
Na szczęście istnieją sterowniki typu
"SANA-II", które umożliwiają
uruchomienie praktycznie każdej
karty, która będzie funkcjonowała
poprawnie po stronie emulowanego
peceta. Dzięki nim nasza Amiga może
korzystać z sieci, na przykład za
pomocą pakietów "AmiTCP" czy
"Miami". Sterownik znajdziemy na
Aminecie pod hasłem "etherbridge".
Istnieją nawet oddzielne wersje dla
różnych procesorów, co powinno
pomóc w uzyskaniu odpowiedniej
wydajności.

Inną ciekawą funkcją karty "A2286"
jest możliwość pracy w
wielozadaniowości i to na kilka
sposobów. Standardowo program
uruchamiamy na własnym ekranie,
który wyświetla obraz "peceta". Można



też uruchomić dwa oddzielne ekrany, dwa
okna lub wyświetlić obraz na dwóch
niezależnych  monitorach.  Paleta  kolorów
jest związana z trybem EGA, czyli jest to
16 barw. Jeśli chcemy uzyskać tryb VGA,
trzeba już włożyć oddzielną kartę
graficzną ISA. Ciekawostką jest fakt, iż
kolory mogą być wybierane z pełnej palety
Amigi, co może pomóc dostosować obraz
do posiadanego monitora.

Mówiąc o produktach Commodore, nie
sposób nie zauważyć, że firma ma na
swoim koncie więcej sprzętu
"pecetowego". Kolejna karta, o której
powiemy to "Bridgeboard A2386SX", czyli
kolejna  w serii  po  "A2286".  Teraz mamy
do dyspozycji już procesor 80386 o
większej mocy, bo aż 20MHz (lub 25MHz -
przyp. Red.). Niestety wciąż jest tylko 1MB
pamięci, choć tym razem można ją
rozbudować na samej karcie do 8MB za
pomocą modułów typu ZIP, które były
stosowane przed erą popularnych
SIMMów. Tym razem można było
korzystać z fizycznego dysku twardego lub
pliku (tzw. hardf ile) na dysku Amigi.
Niestety w praktyce działa to bardzo
wolno, co można zaobserwować również
na typowo programowych emulatorach
Macintosha  typu  "Shape  Shifter".  Można
spróbować użyć innego systemu
plikowego, ale tutaj obsługa jest
wykonywana inaczej i nie da się tak łatwo
"oszukać" sprzętu.

Całkiem żwawo działa natomiast grafika i
pod tym względem emulator nie kuleje już
tak bardzo jak poprzednicy. Procesor jest
na tyle szybki, że można już nawet
pokusić się o uruchamianie
oprogramowania rozrywkowego.
Oczywiście mam na myśli użycie
sprzętowej karty graficznej ISA, bo sama
karta pozwala na w miarę komfortową
pracę tylko w trybie CGA, czyli  640x200
punktów w 16 kolorach.  Należy  go więc

stosować do trybu znakowego.
Podsumowując jest to pierwsza w
naszym zestawieniu karta, która
umożliwia  sensowną pracę nawet  na
"Windows 3.1", chociaż musimy ja
doposażyć dodatkową kartą graficzną.
To samo robiliśmy,  gdy chcemy mieć
szybsze wyświetlanie w systemie
Amigi, więc nie powinno to dziwić.
Niestety "A2386SX" ma jedną wadę -
jest nią niestabilna praca. Dość często
można zobaczyć słynne "Guru
Meditation" albo problemy z
wykorzystaniem  pamięci  typu  "Chip".
Jest to niedogodność, na którą można
trafić dosyć  często,  dlatego  psuje  to
ogólnie pozytywny wizerunek sprzętu.

Czas na jeden z najlepszych
emulatorów sprzętowych peceta, czyli
"Golden Gate 486SLC". Zgodnie z
nazwą posiada procesor  Intel  80486.
Moja miała zegar 25MHz, ale istnieją
również wersje o taktowaniu 50MHz.
Trzeba  przyznać, że karta  jest  dużo
bardziej dopracowana i jest to
odczuwalne praktycznie od razu.
Wczytywanie systemu jest szybkie,
powiedziałbym nawet,  że  bardzo.  Na
pulpicie "Windows 3.1" wszystko
działa tak jak powinno, widać tylko
lekkie zwolnienia przy bardzo
dynamicznej animacji. Nie da się tego
do końca uzyskać bez karty graficznej
pod ISA, ale nawet bez niej  możemy
korzystać z wielu trybów graficznych,
w tym VGA,  ale tylko w 2  kolorach.
"Udawany" pecet, choć może nie jest
tak szybki jak prawdziwe 486, pracuje
zdecydowanie lepiej od "A2386SX".
Sama karta  posiada 512KB pamięci,
ale można ją łatwo rozbudować o 2, 4
lub  16MB  za  pomocą  kostek  SIMM.
Dodatkowo, z pamięci tej - a
konkretnie połowy - może korzystać

również  system  Amigi.  Gdybym  miał
polecić  komuś zabawę z emulatorem
PC, na pewno wskazałbym na
"Golden Gate" jako jedno z
najlepszych rozwiązań,

Nasza podróż  powoli  dobiega końca.
Rzecz jasna, ma wartość głównie
sentymentalną, ale jednak warto
wiedzieć jak działa w połowie
sprzętowy pecet na "przyjaciółce". Taki
zestaw  działa  zawsze  trochę  wolniej
niż oryginał, nie ma się jednak co temu
dziwić, przecież jest to w końcu
"emulator". Część funkcji jest
realizowana drogą programową i
spadek wydajności będzie
odczuwalny. Dzięki użyciu sprzętu jest
on jednak niewielki, szczególnie w
porównaniu z czysto programowymi
rozwiązaniami. Podczas pracy bez
dodatkowej  karty  graficznej  ujawniają
się niestety zwolnienia związane z
obsługą trybu Chunky. Dlatego nie
dziwmy  się,  że  gry  "doomopodobne"
nie działają tak samo szybko na
Amidze, gdzie konwersja z trybu
Planar zajmuje sporo mocy procesora.
Dzięki takim produktom jak powyższe,
możemy zobaczyć jak różnie może
wyglądać podejście do emulacji i
zastanowić  się  na  ile  sensowne  były
dawne pomysły stosowania
podobnych kart, lecz udających
Amigę, w komputerach PC.
Niezależnie od wszystkich wątpliwości
i zastrzeżeń, emulatory tego typu
pozwalają na znośną pracę pod
kontrolą tytułowego "niebieskiego
ekranu". Miało to znaczenie w
czasach, gdy Amigę i peceta nie
dzieliła jeszcze tak wielka przepaść, a
potrzebowaliśmy używać jednego i
drugiego systemu.  Dziś,  gdy  trafi  się
Wam przypadkiem jedna z  tych  kart,
będziecie wiedzieć co sobą
reprezentują i którą wybrać.





Rozwój komputeryzacji i miniaturyzacji na
tyle ułatwił życie zwykłemu zjadaczowi
chleba, że nie musi on biegać po
zakładach poligraf icznych w chwili, gdy
potrzebuje wydrukować jedynie kilka
wizytówek lub zaproszeń. W większości
gospodarstw domowych z łatwością
odnajdziemy komputer i mniej lub bardziej
nowoczesne urządzenie powielające
zwane drukarką. Dla Amigi powstało wiele
edytorów tekstu i programów graficznych,
których znajomość pozwala na
wydrukowanie, a potem
rozpowszechnienie mikro dzieła,
oczywiście w niezbyt wielkim nakładzie. A
dlaczego? Tu wkrada się czysta ekonomia
– wykorzystanie homeprintu jest po prostu
nieopłacalne, oczywiście jeżeli mówimy o
druku „masowym”, nawet czarno-białym.
Zrozumiemy to lepiej, gdy poznamy
podstawy technologii druku.

Podjęcie decyzji  będzie  łatwiejsze  chwili,
gdy zaznajomimy z wymienionymi
metodami druku, sprecyzujemy swoje
potrzeby i oczekiwania. Druk offsetowy to
inaczej mówiąc druk płaski, znaczy to, że
elementy drukujące i niedrukujące matrycy
znajdują  się  na tej  samej  wysokości.  W
technice tej wykorzystywane jest zjawisko
odpychania  się  czynników  drukującego  i
niedrukującego, czyli tłuszczu i wody.
Miejsca drukujące matrycy przyciągają
tłustą  farbę,  a odpychają wodę.  Z  kolei
miejsca niedrukujące przyciągają
nawilżające rozwory wodne. Farby
produkowane są ze składników

zapobiegających bardzo
niekorzystnemu zjawisku emulgacji –
czyli przenikania się cząsteczek farby i
wody, które powinny się łączyć w
procesie drukowania. Obraz
przenoszony jest z płaskiej formy
drukarskiej na podłoże, którym
najczęściej jest papier, za
pośrednictwem cylindra obciągniętego
gumą. Obecnie mamy do czynienia z
dwoma technikami druku offsetowego:
arkuszową i zwojową. W pierwszej
nanoszenie obrazu polega na
przenoszeniu na arkusz farby
offsetowej o dużym współczynniku
lepkości, a następnie utrwalaniu jej
poprzez wsiąkanie i polimeryzację, a w
przypadku farb UV przez
polimeryzację zainicjowaną
promieniami ultrafioletowymi.

Technika  zwojowa stosowana jest  do
druku wysokonakładowego, w
szczególności prasy codziennej i
kolorowej. W tym wypadku druk
offsetowy polega na przenoszeniu
farby na wstęgę: na gorąco, w tym
wypadku farba utrwalana jest poprzez
wsiąkanie  w papier  i odparowanie  w
wysokich temperaturach, lub na
zimno, tutaj farba utrwalana jest tylko
przez wsiąkanie w papier.

Druk offsetowy ma bardzo wiele zalet,
między innymi: niskie koszty produkcji
pojedynczego arkusza, możliwość
druku  na  nietypowych  materiałach  –
papiery samoprzylepne, kartony,
zastosowania dowolnej liczby kolorów

metalicznych, perłowych czy
fluoroscencyjnych oraz innych
dostępnych poza standardową paletą
CMYK, krótki czas realizacji
wielonakładowej.

Niestety zalety idą w parze z wadami.
W tym miejscu należy zwrócić
szczególną  uwagę na pracochłonny i
kosztowny proces przygotowania
pracy do druku. Na pierwszym miejscu
pojawia się przygotowanie matryc –
dla każdego z zadanych kolorów musi
zostać przygotowana oddzielna
blacha. Następnie należy narządzić
maszynę oraz odpowiednio
przygotować i zadać farbę. W
metodzie tej nie mamy możliwości
naniesienia personalizacji.
Reasumując, druk offsetowy jest
opłacalny przy produkcji
wielonakładowej.

Konkurencyjny druk cyfrowy
skierowany jest do odbiorców
pragnących zaspokoić swoje
indywidualne potrzeby lub
rozpowszechnić dzieła w niskich
nakładach. W procesie cyfrowym
omijamy cały etap przygotowalni.
Materiały dostarczane są do
urządzenia w postaci danych
komputerowych, a obraz tworzony jest
bezpośrednio w maszynie cyfrowej, w
miejscu, w którym rozpoczyna się
druk. Najczęstszą metodą druku
cyfrowego jest elektrofotografia. Obraz
tworzony jest na cylindrze przy
pomocy wiązki laserowej.
Wywoływanie następuje przy pomocy
specjalnego proszku, który jest
przenoszony na podłoże w wtapiany w
nie pod wpływem wysokiej
temperatury. Niewątpliwymi zaletami
tej metody są błyskawiczna realizacja i
możliwość personalizacji. Do
największych wad należą: gorsza
jakość druku, w szczególności w
przypadku  zastosowania apli  oraz  w

Z wizytą w drukarni

ieki temu, niejaki Johannes Guttenberg zmodernizował sposób
konstruowania czcionek przez co został uznany za ojca
nowoczesnego druku. Mimo, iż założył pierwsze w Europie
wydawnictwo  i  wypuścił  najbardziej  pożądaną  w XV w.  księgę,
zmarł  w  nędzy.  Druk,  jak  każda  inna  dziedzina  nie  oparła  się
postępowi, i tak od litografii, poprzez typografię, druk offsetowy,
doszliśmy do druku cyfrowego. Ostatnie dwa pozwalają na szybkie
drukowanie i powielanie kopii przygotowanych dokumentów.
Musimy tylko użyć odpowiedniego oprogramowania.

W RENATA GRALAK



przypadku wielonakładowej produkcji,
niewspółmiernie wysokie koszty,
ograniczenie formatu pracy do A3+ z
pominięciem druków wielkoformatowych.

Podsumowując, offset stosujemy przy
nakładach obejmujących minimum
kilkaset  kopii  z  jednego rodzaju  oraz  w
chwili gdy bardzo zależy nam na
odpowiednim nasyceniu barw. Druk
cyfrowy jest odpowiedni do produkcji
krótkich serii, na przykład materiałów
promocyjnych oraz wówczas gdy mamy
potrzebę personalizacji.

Wybór właściwej metody druku to niestety
nie wszystko. Przygotowując samodzielnie
materiały do druku warto wiedzieć, czym
jest kolor,  jak nim balansować oraz jaka
rozdzielczość jest najbardziej właściwa.
Czym jest kolor? Niczym więcej jak
wrażeniem, wywołanym przez odbicie lub
rozproszenie fali świetlnej o określonej
długości. Kolor można zdef iniować przy
użyciu trzech własności: jasności,
nasycenia i waloru barwy. Pierwsza z nich
to po prostu ilość światła w danej barwie.
Jasność maksymalna to możliwość
uzyskania najczystszej barwy dostępnej w
danych warunkach oświetleniowych, a
zerowa to nic innego jak czerń.
Nasycenie, inaczej mówiąc saturacja to
udział neutralnej szarości w danej barwie.
Za walor barwy odpowiada długość fali
promieniowania widzialnego
wywołującego wrażenie kolorystyczne. Do
określenia koloru najczęściej używa się
dwóch modeli CMYK i RGB, pewnie każdy
o nich nie raz słyszał lecz nie do końca
wie co się kryje pod popularnymi literkami.

 – model ten polega na
odpowiednim mieszaniu barw, które
tworzą skrót czyli Cyjan, Magenta i Yellow,
dopełnieniem ich ich jest Key – kolor
czarny. Model stosowany jest do druku
zarówno na maszynach offsetowych jak i
domowych urządzeniach powielających.
Niestety ilość uzyskiwanych kolorów jest
dużo mniejsza niż w modelu RGB. Model
RGB jest oparty na sumie barw Red,
Green i Blue. Stosowany jest w
urządzeniach reprodukujących kolory w
świetle przechodzącym, czyli we
wszelkiego rodzaju aparatach cyfrowych
czy skanerach. Ilość możliwych do
odwzorowania barw dla ośmiobitowej
głębi koloru kształtuje się na poziomie 16
milionów. Kolorów jest nieskończenie
wiele, wielu z nich ludzkie oko nigdy nie
dostrzeże. Nasze zdolności percepcyjne
uzależnione są nie tylko od panującego w
danym miejscu  oświetlenia,  ale  również,

co niektórych może zdziwić – od
nastroju,  w  jakimi  jesteśmy w  danej
chwili. Liczba plamek, kropek, punktów
na cal, czyli DPI albo, jak kto woli
rozdzielczość. Zwykle wystarczająca
jest wartość na poziomie 300DPI,
jednakże, jeżeli chcemy aby
przygotowane przez nas grafiki dobrze
wyglądały w szczególności w wielkim
formacie, należy wówczas zastosować
następujące działanie matematyczne:

gdzie  „a”  i  „b”  są  po  prostu  bokami
wydruku.

W tym miejscu należy zapamiętać, że
przy formatach stosowanych w użytku
codziennym czy prasie wystarczająca
jest rozdzielczość na poziomie 300
DPI i jej należy się trzymać, a
zaokrąglenia  wyniku  do  niej  obniżać.
W większości bardzo dużych
wydruków stosowanie wysokich
rozdzielczości również nie ma
większego sensu, ponieważ znacząco
podnosi ciężar pliku, a różnica, w
jakości będzie praktycznie
niezauważalna. Oczywiście, jeżeli
będziemy mieli do czynienia z
nadgorliwcem, to możemy się spotkać
z krytyką elementów, na które ogół nie
zwróci nawet uwagi.

Po wiedzy teoretycznej nadszedł czas
na  praktykę.  Propozycją na dziś  jest

program „PageStream”, który daje
możliwość przygotowania materiału
gotowego do przyjęcia przez
drukarnię. Mamy wiele opcji, za
pomocą których ustawiamy funkcje
związane z rozdzielczością druku,
profilami kolorów czy separacjami
barwnymi CMYK.

Sytuacja jest bardzo prosta jeśli
chcemy skorzystać z druku
jednobarwnego, a więc popularnie
mówiąc, czarno-białego. Wystarczy
wtedy uwzględnić druk lustrzany, czyli
mówiąc prościej, odbicie lustrzane
całej pracy. Przy zachowaniu
odpowiedniej rozdzielczości wszystkie
elementy, łącznie z graf iką zostaną
naniesione  na  papier  z odpowiednią
dokładnością.

Druk lustrzany można uzyskać w
ustawieniach druku, czyli po wybraniu
menu  górnego  „Project”,  a  następnie
„Print”. W oknie należy nacisnąć opcję
„Settings”. W ten sposób uzyskamy
możliwość zmiany urządzenia
drukującego. Niestety program nie
posiada sterowników do nowszych
drukarek, a dostępne opcje nie
zawsze przystają do możliwości
nowych sprzętów. Dlatego lepiej
skorzystać  z programów  typu  „Turbo
Print”, które rozszerzają możliwości
Workbencha. Opcję lustra zazwyczaj
określamy angielskim słowem „Mirror”.
Dalej, w oknie drukowania
„PageStreama” trzeba jeszcze
nacisnąć  opcję „Type”  i  ustawić ją  w



pozycji „Preference”. Teraz program
będzie korzystał z ustawień Workbencha,
a zatem z nowych sterowników. Od tego
momentu obsługa druku zależy od
konfiguracji „Turbo Printa” lub podobnego
programu (na przykład „Studio
Professional”). Nie jest to idealne
rozwiązanie, ale pozwala na odpowiednie
przygotowanie materiału. Odbicie
lustrzane możemy zazwyczaj pominąć,
gdyż można je uzyskać na finalnym pliku,
ale warto wiedzieć jak je uzyskać.

Gdy  korzystamy  z kolorów  sytuacja  jest
bardziej skomplikowana. Należy wtedy
podzielić oryginalne kolory na tak zwane
rozbarwienia, które odpowiadać będą
procesom drukarskim, czyli modelowi
CMYK. Praca musi zawierać definicje
określające  sposób  użycia każdej  z farb
drukarskich. „Page Stream”  pozwoli  nam
ustawić wszystkie parametry w bardzo
dokładny sposób. Na koniec będziemy
musieli tylko zdecydować o formie
dostarczenia gotowego pliku do drukarni.

Barwy w modelu CMYK możemy
definiować  za  pomocą wygodnego  okna
edycji  kolorów. Wywołamy je za pomocą
opcji „Colors” w menu górnym „Settings”.
W polu „Model” ustawiamy opcję „CMYK”,
co spowoduje pojawienie się niżej
suwaków Cyan, Magenta, Yellow i Black.
Możemy również zastosować tak zwany
kolor dodatkowy w systemie Pantone.
Należy wtedy wybierać barwy o
określonym numerach przypisanych do
wzornika kolorystycznego. Obok kodów
widoczne są pola odpowiadające
składnikom modelu CMYK.

Przy druku tonalnym musimy uwzględnić
dodatkowy parametr, czyli kąty rastra. Złe
ustawienie w pracach jednobarwnych
spowoduje brak wyrazistości, a w
kolorowych będziemy mieli do czynienia z
efektem mory. Można tego uniknąć przez
odwrócenie kątów rastra względem siebie.
W programie należy zaznaczyć obiekt,
którego parametry chcemy zmienić, a
następnie przechodzimy do menu
górnego „Object” i wywołujemy opcję
„Line/Fill”. W oknie naciskamy pole
„Screen”.  W polu  „Plate” należy  wybrać
barwę według modelu CMYK, a w pozycji
„Angle” możemy zmienić interesujący nas
kąt rastra.

To samo możemy wykonać dla całej pracy
w oknie drukowania. Pole „Print”
ustawiamy na pozycję „Color separations”,
a potem naciskamy przycisk „Plates”. Dla
każdej barwy, wraz z kolorem
dodatkowym z wzornika Pantone,
określamy kąt rastra w podobnym polu

„Angle”. Dla druku jednobarwnego
stosujemy kąt 45 stopni. Ma to
związek z percepcją wzrokową
człowieka, co powoduje dostrzeganie
elementów stanowiących analogię do
rzeczywistości. Druk kolorowy
powoduje, że należy korzystać z
różnych kierunków przebiegu. Nie ma
jednoznacznie najlepszego
ustawienia, ale literatura podaje układ:
Yellow  0  stopni,  Magenta  75  stopni,
Cyjan 105 stopni i dopełniający Key 45
stopni – kolor czarny. Kolor dodatkowy
powinien posiadać raster również
ustawiony na 45 stopni.

W „PageStreamie” mamy wpływ na
rozdzielczość DPI podglądu pracy na
ekranie. Wywołać należy ponownie
menu górne „Settings” i wybrać opcję
„Screen”. W pozycji „Display DPI” - X
oraz Y – wpisujemy odpowiednie
wartości. Powinny uwzględniać
rozdzielczość naszego monitora
wyrażoną w punktach na cal, czyli
DPI. Ma to wpływ na sposób
przedstawiania pracy w programie,
dlatego po zmianie parametrów
musimy najczęściej wyregulować
skalę podglądu.

Są to podstawowe informacje z
zakresu przygotowania pracy do druku
offsetowego. Przy prostych plikach,
gdy zawierają tylko tekst, sytuacja jest
ułatwiona. Jeżeli chcemy uzyskać
odpowiedni efekt kolorystyczny i
jakość druku, musimy ustawić
parametry związane z używanym
modelem barwnym. Gdy ważne jest
odwzorowanie barw, pomagają w tym
profile i wzorniki kolorystyczne.
Program pozwala def iniować je na
wiele sposobów. Niezmiernie ważny

jest również rodzaj zadrukowanej
powierzchni. Praca  musi  być  inaczej
przygotowana dla  papieru  i tworzywa
sztucznego, odmiennie dla obszaru
białego i wielobarwnego. Dlatego, aby
poprawnie przygotować materiał
muszą wziąć górę trzy główne
czynniki: wiedza o technologii druku,
umiejętność właściwego operowania
oprogramowaniem i doświadczenie. To
ostatnie  wymaga  czasu  i  podkładów
cierpliwości.

W  tak krótkim  tekście nie jestem  w
stanie podjąć wszystkich kwestii
związanych z drukiem odpowiednio
szczegółowo. Nie powiedziałam o
druku wypukłym, liternictwie czy
podstawach składu komputerowego, a
co za tym idzie – sposobach realizacji
gotowego pliku dla drukarni. Tematy te
będę kontynuować w kolejnych
artykułach. Niezależnie od tego, czy
chcemy skorzystać z druku
offsetowego czy pozostaniemy przy
cyfrowym, praca może zostać
przygotowana w tym samym
„PageStreamie”. Chociaż
powiedzieliśmy dopiero o kilku
prostych opcjach, są one powiązane z
kolejnymi możliwościami. Druk cyfrowy
nie wymaga takiego stopnia
szczegółowości, ale nabyta wiedza
zaprocentuje w przyszłości.
Przygotowanie dużych prac może być
niezbyt komfortowe na Amidze z
wolnym procesorem i małą ilością
pamięci. Możemy jednak zacząć od
małych projektów,  aby  przekonać się
jak rozbudowanym narzędziem jest
produkt  firmy  Soft-Logik.  Potraktujmy
to jak wyzwanie i podstawę do dalszej
pracy. A może nawet do rozbudowy
naszej ulubionej Amigi.



Jako człowiek czujący sentyment do
wielu starszych komputerów
doskonale ten punkt widzenia
rozumiem. Posiadałem niegdyś Atari
800XL i pewnie, gdybym teraz
zapragnął wrócić do "atarynki", to
szukałbym właśnie oryginalnych
800XL lub 65XE. To wszak z tymi
maszynami w  młodości  spędziłem  wiele
wspaniałych chwil. Komputery te, chociaż
dzisiaj przestarzałe, jako małemu
chłopakowi wydawały mi się wręcz idealne
i fajnie by było do takiego ideału
"nieskażonego nowoczesną technologią"
wrócić.

Okazuje się, jednak że ludzie, którzy nie
mieli przerwy od Atari czy C64 bardzo
chętnie wyposażają swoje maszynki w
czytniki  kart  pamięci  i  inne nowoczesne
rozszerzenia. Takie przynajmniej
odniosłem wrażenie goszcząc dwukrotnie
na gdańskim Retrokompie. Ja również
piszę tę replikę nie jako użytkownik Amigi
One X1000 odpowiadający użytkownikowi
Amigi 1200, a raczej jako osoba, która od
1992r  roku nie  miała  żadnej przerwy od
amigowania polemizująca z osobą, która
powróciła do Amigi po latach.

Z moich obserwacji wynika bowiem że
najczęściej  właśnie  to  jest istotą  sprawy.
Ludzie, którzy używali Amigi zarówno 15,
jak i 10 czy 5 lat temu zazwyczaj nie mają
oporów przed rozbudową swych maszyn,
często też nie mają oporów przed
zakupem A1 czy innych sprzętów opartych
na PPC. Natomiast ludzie, którzy wracają
do  "przyjaciółki"  po  nastu latach,  często
nie mogą pogodzić się, z tym że amiświat
nie wygląda dziś już tak jak zapamiętali go
kiedyś.

Chciałbym przedstawić swój punkt
widzenia na trzech różnych
płaszczyznach, aby pozwolić bardziej
wsadzić  czytelnika  "we własne buty",
postanowiłem, że część pierwszą
napiszę w taki sposób, by odnieść
sytuację w amiświecie do
hipotetycznej sytuacji życiowej.

Żyje  sobie  w czasach PRL (niech to
dla naszych potrzeb będą czasy
Commodore) duża wielopokoleniowa
rodzina  (czytaj  grupa  amigowców)  ta
rodzina żyje tak samo, jak inne rodziny
(inni amigowcy). Mają tak samo
wyposażone mieszkania,
meblościanka, telewizor Rubin itp.
(czytaj mają Amigi 500 1MB, pudło na
dyskietki, 2 joysticki - słowem
standard). Każdy żyje w zgodzie,
ludzie pożyczają sobie jajko czy
szklankę cukru (amigowcy wymieniają
się dyskietkami czy prasą). W pewnym
momencie PRL jednak się wali
(bankrutuje Commodore) i część
rodziny, dajmy na to rodzice,
postanawia wyjechać do lepszego
świata  za  ocean (część  społeczności
opuszcza Amigi na rzecz
superszybkich pecetów). Młodzi
postanowili dalej klepać tę polską bidę
(trwać przy Amidze), stopniowo jednak
próbując ułatwiać sobie życie. Z
czasem zamienili więc wysłużoną

franię na pralkę automatyczną
(zmienili procesor na szybszy), Rubina
na płaski telewizor (kupili kartę
graficzną), kupili mikrofalówkę, DVD,
zmywarkę itd.  (tu  już  wstawcie  sobie
inne elementy, o które można
rozbudować Amigę).

Jako że wszystko działo się na
przestrzeni lat, nawet nie zauważyli jak
bardzo zmieniło się ich mieszkanie,
jednocześnie też nigdy nie mieli
wątpliwości że nadal tworzą typowy
polski dom (nadal trwają przy Amidze).
Tymczasem po latach rodzina z
emigracji chce z powrotem osiedlić się
w starym polskim domu, za jakim
zatęsknili. Gdy wchodzą do
mieszkania są w szoku, matka zaraz
robi awanturę, że w prawdziwy Polak
to podsmażał chleb na starej
cygańskiej patelni, a nie po
amerykańsku podpieka to w tosterze,
że w kuchni na stole stoi butelka
przebrzydłej amerykańskiej Coli, a
przecież prawdziwy Polak pije tylko
wodę z syfonu na naboje itd. itd.
Krzyczą - to już w ogóle nie jest nasz
dom rodzinny (to już nie jest
prawdziwa Amiga).

Tylko co mają na to dopowiedzieć Ci,
co trwali przy Amidze, znosząc
niedogodności, ale jednocześnie na ile
się  dało  ułatwiając sobie  życie  m.in.
poprzez rozbudowę swoich

PROCENT Z AMIGI
inne spojrzenie

W poprzednim numerze Tomasz Bernacik opisał swoje przemyślenia
na temat rozbudowy Amigi. Argumentował, że rozbudowa "przyjaciółki"
o  te  czy  inne  "nieoryginalne  elementy",  powoduje  pewną  procentową
utratę "amigowości" w samej Amidze. Po przeczytaniu tekstu odniosłem
wrażenie, że choć nie zabrakło tam wielu argumentów racjonalnych (o ile
uprawiając nasze hobby można w ogóle mówić o jakiejś racjonalności), to
tak naprawdę nad nimi wszystkimi unosił się jeden najważniejszy -
sentymentalny.

RAFAŁ CHYŁA



konfiguracji. Czy mają to wszystko
sprzedać i powrócić do komputera jak go
Commodore stworzyło, bo tylko to w
oczach "re-emigrantów z USA" uczyni ich
prawdziwymi amigowcami?

Mając dziurę w amigowym życiorysie
łatwo stawiać niektóre tezy,  lecz niestety
nie wszystko jest takie proste jak się
wydaje.  Czy  np.  jeśli  pod koniec  lat  90-
tych świat opanowała rewolucja mp3, a ja
nie chcąc rozstawać się z Amigą, ale
jednocześnie móc komfortowo i
swobodnie odsłuchiwać muzykę w tym
formacie, zakupiłem kartę turbo z PPC
(dla niektórych już coś bardzo
nieamigowego). Zrobiłem coś idąc z
duchem Amigi,  czy też bardziej  amigowo
byłoby, gdybym z tego powodu zakupił
peceta? To jedno z wielu pytań, na które
warto sobie odpowiedzieć, stawiając
zarzuty o mniejszej lub większej
"zawartości cukru w cukrze".

Pomimo że wszystko przemawiało za
pecetem ja nigdy z Amigą się nie
rozstałem. Swego czasu wręcz ludzie (i to
tacy, którzy wcześniej na drzwiach
swojego  pokoju  mieli  napis  Amiga  rulez
PC suxx) wywierali na mnie presję,
przychodząc z tekstami "kiedy kupisz
peceta, ja już kupiłem  tamten  i  ów też
kupił,  zostałeś  już  tylko  ty".  W  ostatnim
czasie  z kolei  mam dziwne  uczucie,  że
znowu pojawia się presja, tylko trochę
inna:  kult  naklejki,  bezmyślna pogoń  za
pecetami  - "sprzedaj swoją  niby  Amigę,
kup A500 i znowu zostaniesz prawdziwym
amigowcem".

Ja nie poddałem się tej presji  wtedy, nie
poddam się i dziś. Myślę, że ludzie, którzy
przez tyle lat nieprzerwanie trwali i
inwestowali  w swoją  Amigę,  przeżyli  już
tyle pokus, tyle dyskusji itp. że nic ich od
swojego własnego podejścia do
amigowania nie oderwie. Szanuję
wszystkich użytkowników "retro Amigi"
wspieram ich  inicjatywy czego dowodem
może być mój aktywny udział w
Retrokompach, wspieranie "C&A Fan" czy
chociażby "Amigazynu". Szanuje wolność
wypowiedzi,  zwłaszcza,  gdy są napisane
na tak dobrym poziomie, jak zrobił to
Tomek. Jednak uważam, że tego typu
artykuły, nie przyniosą skutków
oczekiwanych przez autora, a wręcz
przeciwnie mogą tylko prowadzić do
nieporozumień i niesnasek.

Obserwując amigowe fora można
zauważyć powracający jak bumerang
wątek z cyklu "chore ceny na Allegro".

Ceny rozbudowanej Amigi 4000T,
potrafią znacznie przekraczać cenę
X1000. Pewnego psikusa wszystkim
"amihandlarzom" zrobił Petro
Tyschtschenko wypuszczając serię
A1200 Magic za normalne pieniądze.
To się  jednak  już  nie  wróci  i  więcej
nowych  Amig  nie  będzie.  Tak  samo,
jak Chinon nie będzie już produkował
nowych stacji dyskietek DD, w Malezji
nie powstanie fabryka produkująca
amigowe, kulowe myszki trumienki,
Motorola nie wznowi produkcji
MC68000 itd. itp.

Wiek najstarszych Amig dobija już do
trzydziestki, nic nie działa wiecznie.
Oryginalne podzespoły nie są już
produkowane, a te które istnieją na
rynku wtórnym są coraz trudniej
dostępne i co za tym idzie coraz
droższe. Poza tym towar, który
otrzymujemy jest bez gwarancji, a
często wręcz z adnotacją
sprzedającego "nie miałem jak
przetestować,  ale  wizualnie  wygląda,
że rzecz jest sprawna".

Czy jest coś, co pomoże zatrzymać, a
przynajmniej spowolnić ten
niekorzystny trend? Moim zdaniem są
to różnorakie interfejsy, czy zamienniki
różnych oryginalnych podzespołów,
również opartych na FPGA.

Jestem przekonany, że gdyby nie
opisywane odpowiedniki, ceny
oryginałów byłyby dużo wyższe.
Amigowiec jest w stanie dać wiele za
swój komputer, ale gdyby miał za
mocno przechodzoną pięćsetkę dać
więcej  niż  za  2  nowiutkie  płyty  Mini
Mig to pewnie popukałby się w czoło.
Być może dlatego ceny tych
pierwszych rzadko kiedy przekraczają
100 euro. Poza tym nie tylko ceny, ale
i zwykła dostępność jest ewidentną
korzyścią dla amigowców. Czasami o
odstawieniu Amigi  do  szafy  decyduje
drobiazg, np. popsuta myszka. Dzięki

interfejsowi myszy nie trzeba udawać
się na żmudne poszukiwania, a
wystarczy odwiedzić sklep za rogiem.
Chyba nikt nie ma wątpliwości, że
lepszy amigowiec z nieoryginalną
myszką,  który  dalej  amiguje,  udziela
się  na  forach, czyta  Amigazyn... niż
człowiek z Amigą na strychu.

Uważam,  więc że  nawet  w  interesie
tych, którzy uznają tylko oryginały jest
promowanie zamienników. Dzięki temu
środowisko jest większe, a i ceny
sprzętu, dla którego istnieją
odpowiedniki, nie galopują aż tak
bardzo, musząc zachowywać w miarę
rozsądny, konkurencyjny poziom.

Chciałbym jeszcze się odnieść do idei
jaka przyświecała twórcom naszego
komputera. Co prawda zasadniczo
było  nią  stworzenie  super  konsoli do
gier, jednak skończyło się na
opracowaniu komputera o bardzo
dużych walorach użytkowych. Jay
Miner nie krył rozczarowania po
premierze Amigi 2000 określając ją
jako zbyt mało rewolucyjną. Gdy Dave
Haynie miał okazję popracować na
AmigaOS 4, stwierdził krótko: "to stary
dobry AmigaOS, ale jest zbyt mało
rewolucyjny, gdyby Commodore dalej
istniało, system wyglądałby dziś
zupełnie inaczej". Z takich słów jasno
wynika, że ojcowie "przyjaciółki" wcale
nie  byli  przywiązani  do  tego, co dziś
nazwalibyśmy oryginalną Amigą. Z
dużą dozą prawdopodobieństwa
można by powiedzieć, że gdyby
Commodore istniał dziś, to jego
komputery nie posiadałyby ani
jednego elementu z Amigi klasycznej,
kto wie, czy wzorem Apple
amigowcom nie serwowano by
zwykłych pecetów. Celem ludzi z C= z
całą pewnością nie było też
postawienie Amigi  za  szybą  szklanej



gabloty. Chcieli raczej, by Amiga miała jak
największe walory użytkowe, by ludzie
czerpali radość  i  zadowolenie z pracy  z
tym komputerem.

Z całym szacunkiem do oryginalnych
konstrukcji Commodore, nie znam ani
jednej osoby, która od dwudziestu lat
używałaby nieprzerwanie komputera tej
marki (jako głównego, czy jedynego w
domu) w stanie, w jakim zeszedł z taśmy
fabrycznej.  Znam za  to  mnóstwo takich
osób, którzy używają od dekad Amigi, tyle
że w konfiguracjach daleko innych od tych
proponowanych przez  C=.  Zazwyczaj  są
to posiadacze Amig nextgenowych, ale
zdarzają się też i posiadacze mocno
rozbudowanych klasyków np. Amigi 4000
z procesorem PPC taktowanym 400MHz.

Podczas jednej z internetowych dyskusji,
zajadły obrońca nierozbudowanej Amigi
klasycznej został zapytany, "czemu tak
zaciekle argumentujesz na rzecz twojej
Amigi  a  piszesz  z peceta?"  Zaskoczony
odparł "bo Amiga nie została stworzona do
internetu". Ja się z takim podejściem
kompletnie nie zgadzam, ja chcę na
Amidze zrobić przelew bankowy,
prowadzić bloga w Wordpressie, zgrać
zdjęcia z cyfrówki, posłuchać muzyki
FLAC oraz wykonywać wiele innych
rzeczy bez konieczności używania peceta.
Niestety, aby do robić trzeba mieć
odpowiednio mocny sprzęt. Nowe ciekawe
narzędzia, jak choćby opisywany w
poprzednim numerze Netsurf, ciągle
powstają, ale nie oszukujmy się -
wymagają dobrze dopalonej maszyny, na
"gołej" A1200, choćby nie wiem jakie
zastosować optymalizacje, pewne rzeczy
dobrze nie będą działać.

Poza tym należy sobie zadać pytanie, czy
kilka  starych  scalaków to  jest  faktycznie
to, co najbardziej kochamy w Amidze? Dla
mnie istotna jest po prostu filozofia i
pewne unikalne rozwiązania, choćby to,
że tak jak 20 lat temu, tak i  teraz mogę
codziennie pracować na Workbenchu,
mogę zamykać okna klikając na gadżet po
lewej  stronie,  resetuję  swój komputer  tą
samą kombinacją trzech klawiszy,
wywołuje early startup menu tymi samymi
przyciskami myszy, itd. Takie rzeczy są dla
mnie  daleko  ważniejsze  od  układów na
płycie głównej.

Reasumując rozbudowa Amigi daje jej
więcej możliwości, a więcej możliwości to
też więcej okazji, by siedzieć przed
monitorem "przyjaciółki", a nie monitorem
peceta. Wreszcie to więcej powodów, aby
przygoda z Amigą trwała dłużej, a nie była
tylko krótkim sentymentalnym

przerywnikiem. Nie zastanawiajcie się
więc nad "procentami autentyczności"
swojej Amigi, tylko rozbudowujcie ją
według własnych potrzeb, tak aby
dawała  wam radość  oraz  możliwości
nowych zastosowań praktycznych.

Na koniec ciekawostka natury
socjologicznej. Mityczny klon Amigi
oparty o FPGA Natami. Chociaż
maszyna ta nigdy nie weszła na rynek
i już zapewne nigdy  nie  wejdzie,  ma
swoich fanów.  Serwis  PPA cały  czas

oferuje użytkownikom możliwość
posługiwania się emblematem Natami
i swoistego identyfikowania się z tym
komputerem. Setki osób z takiej
możliwości korzystają i to jest, trzeba
przyznać, niezwykłym przykładem
fenomenu popularności
nieistniejącego komputera. Przy tym
pokazuje to jednocześnie, że walka z
FPGA, czy ogólnie
"niecommodorowskimi" zamiennikami,
rozszerzeniami, interfejsami, w
dzisiejszym świecie nie ma sensu.

W następnym numerze
między innymi:

Amiga w przemyśle

Multimedia kiedyś i dziś

W służbie neurobiologii

Sztuka typografii

Grafika trójwymiarowa inaczej

Linux na Amidze 1200

Fizyka komputerowa

i wiele więcej...
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dy chcemy pracować z muzyką
poza komputerowym światkiem,
musimy poznać podstawy zapisu
nutowego. Nie jest to takie proste,
szczególnie gdy mamy
przyzwyczajenia z popularnych
trackerów. Na szczęście istnieje
pomost pomiędzy czysto
amatorskim "graniem", a
bardziej profesjonalnym
podejściem do tematu. O tym za
chwilę.

Zacznijmy od punktu wyjścia typowego
Amigowca,  który  zaczynał  od  Pro- (albo
lepiej Sound-) Trackera, a teraz chce lub
musi korzystać pięciolinii zamiast
patternów. Oj, nie będzie łatwo. Co robić?
Na początek - poznać podstawy tego, co
można zobaczyć w partyturach.
Oczywiście nie mamy co marzyć o tym, że
od  razu  zrozumiałe będą  dla  nas  dzieła
Mozarta czy Wagnera, a tym bardziej, że
je zagramy. Jest to praca na lata. Jednak
samo proste rozpoznawanie  nut nie  jest
specjalnie skomplikowane, a pozwoli
na zapisanie pierwszych własnych
dźwięków.

Powiedzmy najprościej - nuta jest znakiem
graficznym,  który  określa dwa parametry
dźwięku: wysokość i czas trwania.
Zapisujemy ją na tak zwanej pięciolinii
oraz  liniach  dodanych,  jeśli zajdzie  taka
potrzeba.  Wysokość określa położenie w
liniach, natomiast czas trwania to już
domena wartości rytmicznej, czyli
"rodzaju" nuty. Możemy zapisać
następujące nuty:

- całą nutę
- półnutę
- ćwierćnutę
- ósemkę
- szesnastkę
- trzydziestodwójkę,

a czasem nawet wyglądającą dziwnie
sześćdziesięcioczwórkę. Brzmi to dość
dziwnie, ale tak naprawdę każda
kolejna wartość to "połowa"
poprzedniej i stąd ich nazwy. W
związku z tym jaka będzie wartość
ósemki w stosunku do ćwierćnuty? O
połowę mniejsza, brawo! A zatem czas
trwania będzie również o tyle
samo krótszy.

No dobrze, ale jaki konkretnie ma być
ten czas? To już określają dwa kolejne
parametry, czyli tempo i metrum,
chociaż jest to nieprecyzyjne
określenie. Tempo określa szybkość, z
jaką należy wykonać utwór. Jednak
jest  to  wartość  przybliżona i  podlega
interpretacji wykonawcy, bowiem
podaje się ją w formie nazwy włoskiej.
Na przykład "adagio" oznacza "wolno",
a "prestissimo" - "bardzo
szybko". Co prawda od XIX
wieku, czyli od czasu
wynalezienia urządzenia
zwanego metronomem,
możemy zupełnie jasno
określić szybkość utworu, ale i
tak przyjmuje się pewne
określone przedziały. Nowa
miara tempa może spodobać
się młodszym Czytelnikom, bo
jest wyrażana w uderzeniach
na minutę,  czyli  to  nic  innego
niż tzw. BPM (beats per
minute), które można spotkać
w oprogramowaniu DJ-skim.
I tak, dla "adagio" mamy
przyjętą wartość od 66-76
uderzeń, a "prestissimo" to już
w granicach 200 "tłustych bitów
na  minutę".  I  które określenia
Waszym zdaniem są bardziej
eleganckie?

A co  z metrum?  No  właśnie.
Nut nie możemy tak po prostu
wstawiać na pięciolinię.
Musimy  ująć  je  w  takty,  czyli
pojedyncze części w zapisie
oddzielone pionowymi

kreskami. Metrum określa budowę
taktu, a w ramach

jednego taktu nuty muszą zostać
zapisane według określonego
schematu. Mówiąc prościej, musimy
w nim zawrzeć określoną ilość
wartości podanej właśnie przez
metrum. Zapisujemy je w formie
klucza oraz tak zwanych znaków
chromatycznych, czyli dwóch cyfr -
górnej i dolnej, podobnie jak ułamek w
matematyce. Górna liczba określa
ilość jednostek, które muszą być
zapisane w jednym takcie. Wartość na
dole oznacza natomiast nutę, która
jest  podstawą  metryczną  dla utworu,
czyli nutę, półnutę, ćwierćnutę,
ósemkę i tak dalej. Na przykład:
metrum 2/4 znaczy, że w takcie
musimy mieć dwie ćwierćnuty lub – co
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bardzo jest ważne - ich
odpowiedniki.

Jakie mogą być? Mam na myśli
pauzy. Jest to kolejny znak, który
mówi o czasie trwania ciszy i on
także ma swoje rodzaje - tak
samo jak nuty. Możemy więc
powiedzieć o pauzie całonutowej,
półnutowej, ćwierćnutowej i
kolejnych. Ważne, aby
zapamiętać, że w takcie liczymy
wartości zapisywanych znaków,
a nie ich znaczenie. Innymi słowy
w metrum 2/4 możemy mieć dwie
ćwierćnuty, pauzy ćwierćnutowe
lub ich  kombinacje.  Jeśli  macie
kłopot z zapamiętaniem wartości
proponuję zamienić nuty w takcie
na ułamki i zsumować je jak
równaniu matematycznym. Gdy
nie mamy wprawy w
rozpoznawaniu wartości
muzycznych, jest to dobre
ćwiczenie.

Na początku pięciolinii
zapisujemy klucz. Co on daje?
Określa wysokość dźwięku.
Dlatego mówimy o kluczach
wiolinowych, basowych, altowych,
tenorowych, sopranowych i innych, ale
wszystkie określenia są związane z
określoną skalą dźwięków. Wszystkie
wymienione  elementy  pozwalają  zapisać
w  konkretny  sposób  jak  dany  utwór  ma
być wykonywany. Prawie jak w trackerze,
ale  nie  potrzebujemy  do  tego  ani  kszty
elektroniki.  I po  to  właśnie  zapis  nutowy
został wymyślony, zanim jeszcze powstał
pierwszy komputer.

Teraz możemy już przejść do samych
dźwięków,  a  mówiąc  dokładnie -  do ich
nazw i  zakresów. Tu jest  prosta sprawa,
bo  na  pewno  pamiętacie  szkolną  naukę
"do-re-mi-fa-sol-la-si"? To właśnie są
nazwy sylabowe (lub solmizacyjne), a
odnosząc to do tzw. alfabetu muzycznego
mamy dźwięki: C, D, E, F, G, A, H (lub B).
Razem składają się one na oktawę, czyli
zakres w szeregu ośmiu dźwięków. W
zależności od wysokości dźwięku możemy
wyróżnić różne oktawy, na przykład wielką
lub dwukreślną, ale każda określa taki
sam zakres.

To są oczywiście podstawy notacji
muzycznej i staram się je przekazać w jak
najmniej technicznej formie, ale pokazują
jak szeroki jest to temat. Na szczęście
dysponując komputerem nie musimy
zagłębiać się w to wszystko bardzo
mocno, ale mimo wszystko warto wiedzieć
z czym mamy do czynienia. Powstaje

pytanie  jak to  wszystko  wykorzystać
na Amidze? Sprawa jest dużo prostsza
niż mogłoby się to wydawać, musimy
tylko uruchomić jeden z programów
umożliwiających stosowanie zapisu na
pięciolinii. Nie będę zbyt oryginalny,
gdy zaproponuję rozpocząć od
"OctaMEDa Sound Studio". Dlaczego?
Bo posiada całkiem niezły edytor, który
dodatkowo można przełączać
pomiędzy zapisem stosowanym w
trackerze, a notacją muzyczną. Trzeba
tylko wywołać  menu górne  o  nazwie
"Display" i zwrócić uwagę na dwie
opcje: "Tracker Editor..." i "Notation
Editor...".

Naprawdę ciekawe jest to, że oba
okna możemy mieć na ekranie
jednocześnie i każde z nich może
pokazywać te same nuty, lecz
zapisane w inny sposób. Możemy więc
zapisać pięciolinię, a potem zobaczyć
jak wygląda to w patternie lub
odwrotnie. Z punktu widzenia
muzycznego nie ma to wielkiego
sensu, ale pozwala wykonywać proste
ćwiczenia i nauczyć się "czytania" nut.
Oczywiście zapis nutowy zupełnie nie
przeszkadza w tym, aby OctaMED
wciąż korzystał z sampli Amigi lub
komunikacji z instrumentem MIDI.
Możliwe jest używanie wszystkich
opcji edycyjnych, ale oczywiście wiele
czynności będzie trzeba wykonać w
różny sposób. Ciekawie wygląda także

moduł muzyczny wyświetlony w formie
notacji muzycznej.

Warto powiedzieć również, ze program
pozwala  na  wydruk  pięciolinii  i  to  w
bardzo prosty sposób. Wystarczy
wybrać opcję "Print..." z menu górnego
"Project", a potem określić jakość
czcionek na przycisku cyklicznym
"Resolution". Dalej już tylko "klikamy"
na funkcję "Print" w oknie drukowania.

Jakość tego, co zobaczymy na
papierze nie będzie może najlepsza i
w dużej mierze zależna od sterownika
w systemie. Jest to jednak całkowicie
wystarczające,  aby  komunikować  się
ze światem za pomocą notacji
muzycznej.  Warto również zajrzeć do
opcji "Tempo Window..." w menu
górnym "Display". Udostępnia ona
okno,  za  pomocą którego zmieniamy
szybkość utworu i można to robić na
wiele  sposobów.  Jednym z nich  jest
wykorzystanie jednostki BRM oraz
metrum. Możemy więc na własnej
skórze przekonać się, że OctaMED
jest bliżej tradycyjnego zapisu
muzycznego niż wygląda na to z
pozoru. Jednak program nie zawsze
będzie przydatny, szczególnie gdy już
zaczęliśmy operować na plikach MIDI
albo  nie  potrzebujemy opcji  trackera.
Wtedy proponuję skorzystać z pozycji,
która ukierunkowana jest na
wykorzystanie instrumentu



muzycznego w bardziej tradycyjny
sposób. "Deluxe Music", bo o nim mowa,
jest zdecydowanie bardziej
rozbudowanym programem, ale wyłącznie
w zakresie zapisu nutowego. Został
wydany jeszcze przez firmę Electronic
Arts, a to mówi samo za siebie. Pozwala
na bardziej swobodne operowanie w
edytorze, który wygląda już całkiem jak
pełnoprawna partytura. Możemy
wczytywać pliki MIDI, a za pomocą
biblioteki "CAMD" komunikować się z
zewnętrznym instrumentem. Bez niego
również zobaczymy jak utwór jest
odgrywany, choć siłą rzeczy wiele funkcji
będzie niedostępnych.

W  oddzielnym  oknie  widzimy klawiaturę
muzyczną, która ułatwia zapisywanie nut,
gdy musimy to robić na ekranie. Nie
wyłącza to stosowania sampli, które
można bez problemu ustawiać za pomocą
opcji "Set Instrument" z menu górnego
"Measures". Nie ma też problemu z
wydrukiem i z mojego doświadczenia jest
on już właściwie komfortowy. Pewnym
ograniczeniem mogą być tylko sterowniki,
bowiem sam program nie posiada
właściwie żadnych ustawień drukowania,
ale korzystając z pakietu "Turbo Print"
uzyskać można  praktyczne  wszystko  to,
co potrzeba nawet jeśli mamy do
opracowania większy utwór. Możemy
również korzystać z tzw. akolad, czyli
znaków w formie klamry spinającej

pięciolinie. Jest  to ważne,  bo określa
to linie, których zapis należy
odczytywać na raz w sytuacji, gdy
mają być wykorzystane instrumenty o
szerokiej skali lub utwór śpiewany jest
przez chór. W pewnych sytuacjach nie
unikniemy stosowania akolad i stawia
to "Deluxe Music" w dużo lepszej
pozycji  niż  inne  programy  dla Amigi.
Wystarczy sobie wyobrazić import
skomplikowanego utworu.  Program w
pełni  operuje  pojęciami  muzycznymi,
dlatego nie polecam rozpoczynania
pracy zanim nie nabędziemy chociaż
podstawowej wiedzy w tym zakresie. Z
tego punktu widzenia z pewnością
"OctaMED" jest dużo bardziej
uniwersalny, lecz jednocześnie
ograniczony.

Musicie przyznać, że te dwa
niepozorne programy mają w sobie
sporo możliwości. A co zrobić jeśli
mamy  zwykłą  pięćsetkę?  Oczywiście
będzie kłopot z ich uruchomieniem.
Mamy jednak jedną perełkę o nazwie
"Copyist Pro". Jest to produkt z 1988
roku, więc można powiedzieć, że z
kategorii komputerowej archeologii.
Działa  nawet  na  Kickstarcie  1.3 i  po
małych modyfikacjach uruchomimy
nawet jeśli mamy tylko 512 KB
pamięci. Oczywiście jest dużo mniej
rozbudowany, ale mimo to udostępnia
najważniejsze  funkcje.  Ma możliwość

importu plików MIDI, niestety tylko
starszego typu, ale wynika to z czasu
powstania programu. Posiada proste
opcje druku, a także zapiszemy za
jego pomocą wszystkie symbole
obecne na pięciolinii. Wszystkie
funkcje wywołujemy za pomocą menu
górnego o jasnych nazwach "Import",
"Print" lub "Symbols". Cały pakiet
zawiera nawet edytor czcionek, dzięki
któremu dodamy brakujące znaki.

Ciekawostką jest fakt, że menu górne
posiada również opcje związane z
wykonywaniem operacji dyskowych
(menu "Other"), a także drukowania
nie tylko samej partytury, lecz również
całej zawartości ekranu. Niestety
interfejs niezbyt przystaje to
dzisiejszych czasów, ale z drugiej
strony nie ma praktycznie innego
programu, który zadziała na tak
skromnej konfiguracji sprzętowej. Po
uruchomieniu  mamy wybór  ekranu w
rozdzielczości 640x200 lub trybu
Interlace, czyli 640x400. W obu
przypadkach opcja "Set colors..." z
menu "Other" pozwala dostosować
paletę kolorów, więc praca może
wyglądać przyzwoicie nawet na
zwykłym monitorze PAL lub
telewizorze.

Jak widzimy, nasza poczciwa Amiga
posiada całkiem niezłą bazę

oprogramowania służącego
do zapisywania muzyki w
bardziej "zawodowy"
sposób. Nie mamy może
fajerwerków, ale
uruchamiając nowe
"pecetowe" programy,
choćby "Audio Score" czy
"Sibeliusa", możemy
doznać przyjemnego deja
vu. Nie chcę przez to
powiedzieć, że programy
nie uległy zmianie,
przeciwnie – rozwijają się
bardzo dynamicznie.
Niemniej zobaczmy jak
blisko dzisiejszych pozycji
są amigowe produkcje z
dobrych czasów,
szczególnie "Deluxe Music"
datowany na 1993 rok, a
więc  blisko  20-letni.  Widać
po tym jak bardzo Amiga
wyprzedzała swoje czasy,
oczywiście na miarę
możliwości i stosowanych
technologii. Czy "next-
genowe" modele mogą
pochwalić się tym samym?



W sprawie konkursu z zeszłego
numeru otrzymaliśmy całkiem
sporo listów. Nie wszystkie
odpowiedzi były prawidłowe, ale
jednak część z Was znała
odpowiedzi. Obok prezentujemy
wszystkie użyte ilustracje, ale w
nieco bardziej rozszerzonej
formie. Na pewno teraz byłoby
łatwiej rozpoznać tytuły.

Oto poprawne odpowiedzi:

A poniżej nazwiska nagrodzonych
szczęśliwców:

1. Marcin Wyka
2. Tomasz Kowalski
3. Marek Kalisiuk
4. Damian Laskowski
5. Piotr Nowak

Gratulujemy!

Nagrody zostaną przesłane
Pocztą. A są nią książki „Amiga
na infostradzie” oraz pakiety
filmów DVD.

Mamy też  kolejną zagadkę,  ale
tym razem z zupełnie innej
dziedziny. Tym razem zadamy
tylko jedno pytanie:

Czy  w ogóle  da  się  to ustalić?
Jeśli czujecie się na siłach
odpowiedzieć, nasza skrzynka
redakcyjna jest do dyspozycji.

Zapraszamy!

( )AMIG( )ÓWKA
rozwi zanie konkursu dla graczy



Taki dylemat może stać się udziałem
każdego użytkownika Amigi, który będzie
chciał w bardziej poważny sposób
wykorzystać swój komputer. Osobiście
uważam, że język programowania nie
definiuje z góry projektu, choć oczywiście
musimy poruszać się w pewnych
granicach możliwości i wydajności.
Pewnych rzeczy po prostu nie da się
przeskoczyć. Wiele osób zdecyduje się na
nieśmiertelnego AMOSa, ale nie jest to
wcale taki oczywisty wybór. Język ten ma
wiele wad, a podstawową zaletą jest
prostota.  Czy szala  może  przeważyć na
korzyść innego rozwiązania?

Zastanówmy się, jakie cechy powinien
posiadać  nasz gotowy  program.  Dobrze
by  było,  aby  mógł  korzystać  z  systemu
operacyjnego i nie był ograniczony do
ekranu typu PAL. Niech działa po prostu
na Workbenchu. Ewentualnie na
oddzielnym ekranie, ale systemowym.
Jeśli mamy rozbudowany model Amigi jest
to konieczność, bowiem nie zawsze
będziemy mogli wyświetlić obraz
telewizyjny. Na pewno chcielibyśmy
skorzystać  ze  standardowych "okienek  i
przycisków", bo w końcu po coś one
zostały stworzone. Chyba że piszemy grę,
gdzie liczy się każdy ułamek procenta
wydajność. Wtedy przydałaby się opcja
zwiększenia szybkości działania. Jak
na początek to chyba wszystkie
wymagania.

W tym momencie zaczynają się
"schody". AMOS jest łatwy, ale nie
działa pod systemem, to znaczy –
prawie. Można co prawda skorzystać z
bibliotek korzystających z Intuition, ale
nie jest to wygodne. Robi więc to
różnicę. Sam edytor też jest nietypowy
chociaż nie można mu odmówić
funkcjonalności. Odpowiednie
biblioteki rozszerzające funkcje trudno
zdobyć i nie są najprostsze w
instalacji. Nie mówiąc o samym
AMOSie, który w sieci jest dostępny w
tysiącu wersji, tylko nie do końca
wiadomo która jest kompletna. Był to
przecież kiedyś komercyjny produkt. Z
drugiej strony pisanie programu w
bardziej  zaawansowanym  języku  jest
już skomplikowane i niekoniecznie
przypomina zwykłego Basica, takiego
jak pamiętamy na przykład z
Commodore  64.  A to  byłby  dla  wielu
ideał – prosto (co nie znaczy, że
zawsze łatwo) i solidnie.

Idźmy dalej. Gdybyśmy dysponowali
produktem pracującym na różnych
systemach, moglibyśmy uruchamiać
nasz program na różnych
komputerach. To by było coś! No tak,
ale w AMOSie tego nie uzyskamy. Na
szczęście nie jest on jedynym
wyborem. Proponuję poznać ciekawą
alternatywę charakteryzującą się
zgodnością z systemem Amigi i

prostotą obsługi. Jest to język bardzo
przypominający tradycyjnego Basica,
więc  praktycznie  nikt,  kto  miał  z nim
styczność choćby na 8-bitowcach, nie
powinien  mieć  kłopotów.  Ten  produkt
to Pure Basic, który ma swoje wersje
nie tylko dla Amigi, ale działa również
na Windows, MacOS X oraz na
Linuxie. Dla Amigi istnieje wydanie nie
najnowsze,  ale  wystarczające,  aby  z
powodzeniem pisać zarówno małe, jak
i trochę większe programy.

Skąd go wziąć? Nie trzeba szukać
daleko, wystarczy wejść na
następującą stronę internetową:

i w  dziale  Download  jest wersja  dla
wszystkich platform, w tym dla Amigi.
Nie jest najnowsza, ale darmowa i
zawiera pełną dokumentację z opisem
składni i poleceń. Oczywiście nie
wszystko będzie takie łatwe, ale
jednak większość poleceń będzie nam
coś przypominać. Ponadto mamy
całkiem niezłe wsparcie.

Instalacja jest banalna, wystarczy
rozpakować archiwum i uruchomić
standardowy program instalacyjny.
Klikamy parę razy i po chwili na dysku
mamy ikonę zgodną z nazwą produktu
oraz wiele dodatkowych plików.

ŚRODOWISKO
podstawowe

dy myślimy o programowaniu, trzeba zdecydować się w jaki sposób będziemy
chcieli to robić, a w praktyce najważniejsze to z jakiego języka chcemy korzystać.
Planując tworzenie dużych i skomplikowanych projektów, bardzo dobrze dogłębnie
poznać przyszłościowe rozwiązanie, na przykład C++. Jednak co zrobić, gdy chcemy
"po godzinach" napisać prosty program? Najlepiej go wtedy stworzyć szybko i z
pewną dozą przyjemności. Może to zapewnić łatwy dialekt, z których jako pierwszy
na myśl przychodzi skryptowy ARexx. Jest on jednak dobry przede wszystkim tu,
gdzie  nie  potrzeba  dodawać  nic  od  siebie,  a  jedynie  spiąć  różne  istniejące  już
funkcje razem. A może jakaś odmiana Basica? Tylko czy warto?

G

ADAM ZALEPA



Będziemy się nimi zajmować w
miarę potrzeb. Na razie
najciekawsze są biblioteki, z
których możemy korzystać
podczas pisania programu.
Pozwalają one używać funkcji
systemowych oraz innych
charakterystycznych cech chipsetu
Amigi. A przecież właśnie tego
chcemy. Mamy też cały zestaw
przykładów, dzięki którym łatwo
zobaczymy jak trzeba używać
konkretnych plików. Jeśli więc
dokumentacja  się  nie  sprawdzi  –
mamy koło ratunkowe.

Po uruchomieniu widzimy prosty
edytor na oddzielnym ekranie,
który zawierają dwa główne okna.
W jednym mamy listing programu,
drugie natomiast zawiera
informacje pomocnicze. Błędy w
programie wskazywane będą
przez kolejne okna z oddzielnymi
komunikatami.

Przekazywane informacje są dość
jasne i opisane dodatkowo w
instrukcji, nie zostaniemy więc
pozostawieni sami sobie. Sam edytor
jest  w zasadzie dość ubogi.  Z początku,
gdy porównamy go z AMOSem możemy
być zawiedzeni. Zawiera niewiele opcji w
menu górnym, ale są to najbardziej
potrzebne funkcje. Jeśli nam to nie
wystarczy, możemy skorzystać z
dodatkowych edytorów, ale opowiem o
tym  innym  razem. Mamy  więc operacje
dyskowe związane z odczytywaniem i
zapisywaniem plików źródłowych, a także
- co ciekawe - możliwość ich drukowania.

Program możemy oczywiście uruchamiać i
kompilować przy użyciu opcji z menu
"Compile". Pamiętajmy, że nie jest to takie
oczywiste, gdybyśmy chcieli używać
zwykłego  AMOSa,  a  przynajmniej  nie w
każdej wersji.

W tym samym miejscu znajdziemy funkcję
tworzenia plików wykonywalnych ("Create
executables"). Jest coraz lepiej. Treść
programu możemy przeszukiwać
("Search") oraz wstawiać zawartość
innych plików ("Insert source file"). Nie ma
również problemu z użyciem

podstawowych funkcji Schowka (czyli
clipboardu).  Nie są  to  żadne wyjątkowe
funkcje, ale warto powiedzieć, że

wszystko  działa  w pełni  systemowo i
nie wymaga ani super szybkiej Amigi,
ani bardzo wiele miejsca na dysku.
Jak  już  wspomniałem,  do  dyspozycji
mamy całkiem rozbudowaną pomoc
("Help" i "Reference manual"), która
tłumaczy nie tylko sposób używania
edytora, ale także stosowanie
zmiennych, pętli i wszystkich słów
kluczowych - wraz ze składnią. Nie
jest to instrukcja w języku polskim, ale
programując  musimy  poznać  chociaż
podstawy angielskiego, a
dokumentacja sporządzona jest w
niezwykle czytelny sposób i
oczywiście w typowo amigowym stylu
AmigaGuide.

Spróbujmy zatem napisać najprostszy
program. Otworzymy okno na ekranie
publicznym. Nie jest to wcale trudne,
wymaga poznania właściwie tylko
jednego polecenia OpenWindow.
Treść wpisujemy po prostu w oknie –
jak w zwykłym edytorze tekstu. Nasz
program będzie na razie bardzo krótki
(patrz ramka):

Pierwsza linia określa tak zwane
"flagi" okna, o których powiemy
dokładnie później. Pozycje są

rozdzielone znakiem "|" i powodują, że
okno posiadać będzie przycisk
zamknięcia:

oraz drugi, za pomocą którego
możemy ukrywać okno i  wysuwać je
"na wierzch”:

czyli  tak jak każde  typowe  okno  na
Workbenchu. Pozycje te możemy
skasować, trzeba tylko robić to
uważnie, bowiem wpłynie to
bezpośrednio na pola widoczne w
ramce okna. Gdy będziemy chcieli
uzyskać okno całkiem pozbawione
przycisków, należy pamiętać o tym, że
zmienna #WFLGS musi być
przypisana do pustego ciągu, czyli
linię musimy zamienić na :

przy czym sama nazwa może być
dowolna. Druga linia
nakazuje otworzyć
zwykłe systemowe
okno o określonych
parametrach. W
nawiasie musimy ująć
takie wartości jak

numer okna, następnie współrzędne
lewego górnego rogu oraz szerokość i



wysokość. Wszystko wyrażone w
pikselach na ekranie. Dalej określamy
"flagi" przez nazwę przypisanej zmiennej.
Taki sposób jest łatwiejszy niż wpisywanie
wszystkiego w jednej linii i raczej nie
popełnimy błędu w rodzaju nie
zamkniętego cudzysłowu czy nawiasu.
Ostatni  ciąg  tekstowy to  tytuł  okna jakie
otwieramy.

Program możemy już uruchomić, ale
spowoduje on otwarcie i jednoczesne
zamknięcie okna. Właściwie nie zdążymy
zauważyć jak działa. Musimy go uzupełnić
o jeszcze jeden element - pętlę, która
spowoduje oczekiwanie na określone
zachowanie użytkownika. Będzie to
zamknięcie okna. Innymi słowy, dopóki nie
zamkniemy okna, będzie ono widoczne na
ekranie, a program nie zakończy
działania.  Aby  tak  się  stało  w kolejnych
liniach wpisujemy treść pętli:

Teraz instrukcje pomiędzy REPEAT oraz
UNTIL będą powtarzane, dopóki nie
wybierzemy przycisku zamknięcia okna.
Wynika to z użycia funkcji
WINDOWEVENT() oraz portu
komunikatów z interfejsem graficznym
Amigi (ang. Intuition Direct
Communication Message Port).
Pierwsza linia w pętli powoduje
sprawdzenie, czy nie nastąpiło
zdarzenie związane z otwartym
oknem. Tak zwana flaga:

oznacza zamknięcie okna i jest to
jednocześnie warunek zakończenia
obiegu pętli. Dalej mamy już tylko
instrukcję DELAY, dzięki której
program oczekuje 1 sekundę,  a więc
nieco zwalnia wykonywanie pętli.

Jest to bardzo prosty sposób
programowania, jak przystało jak język
Basic. Całość przypomina trochę
AMOSa, do którego będę się
odwoływał dość często z powodu jego
popularności. Z drugiej strony
eliminujemy sporo niedogodności
związanych przede wszystkim z
omijaniem systemu operacyjnego, co
dzisiaj jest raczej wadą. Wyjątkiem jest
sytuacja, gdy chcemy napisać
program, który musi działać na

wolnym sprzęcie i nie ma możliwości,
aby działał szybciej ze względu na
ograniczenia sprzętowe. Pure Basic
umożliwia wtedy wstawianie
elementów asemblera, ale do tego
dojdziemy dużo później. Jeśli jesteście
ciekawi, proponuję najpierw zajrzeć do
kursu „dla zielonych”, którego drugi
odcinek zawiera aktualny numer
Amigazynu. Przekonacie się, że to
zupełnie coś innego.

Oczywiście w Pure Basicu możemy
tworzyć długie i skomplikowane
programy. Powtórzę jeszcze raz:
najważniejsze, że cały czas
korzystamy z systemu operacyjnego.
Niezależnie od funkcji jakie chcemy
uzyskać, mamy większą elastyczność i
kompatybilność z różnymi
konfiguracjami sprzętowymi Amigi.
Teoretycznie można również znaleźć

złe strony. Na pewno
program stworzony przy
pomocy czystego AMOSa
może być szybszy, ale
tylko wtedy, gdy nie
zastosujemy optymalizacji
algorytmów, ani nie
użyjemy dołączonych
bibliotek.  Mamy za to już

na starcie większe możliwości, trzeba
tylko  (albo  „aż”)  nauczyć się  z nich
korzystać.

Myślę, że jak na pierwszy raz
wiadomości jest aż nadto. Jeśli nie

programowaliście wcześniej, na
pewno będziecie musieli
przeanalizować działanie programu co
najmniej kilka razy, aby go dobrze
zrozumieć. Powinna być to podstawa
do czytania kolejnego odcinka.

Napisaliśmy co prawda bardzo prosty
program, ale w następnych odcinkach
zajmiemy się jego rozbudową.
Będziemy wstawiać nowe elementy
interfejsu użytkownika i sprawimy, że
zaczną one reagować na nasze
działanie. Razem będziemy w stanie
napisać kompletny program, a jego
przeznaczenie to już tylko kwestia
potrzeb lub wyobraźni.

Na  koniec  dobrze  będzie  spróbować
wstawić fragment w kodzie
maszynowym i porównać wydajność z
programem  pisanym  bezpośrednio  w
asemblerze. Przekonacie się na w
własnej  skórze,  że  przede wszystkim
liczy się pomysłowość i możliwość
zastosowania odpowiednich – czyli
właściwie zastosowanych -
algorytmów, a dopiero na drugim
miejscu liczy się sprzęt i użyte
narzędzia.

Na razie proponuje, abyście przyjrzeli
się bliżej Pure Basicowi i
przestudiowali jego dokumentację.
Niech będzie z Wami wszystko, czego
potrzeba. Tym nietypowym zwrotem
żegnam się do następnego razu.






