
Karty FPGA takie jak Vampire nie
każdemu przypadają do gustu. Po-
wiedzmy sobie szczerze, że głównie
przez ich "niekoszerną" budowę.
Przecież szybkość jest świetna,
kompatybilność już teraz akcepto-
walna, a   z  czasem pewnie przerodzi
się w  zdecydowanie bardziej solid-
ną. Problemem jest brak prawdzi-
wego procesora Motorola 68k, bo
przecież implementacja - jakkolwiek
może być bardzo udana - zawsze
będzie czymś innym niż sprzęt wy-
produkowany w  swoim czasie, który
przeleżał w  magazynie odpowiedni
okres i   dopiero później trafił do na-
szej Amigi . Nie ganię takiego sposo-
bu myślenia, bo każdy z  nas ma
swój świat. Uważam jednak, że do-
magając się prawa głosu nie może-
my nie respektować tego samego
w  stosunku do innych. Powtórzę to,
co mówiłem już wiele razy - każda
forma zainteresowana Amigą jest
moim zdaniem warta wspierania,
szczególnie w  czasach, gdy stoimy
przez problemem przekazania "pa-
łeczki" następnego pokoleniu. Nie
uważam, że mam występować prze-
ciwko jakiejkolwiek wizj i Przyjaciół-
ki , nawet jeśli jest kompletnie inna,
niż sam sobie to wymarzyłem.

Dlatego w  Amigazynie staramy się
pisać o  wszystkich możliwych sys-
temach wywodzących się z  Amigi ,
niezależnie od ich sposobu rozwoju
lub chęci jedynie kultywowania pa-

mięci o  Przyjaciółce. W  tym nume-
rze na początek zapraszam do
przeczytania wywiadu z  Fernando
Martinem, autorem pakietu "Real
AmiKit". To naprawdę ciekawa spra-
wa dla osób, których interesuje
głównie system operacyjny Amigi .
Kontynuujemy temat programowa-
nia oraz tworzenia lokali-
zacj i programów. Tym
razem piszemy o  tym bar-
dziej praktycznie i   zdecy-
dowanie krócej jedno-
razowo, co mam nadzieję,
że umknie Waszej uwadze.
Prezentujemy możliwości
AmigaOS 4 w  zakresie co-
dziennej pracy, a   dla rów-
nowagi - naprawdę płynną
emulację w  MorphOSie.
Niektórzy nie mogą żyć bez
słynnych 50 Hz, dlatego
ponownie zabraliśmy się
za tę sprawę.

Z  pewnością zauważyliście
zmianę wizualnego stylu
Amigazynu. Jest to efekt
dyskusj i na temat upo-
rządkowania treści oraz
uspokojenia graficznego
całej zawartości . Osobiście
chciałbym, aby magazyn
był bardziej czytelny niż
"bajerancki", dlatego bę-
dziemy iść w  tym kierunku.
Dajcie znać jak Wam się to
podoba.

Na koniec zapraszam do udziału
w  tegorocznym Decrunch Party,
które odbędzie się w  dniach 20-22
maja. Będziemy tam obecni i   poka-
żemy nowości , a   organizatorzy za-
pewnią moc atrakcj i , o  których
przeczytacie na stronach obok oraz
w  Internecie.

Wstępniak

NOWE POCZĄTKI
W pogoni za szybkością

ADAM ZALEPAWiele się dzieje w  świecie Amigi i   coraz więcej w  spra-
wie tak zwanych klasyków. Nie każdy lubi to określenie,
ale skoro używaliśmy je już w  latach '90-tych (a  ja uży-
wałem), to czemu nie teraz? Być może jestem amigowym
konserwatystą, ale nie mam problemu z  akceptowaniem
zmian na lepsze. I   Wam też to szczerze polecam.
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Dla tych, co jeszcze nie wiedzą - De-
crunch 2016 to druga edycja wro-
cławskiego wydarzenia łączącego
klimaty gier i   komputerów retro
oraz środowiska sceny komputero-
wej .

Impreza jest okazją do spotkania
fanów komputerów 8 i   16 bit popu-
larnych w  Polsce i   Europie w  latach
'80 i   '90 XX wieku, a   więc takich
marek jak Amiga, Commodore, Atari
czy ZX Spectrum. Ponadto jest to
świetna okazja do spotkania ludzi
ze środowiska sceny komputerowej,
zarówno tych aktywnych kiedyś jak
i   dzisiaj . Impreza odbędzie się
w  dniach od 20 do 22 maja 2016
roku w  ToTu przy ulicy Hubskiej 6
we Wrocławiu - ok. 600 metrów od
dworca Wrocław Główny.

Wydarzenie dzieli się na dwie głów-
ne części :

- Decrunch Files - otwarta w  atmos-
ferze giełdy komputerowej i   retro-
gamingu

- Decrunch Party - zamknięta w  kli-
macie demosceny.

Tematem imprezy są heydays czyli
okres świetności komputerów, które
wszyscy uwielbiamy. Będzie ekspo-
zycja komputerów, a   także konkursy
gier na oryginalnym sprzęcie -
w  strefie bez emulacj i . Prace dedy-
kujemy maszynom w  podstawowej
konfiguracj i , czyli rozpoczynamy od
standardowej Amigi 500 z  1 MB
RAM. Dla wielu z  nas przygoda
z  Przyjaciółką zaczęła się właśnie
od takiego sprzętu.

Na Decrunch podstawowym nośni-
kiem danych jest oczywiście dys-
kietka. Zapowiada się ciekawie, ,
a   i   my też dołożymy swoje trzy gro-
sze, między innymi w  postaci pre-
mier wydawniczych. O  wszystkim
można dowiedzieć się na stronie
imprezy pod adresem:

decrunch.org

DECRUNCH PARTY 2016
20-22 maja we Wrocławiu - też tam będziemy!

ADAM ZALEPAJ eżeli zastanawiacie się nad udziałem w  tegorocznym
party Decrunch - radzę się szybko zdecydować. Czasu na
zaplanowanie wyjazdu nie zostało dużo, a  szykuje się
kolejna ciekawa impreza.

Zdjęcia: Jakub Rzepecki (retrogralnia.pl)
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Wszystko wskazuje, że będzie to
ogromna rewolucja w  świecie Amigi
klasycznej . Komputer, który miał być
tylko następcą A500 i   ubogim
krewnym A1200, stanie się najpo-
tężniejszą Amigą. Wszystko dzięki
nowoczesnej technologi i . Okazuje
się, że inwestycja w  sześć-setkę mo-
że być właściwym wyborem, tym
bardziej , iż w  prawdopodobnie
w  krótkim czasie ceny tego kompu-
tera znacznie wzrosną. Dlaczego?
Koszt "wampira" kształtuje się na
poziomie 150 Euro, a   więc jest on
bardzo atrakcyjny. Szczególnie, gdy
weźmie się pod lupę parametry ja-
kie oferuje karta. Atrakcj i jest wiele,
a   główną z  nich jest bardzo szybki
procesor, na poziomie 68030 takto-
wanego zegarem 500 MHz oraz 128
MB w  pakiecie. Do tego dochodzi
jeszcze wyjście HDMI , a   więc uzy-
skujemy tryby karty graficznej (ste-
rowniki Picasso) oraz wejście na
kartę SD jako dysk twardy.

Gdy jeszcze nie jesteście wystarcza-
jąco przekonani , w  przyszłości do-
chodzą dodatki takie jak tryb audio
16-bit oraz Super AGA (czyli uru-
chamianie pozycj i z  Amigi
1200/4000). Oczywiście karta może
być aktualizowana do nowszych
wersj i oprogramowania, co właśnie
ma umożliwić wprowadzenie do-
datkowych funkcj i . Nawet jeśli
wszystkie obietnice nie zostaną

spełnione, już na obecnym etapie
ten kawałek hardware zrobi z  naj-
mniejszej Amigi małego potwora.
Szybkie 68k oraz karta graficzna
umożliwią Amidze klasycznej
otwarcie nowego rozdziału w  swo-
jej trzydziestoletniej histori i . Co po-
wiecie na bezproblemową obsługę
tak banalnych rzeczy jak multime-
dia, komfortową pracę w  progra-
mach muzycznych i   graficznych?
Oczywiście, na dobrze rozbudowa-
nych Amigach jest to już teraz czę-
ściowo możliwe. Jednak w  takim
przypadku, koszty potrzebnych in-
westycj i wykraczają poza zdrowy

rozsądek większości osób. Właśnie
teraz, dla zwykłego fana otwierają
się nowe możliwości i   to za ułamek
ceny, którą inwestowało się w  roz-
budowę klasycznego sprzętu. Nie
mówiąc już o  tym, że mamy do dys-
pozycj i całkowicie nowy i   rozwijany
produkt. Wszystko wskazuje na to,
że Vampire I I w  połączeniu z  Amigą
600 może stać się retro-kompute-
rem marzeń. Możliwe, że wpłynie to
na ilość oprogramowania dostęp-
nego dla AmigaOS 3.x, a   być może
doda także skrzydeł projektowi
AROS Vision. Trzymamy kciuki za
powodzenie projektu.

DIABEŁW PRZEBRANIU
Karta Vampire 600 w sprzedaży

MARCIN LIBICKIPojawił się nowy produkt, który w  niedługim czasie
rozwiąże problemy niedostatku mocy procesorów z  serii
68k. Szczególnie w  przypadku Amigi 600, gdzie do tej
pory maksymalną opcją rozbudowy pozostawał procesor
68030 i  64 MB pamięci. Mowa oczywiście o  Vampire II ,
czyli karcie, która oparta jest o  programowalny 64-bito-
wy procesor FPGA.
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Wśród innych modyfikacj i warto
wspomnieć o  nowym module ob-
sługi dźwięku. W  poprzednich wy-
daniach korzystanie z  różnych
formatów zapisu potrafiło być pro-
blematyczne, na przykład OGG Vor-
bis. Aktualnie można używać
datatypów, działa także streaming.
Większość ustawień można kontro-
lować za pomocą parametrów ikony
projektu (czyli tooltypów - przyp.
red.), pojawiły się też szersze możli-
wości wykrywania błędów, co ma
szczególne znaczenie przy więk-
szych pracach.

Użytkownicy wersj i 6.0 otrzymają
darmową aktualizację, dotyczy to
wszystkich obsługiwanych platform,
których jest aż 11 (sic! ), w  tym An-
droida. Za pomocą Hollywood moż-
na tworzyć gotowe aplikacje
działające na systemach:

- AmigaOS 3
- AmigaOS 4
- MorphOS
- AROS
- Windows
- MacOS X (PowerPC oraz Intel)
- Linuks (PowerPC, Intel lub ARM).

Jest to więc program w  pełni multi-
platformowy. Polecamy zapoznać się
z  możliwościami pakietu. Można go
zakupić na stronie:

www.hollywood-mal.com

To właśnie przy użyciu Hollywood
stworzony został "AmiWigilia Player"
umieszczony na poprzedniej płycie
okładkowej Amigazynu. Tego po
prostu trzeba spróbować! A  jak pro-
gram prezentuje się na różnych
systemach, możecie zobaczyć na
ilustracjach poniżej .
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HOLLYWOOD 6.1
Dobra wiadomość dla wszystkich

KRZYSZTOF "RADZIK"
RADZIKOWSKI

J est już nowa wersja pakietu Hollywood, uzupełniona
o  wiele funkcji. Przypomnijmy, że produkt jest dostępny
dla wszystkich popularnych platform, oprócz AmigaOS 4
działa także na Linuksie i   MacOS. Najważniejszą zmianą
jest fakt, że teraz wszędzie możliwa jest edycja za po-
mocą interfejsu użytkownika, a  nie jak wcześniej - linii
poleceń. To oczywiście nie wszystkie poprawki.



Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu magazynów:

RETROKOMP oraz AMIGAZYN

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

A może masz pomysł na nowy artykuł?

NAPISZ DO NAS: a2@amiga.net.pl

Do artykułu "W  jednym domu" w
poprzednim  numerze wkradł się
błąd i   musimy go poprawić. Napisa-
liśmy, że emulator Hatari dla Ami-
gaOS 4 dostępny jest w  dość starej
wersj i 1 .6, a to nieprawda. Jak dono-
si niezastąpiony Rafał "Chyła" Mufa,
dostępne jest nowsze wydanie:

Nie wiem skąd informacja o  tak
dużym zapóźnieniu Hatari, gdyż
zarówno na OS4Depot, jak i  na
stronie domowej amigowego Ha-
tari:

http://hirudov.com/amiga/Hata-
ri.php

od dawna gotowa jest wersja 1 .8,
a  ostatnio dodano najnowszą
1 .9.0. Dr Hirudo od lat dba, by
wersja dla AmigaOS 4 była
w  miarę na czasie i  aktualizacje
do najnowszej obowiązującej
wersji są przeprowadzane maksy-
malnie z  kilkumiesięcznym pośli-
zgiem.

Za wprowadzenie w  błąd przepra-
szamy, jednocześnie bardzo dzięku-
jemy za czujność.

NOWY EMULATOR
Hatari dla AmigaOS 4 w wersji 1.9.0

Zapraszamy na stronę:

amigaone.pl

gdzie znajdziecie wiele cieka-
wych artykułów związanych
z  systemem AmigaOS 4 i kom-
puterami seri i AmigaOne.

Telegram



J ako osoba zaangażowana w  pro-
jekt, nie będę pisał zbyt wiele od
siebie, lecz oddaję głos autorom,
którymi są:

Paweł "Juen" Nowak
Krzysztof "Koyot 1222" Matys

Nie jest to nasza (ani moja) pierwsza

zaczęta gra, ale za to pierwsza, która

będzie skończona. Uznaliśmy, że za-

wiesimy chwilowo pracę nad więk-

szym projektem i  zrobimy grę, którą

da się szybko skończyć. Tanks Furry

tworzony był w  wolnym czasie, przez

kilka miesięcy. Nasza gra powstała

z  chęci stworzenia czegoś nowego na

Amigę. Zaplanowana sprzedaż pudeł-

kowa ukazała spore zainteresowanie

tym tematem. Mamy świadomość, że

nie wskrzesimy ani samej Amigi, ani

chociaż części jej legendy. Mamy jed-

nak nadzieję, że zloty ami-sympaty-

ków zaczną być bardziej barwne,

chociażby dzięki naszej produkcji

"multiplayer". Niczym sympatycy sta-

rych klasycznych samochodów, może-

my zaprezentować, że da się stworzyć

coś na nowo.

"Kariera" Tanks Furry przypomina tro-

chę śniegową kulę. Musimy pamiętać,

że jest to tylko gra. Od początku sta-

raliśmy się informować tylko o  rze-

czach zrobionych i  działających.

Postanowiliśmy zacząć od złamania

pewnej ami-tradycji planowania rze-

czy i  niedotrzymywania obietnic.

Trudno teraz mówić jeszcze o  jakimś

sukcesie. Wydaje się mi, że ludzie za-

wsze czekali na nowe gry na Amigę,

a  ich po prostu długo nie było.

Bardzo cieszę się, że gra jest

wizualnie atrakcyjna, włożyłem

w  to wiele pracy. Jest to rzecz,

która rzuca się na pierwszy rzut

oka. Bardzo cieszy mnie po-

równywanie grafiki stworzonej

od podstaw dla Tanks Furry

z  produkcją wybitnego Advance

Wars. Pod tym "nakryciem"

skrywa się turbo doładowany

assemblerowy silnik, który po-

rusza minimum 256 animowa-

nymi elementami na ekranie.

Jeśli doliczymy do tego jeżdżące

animowane czołgi, wybuchy,

wystrzały to okazuje się, że

w  sekundę mamy ponad 1000

(tak, aż tysiąc!) cykli na sekun-

dę na ekranie gołej Amigi z  1

MB pamięci. 42 misje solo, 15

misji multi, intro, 4 zakończenia

gry, muzyka i  efekty zmieściły

się na 1 rzadkiej dyskietce.

Uważam to za ogromny sukces, nie

ujmując nic muzyce, która powstała

specjalnie dla naszej produkcji.

"Tanks Furry" jest w  regularnej
sprzedaży od lutego w  cenie 33   zł
(plus koszty wysyłki). Można ją kupić
na stronie:

AMIGA.net.pl

KARIERA CZOŁGÓW
Gra "Tanks Furry" w sprzedaży

ADAM ZALEPAN ie możemy nie napisać raz jeszcze o  grze "Tanks Fur-
ry", która przebojem wdarła się rynek Amigi z  procesora-
mi serii 68k. Jest to produkt dwóch Polaków, którzy
postanowili przypomnieć wszystkim jak należy pisać gry
w  starym stylu Oczywiście temat nieśmiertelnych czoł-
gów można uznać za oklepany, ale jednak gra zdobyła
drugie miejsce (na 16 startujących) na imprezie Retro-
Komp / LOAD ERROR 2015.

Telegram
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Program posiada na razie podsta-
wowe funkcje typu tworzenie kata-
logów, kopiowanie i   przenoszenie
plików czy wyświetlanie listy urzą-
dzeń dostępnych w  systemie. Posia-
da jednak już zaimplementowaną
funkcję typów plików, co pozwala
przypisać określone narzędzie do
różnych formatów danych. Działa
także przenoszenie plików metodą
"drag&drop" (czyli "przeciągni j
i   upuść"). Wszystko działa na zasa-

dzie okien zbliżonych do listerów
znanych z  Directory Opusa albo Am-
bienta w  MorphOSie. Wygodną
funkcją wydaje się widoczne stale
pole z  fi ltrem AmigaDOS, co pozwa-
la na bieżąco ograniczać wyświetla-
nie różnych grup plików w  katalogu.
Wygląd jest oszczędny, ale mamy
pasek narzędziowy oraz ikony, które
nie przeszkadzają w  pracy. "Tasko"
nie wymaga instalacj i , wystarczy go
uruchomić z  dowolnego miejsca na

dysku. Działa oczywiście w  pełni
systemowo, choć jak do tej pory
wykryto już kilka niekompatybilno-
ści . Program można pobrać z  forum
English Amiga Board pod adresem:

http://eab.abime.net/showthre-
ad.php?t=81681

Być może rodzi się nam nowoczesny
odpowiednik jednego z  najlepszych
filemanagerów dla Amigi . Czas po-

każe. Na razie operacje na
większej ilości danych wy-
konywane są bardzo po-
woli , nie można również
wpisywać ręcznie ścieżek
dostępu. Autor jednak dość
szybko reaguje na proble-
my zgłaszane przez użyt-
kowników i   już kilka
poważnych błędów zostało
poprawionych. Jak do tej
pory jest to jeden z  nielicz-
nych nowych programów
tego typu jakie pojawiły się
w  wersjach nadających się
do użytku. Oby nie zabrakło
zapału i   pomysłów. Propo-
nuję tylko, aby autor zain-
westował swój czas
w  stworzenie nawet prostej
strony w  sieci , gdzie będzie
można obserwować poczy-
nione zmiany i   pobierać
aktualizacje. Jak na razie
niestety trzeba dość długo
szukać informacj i na forum
EAB, a   to z  pewnością nie
wpłynie pozytywnie na po-
pularność "Tasko" .

TASKO FILE MANAGER
Następca Directory Opusa?

ADAM ZALEPAPojawił się zupełnie nowy menadżer plików, który
działa zarówno na klasycznym systemie AmigaOS 3.x, jak
i   AmigaOS 4. Warto dodać, że nie jest to tylko zapowiedź,
lecz dostępna jest działająca wersja testowa.

Telegram
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I   wszystko fajne, list jest dużo, ale
problem jest z  nimi jeden. Należy
samemu wyszukiwać dema w  inter-
necie, mozolnie je ściągać, przerzu-
cać z  peceta na Amigę, bądź klikać
w  IBrowse, lub AmiFTP. Dlatego ja
podszedłem do tematu inaczej . Po-
stanowiłem po prostu posługując
się ocenami użytkowników demo-
scenowego portalu pouet.net
skompletować wielką paczkę pro-
dukcj i i   umieścić ją na cover DVD
Amigazynu, tak żeby zainteresowa-
ne osoby miały wszystkie potrzebne
dema pod ręką. Na płycie znajdzie-
cie następujące katalogi , zawierają-
ce szeroki przekrój produkcj i

demoscenowych z  każdego okresu
histori i Amigi :

Pouet Top AGA Demo
100 najwyżej ocenionych dem wy-
korzystujących kości AGA

Pouet Top ECS Demo
J ak wyżej , dla kości ECS

Pouet Top AGA Intro
50 najwyżej ocenianych Intr na ko-
ści AGA

Pouet Top ECS Intro Dentro Inv
Top 50 Intra, Dentra, Cracktro i   I nvi-
tation na ECS

Pouet Top AGA Cracktro Dentro Inv
Top 50 Dentro, Cracktro i   I nvitation
na AGA

Katalogi z  produkcjami są ponume-
rowane według miejsc w  rankingu
wyznaczonym przez liczbę pozy-
tywnych ocen (kciuk w  górę), nada-
nych przez zarejestrowanych
użytkowników Pouet.net. Dema
dyskowe są w  wersjach WHDLOAD,
lub dołączone zostało archiwum
z  dedykowanym installerem.

Życzę dobrej zabawy i   niezapo-
mnianych wrażeń !

POUET TOP DEMO
Kolekcja najważniejszych produkcji scenowych

MATEUSZ "TFARDY"
ECKERT

Ostatnimi czasy temat wszelkich demoscenowych
podsumowań i  list najlepszych dem stał się wyjątkowo
modny. Listy najlepszych dem do obejrzenia znajdziemy
chociażby w  zerowym numerze Retrokompa („30 dem na
30 lecie Amigi”), szóstym numerze Amigazynu („Subiek-
tywnie o  demach raz jeszcze”), czy też numerze trzecim
(„Najlepsze Dema 2014”). O  stworzenie najobszerniej-
szej listy pokusił się z  kolei Bartek Dramczyk, znany jako
V0yager, który na potrzeby demoscenowego numeru ma-
gazynu o sztuce Ha!Art stworzył listę 113 najważniej-
szych produkcji amigowej demosceny.

Płyta okładkowa
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Jesteś autorem pakietu AmiKit dla
prawdziwego "hardware" Amigi .
W  porównaniu z  innymi gotowymi
dystrybucjami Workbencha, Twoja
jest naprawdę potężna. Chcę Cię
spytać o  Twoje motywacje do stwo-
rzenia tak zaawansowanej konfigu-
racj i systemu. A  więc do dzieła.

Jaki był Twój pierwszy kontakt
z  komputerami? Czy zawsze
chciałeś tak mocno dostosowy-
wać systemy operacyjne?

Na początek dziękuję za Twoje
wsparcie dla popularyzacj i AmiKit.
Pierwszy kontakt z  komputerem za-
notowałem w  1981 roku. Mój ojciec
interesował się zegarkami, a   potem
również kalkulatorami i   kupił mi
Casio PB-100. Można było na nim
uruchomić Basic. Gdy miałem mniej
więcej 11-12 lat często czytałem
czasopisma, w  którym były między
innymi informacje o  VIC-20. W  1983
roku ojciec kupił mi Casio BP-110,
a   ja uczyłem się dalej . Dwa lata
później w  sklepach był Spectrum
48K oraz Commodore 64, a   w  szkole
pojawił się nowy przedmiot: Infor-
matyka.

W  klasie mieliśmy kilka Commodore
64, które służyły do nauki Basica.
Bardzo mi się to spodobało i   spyta-
łem rodziców, czy mogliby mi kupić
taki komputer. Niestety był bardzo
drogi , ale kupili mi Spectrum 48K,

ten z  gumowymi klawiszami. Byłem
im bardzo wdzięczny. To było w  la-
tach 1983-1984, mam nawet zdję-
cie z  trochę późniejszego okresu -
1986 roku. Lubiłem używać instruk-
cj i POKE i   pisać małe programy dla
mojego Spectrum.

Jaka była Twoja pierwsza Ami-
ga? Model i   konfiguracja? Jakiej
używasz teraz?

Musisz mi wybaczyć, ale nie miałem
kiedyś Amigi , jestem całkiem nowy.
Jeżeli pytasz jak zacząłem z  Amigą
to 5 lat temu zorientowałem się, że

mogę używać C64 jako klawiatury
poprzez interfejs Keyrah. Kupiłem
uszkodzony komputer, ale nie mo-
głem pozbyć się płyty głównej , więc
zacząłem szukać informacj i w  sieci .
Niedługo później miałem już kilka
nowych części i   C64 zaczął dobrze
działać, więc go zostawiłem. Mój
kolega powiedział mi w  formie żar-
tu, że powinienem kupić Amigę. Za-
cząłem wtedy czytać więcej na ten
temat na Wikipedi i . Wręcz zakocha-
łem się w  Amidze i   kupiłem kom-
pletny zestawy Desktop Dynamite
A1200 za 50 funtów. Komputer miał
kartę Hawk (rozszerzenie pamięci

FERNANDO MARTIN
Rozmowa z autorem pakietu Real AmiKit

KRZYSZTOF "RADZIK"
RADZIKOWSKI

W tym numerze naszym gościem jest Retrofan, czyli
człowiek stojący za projektem Real AmiKit. Dla mniej
wtajemniczonych dodajmy, że jest to specjalna wersja
pakietu AmiKit działająca na prawdziwym sprzęcie.
Z  wywiadu dowiemy się więcej o  Fernando, o  jego inspi-
racjach oraz innych zainteresowaniach ze świata Amigi
klasycznej.
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Archiwalne zdjęcie naszego rozmówcy z 1986 roku.



do 8 MB brytyjskiej firmy Amitek -
przyp. red.) i   zacząłem na nim ko-
rzystać z  dysku twardego oraz  pa-
kietu AmiSYS.

W  tej chwili mam Amigę 1200
z  kartą ACA1230/56, Indivion AGA
MKI I z  wewnętrznym napędem CD-
ROM i   kontrolerem RapidRoad USB.
Używam także kartę Orinoco Gold,
czyli WiFi na PCMCIA poprzez Road-
Show. Mam jeszcze kartę Prisma
Megamix w  wersj i beta. Niedawno
sprzedałem zestaw A1200 z  Blizzar-
demPPC, BVision i   innymi dodatka-
mi.

Jak odkryłeś w  sobie pasję do
modyfikowania AmigaOS 3? Czy
to było zanim poznałeś WinUAE,
czy później?

Miałem możliwość zakupu Blizzarda
1260 i   stwierdziłem, że karta jest
zbyt szybka, aby instalować na niej
pakiety typu ClassicWB. Korzysta-
łem z  AmiKita na PC i   znalazłem
poradnik jak zainstalować go na
prawdziwym sprzęcie z  kartą gra-
ficzną. To mnie doprowadziło do
momentu, w  którym chciałem spró-
bować uruchomić AmiKit na mojej
Amidze.

Jakie są twoje inspiracje? Czy
planujesz stworzyć najbardziej
zaawansowaną wersję AmigaOS
3.x dla klasycznego sprzętu?

Moje pomysły są jak smaki , które lu-
bię. System powinien dobrze wyglą-
dać i   działać tak szybko, jak to
możliwe. Ogólnie lubię AmiKit, ale
lubię też dodawać do niego nowe
rzeczy jak MorpheuZ, dzięki które-
mu możesz wybrać ulubioną konfi-
gurację poprzez kilka kliknięć.
Jestem otwarty na sugestie i   szu-
kam nowych ciekawych programów.
Jestem wdzięczny nawet za małe
zmiany. Pierwszą rzeczą w  AKReal
była nowa icon.library Petera Keu-
necke, ale nikt tak bardzo nie po-
mógł jak Thomas Rapp.

Jak to wszystko się zaczęło?
Miałeś AmiKit na WinUAE czy
prawdziwej Amidze? Zaczynałeś
pracę na emulatorze?

Wszystko zaczęło się na prawdzi-
wym sprzęcie. Przykład można zna-
leźć pod adresem:

https://www.youtu-
be.com/watch?v=h1_2UAP2VbU

Nie miałem poprawionej wersj i
icon.library, więc nie mogłem uży-
wać ikon PNG. DOpus5 Magellan
nie był jeszcze udostępniony w  for-
mie open source, więc musiałem
szukać programów i   aktualizacj i . To
było w  okresie, gdy na forach bar-
dzo aktywna była Cammy i   na przy-
kład wyjaśniała jak używać
FullPalette albo jak robić różne rze-
czy na ImageStudio. Bardzo dużo
nauczyłem się od niej i   brakuje mi
jej aktywności . Później nauczyłem
się używać CyberbugFixAga, łatki
pozwalającej zachowywać większą
ilość pamięci Chip. To bardzo poma-
ga.

Jak trudne jest stworzenie "por-
tu" tak zaawansowanego syste-
mu dla klasycznego sprzętu? Czy
masz beta testerów? Jest wiele
różnych konfiguracji Amigi.

Miałem tylko na początku, w  pew-
nym momencie to były nawet cztery
osoby. Chodzi o  to, aby za każdym

razem instalować mniej nowych
rzeczy w  AKReal, a   na koniec wy-
starczy dodać AmiKit do aktualizacj i .
Nie mam zbyt wiele czasu, więc do-
daję rzeczy po kolei - jedna po dru-
giej . Po zainstalowaniu nowego
programu wysyłam listę błędów do
developera, aby postarał się je po-
prawić. Na przykład niedawno zna-
lazłem błąd w  MUI 4 podczas
korzystania z  preferencj i Scalosa.

Co jest potrzebne, aby umożliwić
działanie AmiKit na prawdzi-
wym sprzęcie? Jan rozwija Ami-
Kit od lat, czy on Ci pomagał?

Tak, ale przede wszystkim na po-
czątku, gdy mniej wiedziałem. On
jest bardzo zapracowany i   zajmuje
się wieloma wersjami. Cieszę się, że
podoba mu się moja praca, wiele
nas łączy, obaj uwielbiamy AmiKit,
ale trzeba pamiętać, że to on go
stworzył.

Masz na pewno dużą wiedzę
o  AmigaOS i  pisaniu do niego
łatek. Czy to był proces, którego
nauczyłeś się samemu - w  stylu:
uczę się poprzez działanie?

Tak. To rzadkie, ale na początku nie
miałem nawet pojęcia o  pisaniu
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Karta graficzna BVision w specjalnej wersji Retrofana.



skryptów, więc w  pierwszej chwili
zacząłem po prostu dokonywać
zmiany i   "googlować" odpowiedzi
lub zadawać pytania na forach. Kie-
dy po raz pierwszy spojrzałem
w  MorpheuZ nie mogłem nic zrozu-
mieć. Teraz można zobaczyć, że jest
trzy razy większy niż oryginalny.
Pracowałem też sam na przykład
nad Better Config. On pozwala zain-
stalować lepsze ustawienia na przy-
kład karty graficznej i   stworzyć
wiele konfiguracj i , jeśli masz zamiar
emulować Picasso IV pod Zorro I I I .
Jestem pewien, że można go popra-
wić, ale działa doskonale. W  AKReal
istnieje również wiele małych
skryptów, które sprawiają, że
wszystko działa na każdym kompu-
terze. Są proste, ale również dzięki
nim wszystko działa świetnie.

Kiedy po raz pierwszy chciałem
udostępnić moją wersję AmiKit Re-
al, nie miałem pojęcia jak to zrobić,
aby użytkownik mógł zainstalować
wszystkie pliki w  swojej Amidze.
Nie mogłem dzielić się kompletnym
środowiskiem pracy, bo wiele pli-
ków w  AmigaOS 3.9 jest chronio-
nych prawem autorskim. Potem
wpadłem na pomysł, aby usunąć
wszystkie pliki istniejące w  syste-
mie 3.9, a   następnie napisać insta-
lator pod Windows. Później ,

w  pierwszej lub drugiej aktualizacj i ,
miałem już pomoc i   teraz instalator
działa na Amidze. Na końcu zmieni-
łem system aktualizacj i i   dzięki po-
mocy Jana jest on zintegrowany
z  I nternetem poprzez Live Update.
AKReal sprawdza aktualizacje za
każdym razem przy starcie i   można
je pobierać oraz instalować za po-
mocą kilku kliknięć.

Również na samym początku mia-
łem pomysł, że system mógłby dzia-
łać przy użyciu tylko 16 kolorów.
Wtedy zdałem sobie sprawę, że sys-
tem wygląda znacznie lepiej przy
użyciu palety jakiej używam, bez
względu na ilość kolorów. Oczywi-
ście ogólnie im więcej tym lepiej .
Better Config i   niektóre inne pro-
gramy wykrywają jaką ilość kolorów

używasz, a   potem zmieniają grafikę,
aby wyglądała lepiej . Na przykład
MorpheuZ podczas wczytywania,
zmiana preferencj i IBrowse albo lo-
go AmiKit przy bootowaniu.

Gdy nie wiem jak coś zrobić, pytam
innych, na przykład Thomasa Rappa,
który uczy mnie, a   czasem nawet ro-
bi coś dla mnie. Jest wiele rzeczy,
których nie mogę zrobić przy mojej
wiedzy. Tak działa społeczność Ami-
gi , trzeba tylko być cierpliwym. Tak

samo jest z  innymi developerami:
jeśli im się spodoba to, co chcesz
zrobić, są w  stanie bardzo pomóc.

Również kiedy chcę dodać dowolny
program muszę zapytać o  pozwole-
nie. Za każdym razem, gdy kontak-
tuję się z  developerem - uzyskuję je.
Dla Personal Paint nie mogłem do-
stać pozwolenia, ale dzięki Mike'owi
Battilana z  firmy Cloanto powstał
instalator, dzięki któremu za pomo-
cą WGet możesz pobrać i   zainstalo-
wać go przez kilka kliknięć, o  i le
masz tylko połączenie z  siecią.

Powiedzmy też o  Kenie Lesterze, on
pomógł mi stworzyć kompletny ze-
staw ikon i   odwzorować je przy
użyciu 16 kolorów. Dzięki temu
można je załadować dużo, dużo
szybciej . Mam do nich instalator,
a   także do zestawu Mattahan, bo
posiadam pozwolenie na używanie
grafik PNG, które dostosowałem
jedna po drugiej . Te pakiety ikon są
dostępne do pobrania ze strony
AmiKit i   mogą być instalowane na
świeżo uruchomionym AKReal.

Kilka miesięcy temu wyciekł kod
źródłowy AmigaOS 3.1. Nie
można go legalnie używać, ale
może stary system powinien być
jednak udostępniony jako open
source?

To byłoby świetne, ale nie sądzę, aby
było możliwe. Na razie skupmy się
na tym, co mamy.

Co myślisz o  dystrybucji AROS
Vision (68k)? Teoretycznie to
powinno być lepsze rozwiązanie
dla starych Amig niż połatany
AmigaOS 3.x.

To będzie świetna opcja dla Vampi-
re V2 na Amidze 1200. Dla wielu
osób taka będzie przyszłość, ale jest
też duża grupa użytkowników, któ-
rzy wolą stary system. Nie sądzę, aby
ludzie używali AROSa jako zamien-
nika dla Windowsa czy Maka, ani
klasycznego Workbencha. Trudno
ich namówić na rozbudowany OS3.9
jak AmiKit, więc z  AROSem będzie
jeszcze gorzej . Być może w  przy-
szłości , kto wie?

Wywiad
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Czy używasz Amigi nowej gene-
racji? Mam na myśli AmigaOS 4,
MorphOSa albo AROSa. Czy one
mogą być inspiracją do tworze-
nia ulepszeń AmigaOS 3.x?

Używałem tylko OS4.1 dla klasyków,
na prawdziwym sprzęcie. Gdy dotar-
łem do momentu, w  którym musia-
łem użyć emulacj i do uruchomienia
gier, stwierdziłem, że marnuję czas.

Masz ogromne doświadczenie
w  "łataniu" klasycznego Amiga-
OS. Co jest Twoim zdaniem lep-
sze: wersja 3.1 czy 3.9?

OS 3.9 jest najlepszą wersją Amiga-
OS. Pakiety Boing Bag go ulepszają,
ale tylko dwa pierwsze są oficjalne,
więc tylko je można wspierać. Ami-
Kit i   AKReal bardzo usprawnia se-
kwencję startową, natomiast
w  mojej dystrybucj i dodałem funk-
cje do użycia z  kartami ACA. Chciał-
bym też wspierać nowy sprzęt.
Rozmawiałem o  tym z  Jensem
Schönfeldem z  firmy Individual
Computers i   mam zgodę na użycie
sterowników dla Indivision AGA
MKI I . Dodałem też świetne konfigu-
racje do użycia z  MorpheuZ pod
AKReal, na przykład konfigurację
SuperPlus 800x600, którą stworzy-

łem dzięki pomocy Ratte i   Hansela
oraz sterownik HighGFX, także
z  rozdzielczością 800x600. W  na-
stępnej aktualizacj i dodam kolejne
fajne rzeczy.

Czy jesteś zainteresowany no-
wym sprzętem dla Amigi 68k?
Mamy kilka imponujących pro-
jektów jak Sonnet PowerPC oraz
Vampire dla Amigi 600. Czy je-
steś entuzjastą potężnego 68k
czy raczej opcji PowerPC? Co
myślisz o  Amiga Reloaded?

Karta Vampire jest najlepszą rzeczą
jaka wydarzyła się od lat w  świecie
Amigi . Jestem jej zwolennikiem, ale
czekam na wersję dla A1200. Wie-
rzę, że będzie można na niej używać
AKReal. Obecnie działa bardzo do-
brze na A600, co potwierdził Kip-
per2k. PowerPC jest dobry dla ludzi ,
którzy używają prawdziwego przętu.
Co do Amiga Reloaded, może to za-
interesować osoby, które mają dużo
pieniędzy i   chcą mieć nową płytę.

Jak już mówiliśmy, nadchodzi
Vampire II (FPGA) dla Amigi 600.
Myślisz, że Real AmiKit może być
bardziej używalny na tej karcie?
Testowałem go na mojej 060
i   nie jest tak szybki jak powinien.
To nie jest tylko moja opinia.

Nie mam procesora 060, ale na mo-
ich nagraniach wideo możesz zoba-
czyć jak szybko AKReal działa na
ACA30/56. Kipper2k uruchomił go
też na swojej A600. Nie jestem
w  stanie dokładnie powiedzieć jak
będzie z  kompatybilnością, bo nie
został zaprojektowany do pracy
z  układami ECS. Jest już implemen-
towane RTG ze sterownikami Picca-
so, ale nie mam A600 ani Vapire,
więc nie mogę pomóc tak bardzo
jakbym chciał. Jestem za to pewien,
że kiedy będę miał Vampire 1200,
dodam sterowniki Picasso i   to bę-
dzie niesamowite - najszybsza Ami-
ga z  kartą graficzną, odtwarzająca
MP3, streaming radia, uruchamiają-
ca gry i   wszystko o  czym pomyślimy.
Moim skromnym zdaniem AKReal
będzie najlepszym systemem do
użycia z  kartą Vampire.

Kontynuując temat wydajności,
czy masz zainstalowane dodatki
w  styku ikon PNG na prawdziwej
Amidze. To fajnie wygląda, cho-
ciaż zmniejsza szybkość syste-
mu.

Tak, to prawda. Nie polecam używać
AmiKit poniżej procesora 030, ale
jest kilka rzeczy, które mogą przy-
spieszyć pracę. Piszę o  tym na fo-
rum pod tym adresem:

Czy otrzymujesz wsparcie od
użytkowników za swoją pracę?
I   drugie pytanie: czy programiści
powinny starać się sprzedawać
swoje programy i  gry, aby uzy-
skać pieniądze na rozwój hobby?

Wywiad
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Jeszcze jeden przykład na to, jak świetnie może wyglądać system
Amigi.



Tak, uważam, że developerzy powin-
ni otrzymywać jakąs małą zapłatę,
aby móc dalej tworzyć nowe rzeczy.
Ja nie jestem zainteresowany pie-
niędzmi, ale wiem, że jeśli ktoś
wpłaca darowiznę to dlatego, że
spodobało mu się to, co robię.

Nie jestem zainteresowany otrzy-
mywaniem kwot typu 5 euro lub
większych, wolę dostać 5 małych
wpłat niż jedną na 100 euro. Nie
mam zbyt wiele darowizn, może do-
stałem 5 w  ciągu ostatnich kilku lat.
Wiem, że są ludzie, którym napraw-
dę podoba się to co robię i   to spra-
wia, że jestem zadowolony.

Nasza społeczność jest podzie-
lona: AmigaOS4, MorphOS,
AROS i  Amiga klasyczna. Czy
możemy się na nowo zjedno-
czyć? Może punktem zwrotnym
będą karty FPGA takie jak Vam-
pire?

Nie sądzę, aby na Vampire można
było używać AmigaOS4 lub Mor-
phOSa, ale można pomyśleć o  ob-
słudze AROSa. Może w  niedalekiej
przyszłości będzie możliwe coś
więcej . Trudno mi coś powiedzieć, ja
wolę AmigaOS 3.x, ale oczywiście
im więcej dostępnych opcj i tych le-
piej . Jeżeli sprzęt będzie działał bar-
dzo szybko, być może niektórzy
użytkownicy będą chcieli używać
starej Amigi na co dzień, ale jeste-

śmy daleko od zrealizowania takie-
go planu.

Niedługo będzie dostępna Ami-
gaOne X5000. Co sądzisz o  niej
oraz o  płycie A1222 Tabor? Ami-
gaOS 4 pod WinUAE odniósł
spory sukces. Może to lepsze
rozwiązanie - szybki Intel i   emu-
lacja zamiast drogiego sprzętu
dedykowanego?

Nie mogę na ten temat powiedzieć
więcej niż to, co wiem z  kilku ostat-
nich recenzj i . Nie używam AmigaOS
4, bo mój PC jest zbyt wolny. Kom-
puter, na którym teraz piszę to Com-
modore 64 z  płytą mini-ITX
w  środku.

Jaką Amigę radzisz kupić nowym
użytkownikom? Czy lepszy jest
preinstalowany system czy może
budować własny od podstaw?

Kompletowałem swoje dwie Amigi
po trochu, ale kilka lat temu było to
tańsze. W  tej chwili uważam, że le-
piej kupić gotowy zestaw Amigi
1200, o  i le znajdziemy niezbyt dro-
gą ofertę. Później możesz kupić ACA

firmy Individual Computers lub coś
podobnego.

Co do systemu, zawsze możesz za-
cząć od  AmigaOS 3.1 i   próbować
dodawać nowe rzeczy lub zainsta-
lować BetterWB, to bardzo dobra
dystrybucja. To rzecz gustu użyt-
kownika. Fajnie jest dowiedzieć się
jak wszystko działa - szybko albo
wolno, zużywa więcej albo mniej
pamięci Chip, może wyglądać lepiej
albo działać szybciej . Ja nie chcę
tracić czasu grając w  gry, tylko po-
prawiać system operacyjny, bo lubię
to najbardziej .

Jakie są Twoje plany na przy-
szłość? Czy rozwijanie Real Ami-
Kit jest trudne?

Niebawem ukaże się kolejna aktu-
alizacja. Powoli dodaję nowe rzeczy,
poza tym testuję beta wersję Prism
Megamix. Chciałbym dodać obsługę
tej karty.

Jak widzisz naszą przyszłość?
Społeczność jest coraz starsza,
czy jest szansa na to, aby Amiga
była bardziej używalna?

To zależy od każdego użytkownika.
Myślę, że większość woli na Amidze
grać albo słuchać modułów. Zawsze
będzie wielu użytkowników, którzy
po prostu chcą mieć OS3.0 lub 3.1
tak jak kiedyś. Pytanie brzmi: czy
chcemy go tylko używać czy próbo-
wać wyciągnąć jak najwięcej
z  oprogramowania.

Pozdrowienia.

Pozdrawiam wszystkich użytkowni-
ków Amigi , całą społeczność na ca-
łym świecie. Używajcie swojego
starego sprzętu. Jeżeli wejdziecie na
amigowe fora, jak English Amiga
Board, Amiga.org czy inne lokalne
strony, przypomnicie sobie stare
dobre czasy, kiedy używaliście naj-
lepszego komputera w  histori i .
A  jeżeli nie macie prawdziwej Ami-
gi , spróbujcie WinUAE albo innych
emulatorów. Dziękuję wszystkim za
utrzymywanie przy życiu Amigi .

Tłumaczenie: Łukasz Kamiński

Wywiad

AMIGAZYN 7/2016

https://www.youtu-
be.com/watch?v=vGtxqg-
fRV6Q

Użytkowy sprzęt naszego gościa, czyli płyta Mini-ITX w  obudowie
Commodore 64.



Za narzędzie posłuży nam znakomi-
ty program Hollywood. Być może
wieloletni użytkownicy tego roz-
wiązania zauważą teraz, że przecież
wśród przykładów dołączonych do
Hollywood znajdowało się gotowe
demo Boing. To prawda jednak
w  momencie wydania szóstej od-
słony Andre

as Falkenhahn postanowił odchu-
dzić swój program usuwając sporą
część zawartości katalogu exam-
ples. Ofiarą tej redukcj i padło też
demo Boing, którego nie znajdziemy
również na stronie domowej Holly-
wood (gdzie udostępniono do po-
brania część z  usuniętych produkcj i ).
Poza tym zdaję sobie sprawę, że nie
każdy jest programistą i   lubi mozol-
nie wpisywać kod, a   przecież demo
Boing bez trudu można stworzyć
także w  przyjaznym dla użytkowni-
ka kreatorze Designer. Ponieważ
usunięte demo było przykładem je-
dynie dla czystego Hollywood
(skrypt HWS) i   nigdy nie był dostar-
czany jego odpowiednik w  Designe-
rze (skrypt HWD), tym bardziej
uważam, że warto wyeliminować
ten brak.

Zaczniemy od przygotowania tła,
czyli utworzenia siatki wraz z  pod-
łożem. Nie ma się co czarować, naj-
szybciej i   najwygodniej stworzymy
je w  jakimś programie graficznym.

Ja jednak lubię od czasu do czasu
pobawić się narzędziami rysowni-
czymi Hollywood Designera. Utwo-
rzyłem więc pustą szarą stronę
o  standardowej rozdzielczości
640x480. Następnie narysowałem
linię pionową prostą o  długości 369
pikseli . Postanowiłem ją nieco po-
grubić ustawiając thickness level na
2. Kolor lini i , z  jakiego korzystałem
to fiolet, czyli przedostatnia pozycja
w  drugim rzędzie z  defaultowej pa-
lety user kolor, lub dokładnie

w  układzie RGB 128,128,192. Pozy-
cja pierwszej lini i to 60x21. Teraz
czeka nas trochę żmudnej pracy,
polegającej na kopiowaniu lini i
i   przesunięciu tej kopi i o  50 pikseli
w  bok. Czynimy to korzystając ze
skrótu Amiga+P. Tak więc dla na-
stępnej lini i wpisujemy 110x21, ko-
lejnej 160x21 i   tak dalej aż do
ostatniej o  pozycj i 560x21.

W  przypadku rysowania lini i pozio-
mych dla odmiany postanowiłem

BOING W HOLLYWOOD
Animacja pod AmigaOS 4

RAFAŁ"MUFA" CHYŁAW ubiegłym roku napisałem tekst będący poradnikiem
dotyczącym tworzenia loga Amigi w  trzech kompletnie
różnych programach graficznych. Postanowiłem wrócić
do tematu, tym razem jednak spróbujemy ożywić naryso-
wane przez nas statyczne logo, a  konkretnie nawiązać do
legendarnego pierwszego dema Boing.

Rys. 1. Zaczynamy od prostej kratki.

Szkółka
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skorzystać z  innego narzędzia, mia-
nowicie z  prostokąta. Narysowałem
więc prostokąt pusty w  środku
(opcja outline) o  rozmiarach
500x50 pikseli . Jego główną kra-
wędź wyrównałem do punktów
gdzie rozpoczynały się pionowe li-
nie, a   następnie wykonałem serię
opcj i kopiuj wklej , tym razem prze-
suwając pozycję skopiowanych pro-
stokątów sukcesywnie o kilkadzie-
siąt pikseli w  dół. W  efekcie uzyska-
łem siatkę jak na obrazku nr  1 . Po-
zostało jeszcze podłoże. Tutaj
zdecydowałem by skorzystać z  jesz-
cze innego narzędzia. Wybrałem za-
tem opcję autoform (symbol
gwiazdki), a   następnie pierwszą fi-
gurę z  zakładki standard forms. Na-
rysowałem obiekt o  rozmiarach
68x25 pikseli i   przyłożyłem go do
dolnej krawędzi siatki , po czym zno-
wu rozpocząłem serię kopiowań
z  przesunięciem pozycj i w  bok.

Tym razem roboty było jeszcze wię-
cej , gdyż po ukończeniu pierwszego
rzędu kratki podłogowej, postano-
wiłem dodać jeszcze drugi poniżej .
Końcowy efekt (obrazek nr  2 ) nie
jest być może jakimś graficznym ar-
cydziełem, ale z  pewnością nie wy-
gląda gorzej niż siatka z  oryginału.

Poza tym mamy satysfakcję, że ca-
łość narysowaliśmy bezpośrednio
w  Hollywoodzie, w  ramach edukacj i
i   eksperymentów korzystając z  róż-
nych narzędzi . Oczywiście Designer
daje tutaj dużą swobodę i   gdyby-
śmy chcieli moglibyśmy osiągnąć
ten sam efekt posługując się wy-
łącznie obiektem lini i . Nic nie stoi
też na przeszkodzie, by np. naryso-
wać sobie odpowiednie obiekty
ręcznie przy użyciu polygonów
i   z  nich zbudować siatkę. Szkoda,
jednak że Hollywood nie posiada
obiektu siatki w  standardzie, takie
coś na pewno by się przydało. Koń-
cząc temat tła dodam, że wszelkie
pozycje na ekranie, jakie podawa-
łem wcześniej były podawane dla
obiektów z  ustawionym anchor po-
int na domyślną wartość X=0.5
i   Y=0.5 .

Czas przejść do głównego aktora
naszego przedstawienia, czyli kra-
ciastej piłeczki . W  zasadzie na upar-
tego moglibyśmy też wykonać ją
w  Designerze tworząc obiekt okrę-
gu i   wypełniając go brushem
w  kratkę. Efekt najprawdopodobniej
byłby jednak mało ciekawy. Poza
tym skoro poprzednio wykonaliśmy
logo Amigi zarówno w  Personal Pa-

incie, Gimpie, jak i   Blenderze, warto
byłoby z  tego skorzystać. Myślę, że
do klimatu dema najbardziej będzie
pasowało logo stworzone w  Perso-
nal Paincie. Gimp i   Blender oferują
projekty o  zdecydowanie nowocze-
śniejszym zabarwieniu, a   tutaj aku-
rat potrzebny jest styl z  lekka
staroświecki .

Wczytałem zatem logo utworzone
w  Personal Paincie na potrzeby ar-
tykułu stworzonego dla trzeciego
numeru Amigazynu. Pojawiły się
dwa małe problemy, które jednak są
błahostką do natychmiastowego
rozwiązania. Pierwszym była wiel-
kość obrazka 800x600 pikseli . Za
pomocą suwaka ręcznego bądź też
wywołując opcję Dimension zmie-
niamy wymiary grafiki o  połowę
(obrazek nr  3). Drugim problemem
jest tło, którego chcemy się pozbyć.
Generalnie Hollywood potrafi w  ce-
lu ukrycia tła wykorzystać kanał Al-
pha. Jak jednak wiadomo Personal
Paint tworzy jedynie grafiki 8-bito-
we.

Na szczęście Hollywood potrafi
także uczynić przezroczystym wy-
brany przez nas dowolny kolor
z  palety obrazka. Potraktowałem

więc obrazek I ff z  Boingiem,
dwuklikiem na jego nazwie
w  oknie Object Manager, a   na-
stępnie w  sekcj i transparency
wybrałem opcję Use RGB color
i   wskazałem na szare tło ota-
czające kulkę. Tak przygotowa-
ny obiekt umieściłem
w  prawym dolnym rogu, w  ten
sposób by stykał się krawę-
dziami z  prawą ścianką i   pod-
łożem.

Teraz pora wprawić go w  ruch.
W  tym celu należy skorzystać
z  obiektu akcja i   w  oknie wy-
boru wskazać na animate
object. W  ustawieniach animate
object wskazujemy naszą kulkę,
a   następnie pozycję, do jakiej
ma się przemieścić. Ja wybra-
łem zarówno na osi X jak i   Y
wartość -150 oraz wpisałem
wartość 50 w  polu frames (ob-

Szkółka

Rys. 2. Podłoga na podstawie obiektu 68x25 pikseli.
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razek nr  4). Oznaczało to, że kula
przeniesie się o  150 pikseli w  lewo
i   do góry, co odpowiada dotknięciu
górnej krawędzi , mniej więcej na
środku siatki . Całe przesunięcie bę-
dzie trwało 1 sekundę, gdyż do-
myślnie prezentacje Holllywood
pracują w  trybie 50 fps, a   ja ustawi-
łem wartość 50 w  polu frames. Te-
raz kolej na nowe animate object,
tym razem z  wartościami X:-135
Y:100. Oznacza to dalsze prze-
mieszczenie się kuli w  lewo o  135
pikseli , konkretnie do lewej krawę-
dzi siatki , oraz odbicie jej w  dół
o  100 pikseli .

W  kolejnym obiekcie animate ob-
ject wpisałem wartości po 50 dla
obu osi i   wyjątkowo wartość 25
w  polu frames. Czemu akurat tak?
Ponieważ nie chciałem by ruch był
absolutnie jednostajny, postawiłem
na krótkie odbicie ze środka do
podłoża. Jednak z  uwagi , że kula
przy tej akcj i przebywa odległość
jedynie 50 pikseli , to zdecydowałem
się skrócić czas podróży do 25 kla-
tek, gdyby bowiem zostawić tutaj aż
50 klatek (czyli aż sekundę na prze-

bycie tak krótkiej odległości ), nastą-
piłoby wyraźne dla obserwatora,
nienaturalne zwolnienie jej ruchu.
Pozostały jeszcze dwie akcje anima-
te object, pierwsza o  wartości X:80
Y:-150, co powoduje ponowne odbi-
cie do górnej krawędzi siatki , gdzieś
w  okolicach środka planszy. No
i   ostatnia X:155 Y:150, gdzie kula
wraca do stanu początkowego. Jeśli
macie nieco inny rozmiar siatki , czy
kuli ustawcie sobie inne wartości
przesunięcia, ważne by summa
summarum zarówno w  przypadku
osi X jak i   Y wszystkie ruchy in mi-
nus i   in plus ostatecznie dały wynik
równy zeru.

Po ustawieniu ostatniej animacj i
obiektu zaznaczamy tylko w  oknie
akcj i "loop action events" a   w  polu
wartość zostawiamy "0", dzięki cze-
mu całość zapętli się w  nieskończo-
ność. Teraz już możemy skorzystać
z  przycisku play, by zobaczyć pod-
gląd naszego dzieła. Nasza piłka
porusza się całkiem interesującym
torem, choć oczywiście te 5 akcj i
animujących obiekt, to raczej mini-
mum, służące za przykład do arty-

kułu i   gdyby całość rozbudować do
15 czy 20 ruchów, efekty byłby lep-
szy. Bynajmniej sam ruch piłki to nie
wszystko, z  pewnością od razu za-
uważyliście, że czegoś tutaj brakuje.
Tym czymś jest oczywiście dźwięk.
Tego niestety żadnym sposobem nie
stworzymy od zera w  Hollywood
i   trzeba się tutaj posiłkować wczy-
tanym samplem. Ja postanowiłem
skorzystać z  sampla dołączonego do
wspomnianego na początku usu-
niętego przykładu dema Boing An-
dreasa Falkenhahna. Aby sampel był
odtwarzany w  momencie zetknięcia
ze ścianą siatki , należy po prostu
utworzyć 5 akcj i play sound i   prze-
pleść je na przemian z  akcjami ani-
mate object.

Efekty dźwiękowe to nie wszystko,
w  oryginalnym demie kula rzucała
także cień. Cień był rzucany na pra-
wo. Zaznaczamy zatem naszego Bo-
inga i   z  górnego menu wybieramy
object options, gdzie włączamy filtr
shadow. Kolor zostawiamy domyśl-
ny, czarny. W  polu Direction usta-
wiamy east. Cień rzucany przez
oryginał był dosyć duży, więc polu

Rys 3. Zmiana wymiarów grafiki.
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Position ustawiłem wartość 22,
a   w  polach Smoth radius i   Transpa-
rency, odpowiednio 5 i   50%. Po wy-
konaniu tych czynności znowu
możemy skorzystać z  podglądu. Te-
raz całość jest już zdecydowanie
bardziej zbliżona do oryginału, jed-
nak jeden szczegół wyraźnie psuje
efekt odbioru, jest nim brak wiro-
wania piłki , przez co nasz porusza-
jący się Boing wygląda zbyt
sztucznie.

W  oryginale sprzed 30 lat być może
ze względów technicznych zastoso-
wano dosyć proste rozwiązanie po-
legające na jednostajnym
wirowaniu wokół jednej osi , co
zresztą też do końca naturalnie nie
wyglądało. W  późniejszych waria-
cjach na temat tej produkcj i , choćby
demonstrującym możliwości kom-
pozycj i obrazu w  AmigaOS 4.1
"Composite 3D Demo", skacząca kul-
ka nabrała już pełnej rotacj i wokół
każdej z  osi .

W  naszej produkcj i również zasto-
sujemy zaawansowany tryb rotowa-

nia, choćby z  tego powodu, że nie
znalazłem w  Designerze łatwego
sposobu na animację z  zastosowa-
niem samego wirowania (chociaż
przy pomocy pewnych kombinacj i
dałoby się to wykonać).

Aby wykonać rotację, należy zmody-
fikować utworzone przez nas akcję
animate object. Od razu usprawie-
dliwię się czemu nie wspomniałem
przy tym wcześniej , kiedy te akcje
tworzyliśmy. Otóż Hollywood nie
należy do najbardziej zoptymalizo-
wanych programów co oznacza, że
obliczanie animowanej o  dodatko-
wo rotującej kuli z  cieniem, prawdo-
podobnie będzie zbyt dużym
wyzwaniem dla waszej amigowej
konfiguracj i , a   zatem efekt będzie
odtwarzany w  mocno zwolnionym
tempie co może zniechęcać. W  skró-
cie demo z  rotującą piłką obejrzycie
w  normalnym tempie jedynie ren-
derując całość do materiału wideo,
tudzież kompilując je na wydajną
platformę typu szybki pecet. To tyle
ostrzeżeń BHP ;) A  teraz do rzeczy,
w  każdej akcj i animate object znaj-

duje się pole rotate, którym wcze-
śniej się nie zajmowaliśmy, więc
domyślnie znajduje się tam wartość
0. Ja postanowiłem zmienić tę war-
tość na 35 . . Od teraz nasze demo
powinno prezentować się już bar-
dzo naturalnie i   z  pewnością nie
gorzej od oryginału stworzonego
przez Roberta J . Micala.

Dodam jeszcze na zakończenie
o  pewnym problemie mogącym ob-
jawić się przy rotowaniu piłki . Otóż
wiele amigowych logosów rysowa-
nych statycznie nie jest idealną
kulką. Z  doświadczenia wiem, że
graficy często nadają kraciastej pi-
łeczce odrobinę wysmukłości . Bo-
wiem gdy ją delikatnie wyszczuplić
(oczywiście nie na tyle by w  oczach
odbiorcy stanowiły jajo), prezentują
się na obrazkach lepiej . Taka kulka
węższa o  kilkanaście pikseli wzglę-
dem wysokości , oczywiście przy ob-
rocie na krótszy bok może nie dobić
do ściany i   już zacząć się zawracać.
W  takim wypadku można wyskalo-
wać ją dokładniej w  programie gra-
ficznym, tudzież w  samym

AMIGAZYN 7/2016

Szkółka

Rys. 4. Zaczynamy animować kulę.



Designerze, ewentualnie skorygo-
wać przesunięcia lotu w  akcjach
animate object. Bardziej doświad-
czeni użytkownicy mogą jeszcze po-
eksperymentować ze zmianą
"środka ciężkości" wokół którego
obraca się kula - opcja "anchor po-
int". Przy czym zadanie to jest
utrudnione, gdyż zmiana parame-
trów tego punktu, choć jest przyj-
mowana przez Hollywood, to nie

jest wyświetlana graficznie w  Desi-
gnerze. W  związku z  tym trzeba tu-
taj trochę eksperymentować na
czuja, odtwarzając podgląd i   meto-
dą prób i   błędów ustalając najbar-
dziej dogodne położenie.

Najłatwiejszym wyjściem jest chyba
jednak zwiększenie rotacj i do 180
stopni , wówczas proporcje kuli
przestają mieć znaczenie. Zachęcam

wszystkich do samodzielnego eks-
perymentowania z  ruchomym obra-
zem, gdyż Hollywood oferuje tutaj
spore pole do popisu. Nadmieniam,
że tekst ten powstał przy okazj i łą-
czenia przyjemnego z  pożytecznym,
gdyż aktualnie tworzę nową czo-
łówkę do mojego cyklu "Alfabet
Amigi", w  której znajdzie się także
miejsce dla skaczącej kraciastej pił-
ki .

Szkółka
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Funkcje biblioteczne

Języki programowania tzw. niskiego
poziomu (do których zalicza się
asembler) nie dają dostępu do za-
sobów komputera (pomijając do-
stęp do rejestrów sprzętowych,
które są częścią pamięci). Jedyną
stałą wartością w  pamięci Amigi
jest komórka o  adresie $00000004.
Znajduje się tam adres biblioteki
„exec.library”, która zarządza całym
systemem komputerowym.

Reszta pamięci nie jest stała i   może
zawierać dane, które należą do in-
nych programów i   nie możemy nad-
pisywać tej pamięci bez uprzedniej
jej alokacj i za pomocą funkcj i typu
„AllocMem()” należącej właśnie do
biblioteki „exec”.

Uwaga: Wielokrotnie można spo-
tkać się z  bezpośrednim modyfiko-
waniem rejestrów sprzętowych. Od
razu ostrzegam przed takim działa-
niem. Modyfikowanie rejestrów
sprzętowych Amigi w  ten sposób
może przyczynić się do niewłaści-
wego działania programów na in-
nych modelach Amigi . I stnieją
wyjątki od tej reguły, ale zawsze
najlepiej skorzystać z  odpowiednich
funkcj i systemu.

Celem stworzenia działającego pro-
gramu należy skorzystać z  funkcj i
jakie oferują biblioteki . A  czym jest
zatem biblioteka? Jest to zestaw
funkcj i , które wykonują zadania
z  określonej dziedziny.

Przykłady bibliotek i   ich zastoso-
wań:

- „intuition.library” (ekrany, okienka,
gadżety i   inne elementy graficznego
interfejsu użytkownika),
- „graphics.library” (grafika),
- „workbench.library” (środowisko
pracy),
- „icon.library” (ikony),
- „datatypes.library” (typy danych).

Biblioteki umożliwiają korzystanie
z  systemu komputerowego w  jeden
wspólny sposób przez wszystkie
programy, dzięki czemu nasz pro-
gram zadziała na dowolnej (również
nowszej) Amidze, o  i le taka Amiga
jest wyposażona w  stosowną bi-
bliotekę.

Pierwszą konstrukcją, którą chciał-
bym przedstawić, to wywoływanie
funkcj i bibliotecznych. Bibliotekę
należy najpierw otworzyć za pomo-
cą funkcj i „OpenLibrary()” biblioteki
„exec”, która jest zawsze otwarta
i   adres jej bazy jest znany. Adres ba-

zy tej biblioteki znajduje się, tak jak
wspomniałem pod adresem
$00000004 (lub w  skrócie 4). Po-
bierając 32-bitową wartość spod
tego adresu uzyskamy wskaźnik na
bazę „exec.library”. Tą wartość nale-
ży najpierw umieścić w  rejestrze A6.
Dopiero wówczas możemy wywoły-
wać funkcje tej biblioteki .

Jest to konwencja systemowa, której
trzeba się trzymać. Ogólnie „exec.li-
brary” zajmuje się przydzielaniem
pamięci programom, obsługą prze-
rwań i   innych zaawansowanych
funkcj i zarządzających systemem
Amigi . Ta biblioteka potrafi również
otwierać i   zamykać pozostałe bi-
blioteki znajdujące się albo w  pa-
mięci stałej ROM lub na dysku.

Co należy uczynić by otworzyć bi-
bliotekę? Na początek należy zade-
klarować nazwę biblioteki

ASEMBLER DLA ZIELONYCH
Część 6: Szablony kodu asemblera

ROBERT "RSX" SZACKIW  dzisiejszym odcinku kursu postaram się opisać
pewne często używane szablony kodu języka asembler.
Będą to fragmenty kodu składające się z  wielu powiąza-
nych ze sobą instrukcji. Chciałbym nauczyć Cię w  ten
sposób, drogi czytelniku, konstruowania własnych pro-
gramów w  asemblerze. Program zawsze łatwiej jest two-
rzyć z  gotowych klocków. Będzie to zatem pierwszy
praktyczny odcinek kursu.

Uwaga:
Wskaźnik na bazę dowolnej bi-
blioteki trzeba umieścić w  reje-
strze adresowym procesora A6
przed wywoływaniem jej funk-
cj i !
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w  pamięci komputera. Służy do tego
dyrektywa DC.B. Ponieważ nazwa
biblioteki składa się ze znaków, to
używamy rozmiaru jednego bajta
na każdy element. Koniec ciągu tek-
stowego jest oznaczany przez bajt
o  wartości 0 (zero). Zatem, jeśli
chcemy otworzyć bibliotekę „intu-
ition.library” odpowiadającą za gra-
ficzny interfejs użytkownika musimy
zadeklarować jej nazwę w  następu-
jący sposób:

Etykieta nazwa_biblioteki jest adre-
sem pierwszego znaku w  tym ciągu
tekstowym. Etykieta może mieć do-
wolną, unikatową nazwę i   opcjonal-
nie dwukropek (:) bezpośrednio za
nazwą. Przypominam, że dyrektywy
i   polecenia asemblera zawsze po-
przedzamy odstępem (np. tabulato-
rem).

Jak już zadeklarowaliśmy nazwę
możemy przystąpić do otwarcia bi-
blioteki . Do tego służy poniższa
konstrukcja (którą z  powodzeniem
będzie można używać do wszyst-
kich funkcj i bibliotecznych). Naj-
pierw ładujemy bazę biblioteki do
wspomnianego rejestru A6 za po-
mocą polecenia MOVEA (Move Ad-
dress). Jako argument wpisujemy
adres bazy biblioteki .

Teraz pora na przekazanie parame-
trów do funkcj i . Każda funkcja bi-
blioteczna pobiera parametry
z  rejestrów procesora (a   nie np. sto-
su). Musimy zatem załadować
wszystkie wymagane rejestry przed
wywołaniem pod-procedury. Ażeby
dowiedzieć się, jakie są wymagania
funkcj i odnośnie zapełnienia reje-
strów odsyłam do dokumentacj i na
płycie Amiga Developer CD, np.
w  katalogu z  NDK, gdzie znajdziesz

też program LVO, o  którym wspomi-
nałem w  pierwszym odcinku kursu.
LVO służy  m. in. do sprawdzenia,
które rejestry procesora są odczyty-
wane przez funkcje. Program uru-
chamia się z  okienka „AmigaShell”.

W  naszym przypadku chcemy sko-
rzystać z  funkcj i o  nazwie „OpenLi-
brary()”, która oznacza "Otwórz
Bibliotekę". Ta funkcja oczekuje
dwóch argumentów: adres nazwy

biblioteki w  rejestrze adresowym
A1 oraz wersję biblioteki w  reje-
strze danych D0. Zatem my chcąc
otworzyć bibliotekę „intuition”
w  dowolnej wersj i piszemy:

Konstrukcj i z  nawiasami „(PC)”, czyli
adresowania pośredniego wzglę-
dem Licznika Programu używamy,
ponieważ deklaracja nazwy biblio-
teki znajduje się w  sąsiedztwie tego
polecenia. Jeśli jednak nazwa bi-
blioteki znajduje się np. w  innej
sekcj i musimy skorzystać z  adreso-

wania bezwzględnego, czyli tak jak
poniżej :

LEA nazwa_biblioteki,A1
; adres nazwy biblioteki

Jeśli zechcemy konkretnej wersj i bi-
blioteki musimy wpisać liczbę cał-
kowitą reprezentującą wersję do
rejestru D0. W  dokumentacj i do
funkcj i bibliotecznych wersja bi-
blioteki jest ujęta w  nawiasy jeśli

jest wymagana, np (V36), (V39),
(V40). Te liczby oznaczają kolejne
wersje bibliotek. Jeśli chcemy sko-
rzystać przykładowo z  funkcj i
„OpenWindowTagList()”, to musimy
wpisać do rejestru D0 liczbę 36,
ponieważ ta funkcja pojawia się
dopiero od tej wersj i biblioteki „in-
tuition”.

MOVEQ#36,D0
; wymagamy wersji co najmniej
36 biblioteki

Po załadowaniu bazy biblioteki
i   przekazaniu parametrów możemy
wywołać funkcję. Czynimy to po-
przez skok do pod-procedury („Jump
to Subroutine”):

JSR _LVOOpenLibrary(A6)
; Skocz do pod-procedury

Przesunięcie oznaczone symbolem
„_LVOOpenLibrary” to jest tzw. wek-
tor funkcj i bibliotecznej . Powyższa
instrukcja przekierowuje sterowanie
do ciała funkcj i , dopóty funkcja nie
zakończy swojego działania. Dopie-
ro wtedy nasz program może kon-
tynuować działanie. Nazywa się to
działaniem synchronicznym.

Wiele funkcj i zwraca nam jakąś
wartość w  rejestrze D0. W  przypad-
ku funkcj i „OpenLibrary()” ta wartość
to będzie adres bazy nowo otwartej
biblioteki , albo 0 (zero) w  przypadku
napotkania problemów podczas
otwierania biblioteki . Jeśli chcemy,
by dalszy program zależał od wyni-
ku operacj i musimy użyć kodu wa-
runkowego.

Rejestry D2-D7 i   A2-A7 zawsze są
odtwarzane przez funkcję, więc na
ich wartości możemy polegać. Bę-
dzie taka sama przed, jak i   po wy-
konaniu funkcj i .

MOVEA.L $4.W,A6 ; Załaduj bazę biblioteki "exec"
; do A6.

LEA nazwa_biblioteki(PC),A1 ; adres nazwy biblioteki
; (względem PC)

MOVEQ#0,D0 ; wersja 0 oznacza dowolną

nazwa_biblioteki: DC.B "intuition.library",0
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Wartość z  D0 warto teraz gdzieś za-
pisać celem późniejszego odniesie-
nia się do niej . Możemy zapisać ją,
np. w  którymś z  rejestrów procesora,
który nie ulega modyfikacj i przez
kolejne funkcje, lub w  pamięci .

Pamięć należy uprzednio zadeklaro-
wać np. za pomocą DC.L, choć nic
nie stoi na przeszkodzie, by zarezer-
wować miejsce np. na stosie.

baza_biblioteki: DC.L 0
; deklaracja bazy biblioteki

Zapisujemy wartość za pomocą MO-
VE:

I   gotowe, w  pamięci pod adresem
baza_biblioteki znajduje się baza
„intuition.library”.

Analogicznie postępujemy z  innymi
funkcjami bibliotecznymi, szablon
kodu będzie ten sam, czyli :

1 . Załaduj bazę biblioteki do A6,
2 . Załaduj argumenty funkcj i ,
3. Wywołaj funkcję skacząc pod od-
powiedni wektor względem A6 za
pomocą polecenia JSR,
4. Opcjonalnie przetestuj i   skopiuj
wynik z  rejestru D0,
5 . Opcjonalnie obsłuż ewentualne
błędy.

Zamykanie biblioteki wygląda np.
tak:

Zamykaj bibliotekę tylko wówczas,
gdy została pomyślnie otwarta. Nie
wszystkie funkcje systemowe są
przygotowane na każdą ewentual-
ność, np. w  szczególności na prze-

kazanie adresu zerowego
(NULL). Bądź w  tej kwesti i
ostrożny.

Własne funkcje:
przekazywanie parametrów
przez stos, zapamiętywanie
rejestrów i  ramka stosu

(zmienne lokalne)

Opisałem już funkcje biblioteczne.
W  wielu programach zapragniemy
stworzyć własne funkcje, realizujące
jakieś zadanie, które powtarza się
wewnątrz naszego programu. Poni-
żej opiszę jak stworzyć taką funkcję
oraz takie zagadnienia jak parame-
try funkcj i oraz ramkę stosu.

Funkcję deklarujemy przypisując jej
etykietę:

naszaFunkcja:

Parametry najczęściej
przekazywane są za po-
mocą dwóch sposobów:
poprzez rejestry proceso-
ra oraz przez stos. Pierw-
szy sposób jest używany
jak już wiesz przez syste-
mowe funkcje bibliotecz-

ne. Drugi sposób jest bardziej
popularny przy tworzeniu własnych
funkcj i . Nasza funkcja najpewniej
będzie korzystać z  rejestrów proce-
sora. Jeśli tak jest, to możemy na-
rzucić konwencję, że pewne rejestry

zachowujemy. Warto wyraźnie
wspomnieć o  tym podczas doku-
mentowania swoich funkcj i .

Oczywiście wystarczy, że nasza
funkcja zapamięta tylko rejestry,
które używa wewnątrz ciała funkcj i !
Rejestr A7 to wskaźnik na stos (SP -
stack pointer) i   jego nie musimy za-
pamiętywać, jednakże musimy
przywrócić go do stanu początko-
wego poprzez wyrównanie zawar-
tości tego rejestru (tyle samo
zdejmujemy co umieszczamy na
stosie). Żeby przekazać argumenty
do funkcj i należy umieścić je na
stosie. Nie są one jednak z  niego
zdejmowane, więc musimy jawnie -
tuż po operacj i wywołania funkcj i
poleceniem BSR lub JSR - dodać
wartość będącą sumą rozmiarów
parametrów do wskaźnika stosu A7
za pomocą ADDA lub LEA.

Równocześnie chcemy mieć łatwy
dostęp do danych na stosie będą-
cych parametrami przekazanymi do
naszej funkcj i . Ażeby uzyskać ten
efekt, rezerwujemy jeden rejestr
adresowy jako tzw. wskaźnik na
ramkę stosu za pomocą polecenia
LINK. Rejestr ten będzie przecho-
wywał ówczesny adres stosu, zaś
rejestr stosu zostanie zmodyfiko-
wany przez przesunięcie podane ja-
ko argument tego polecenia (jest to
rozmiar ramki). Dopiero wówczas
możemy wygodnie operować na
parametrach funkcj i oraz na zmien-
nych lokalnych umieszczanych

Uwaga:
Nie wolno przyjmować jakichkolwiek założeń odnośnie stanu znaczni-
ków po wywołaniu funkcj i oraz zawartości rejestrów D0, D1, A0 i   A1. Te
rejestry mogą ulec zamazaniu, zaś znaczniki nie muszą odwzorowywać
wyniku operacj i . Żeby sprawdzić wynik funkcj i , która taki wynik zwraca
musimy zajrzeć i   przetestować jawnie rejestr D0, czyli :

TST.L D0 ; Testujemy wartość w  rejestrze D0
BEQ .blad ; Jeśli wynosi 0 skaczemy pod etykietę

Powyższa konstrukcja sprawdza wynik w  rejestrze danych D0 i   jeśli znaj-
duje się tam 0 (zero) sterowanie przechodzi do lokalnej etykiety „ .blad”,
oznaczającej obsługę błędu.

MOVEA.L 4.W,A6
MOVEA.L baza_biblioteki(PC),A1
JSR _LVOCloseLibrary(A6)

MOVE.LD0,baza_biblioteki
; Umieść wartość spod D0 do pamięci
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w  ramce stosu. Wystarczy odnosić
się do tego (powiązanego) rejestru.

Przeznaczmy rejestr A5 na ramkę
stosu o  rozmiarze 10. Dotychczaso-
wa wartość rejestru A5 jest odkła-
dana na stos celem późniejszego
przywrócenia oryginalnej wartości
za pomocą polecenia UNLK.

LINK.W A5,#-10
; Zapamiętaj rejestr A5 i   utwórz
ramkę stosu

Uwaga: Rejestru A5 nie należy mo-
dyfikować kiedy jest powiązany ze
stosem poleceniem LINK, bowiem
komenda UNLK liczy na to, że w  A5
znajduje się właściwy adres po-
przedniego stosu.

Teraz możemy spokojnie odłożyć na
stos rejestry, które modyfikujemy
wewnątrz naszej funkcj i , a   chcemy
zachować, np:

MOVEM.L D0-D2,-(A7)
; Zapamiętaj oryginalne rejestry
na stosie

Od teraz możemy odwoływać się do
parametrów funkcj i przekazanych
na stosie za pomocą adresowania
pośredniego rejestrem A5 i   przesu-
nięciem (dodatnim lub ujemnym).
Poniżej przedstawię w  postaci tabe-
li jakie dokładnie dane się tam
znajdują. Zauważ że w  tym miejscu
wiemy, że na stosie znajdują się
określone wartości , jak powyżej (za-
czynając od „dna” stosu).

Jak widać używając dodatniego
przesunięcia możemy uzyskać do-
stęp do: oryginalnej wartości A5,
adresu powrotnego z  naszej funkcj i
oraz do argumentów funkcj i . Uży-
wając ujemnego przesunięcia mo-
żemy uzyskać dostęp do ramki

stosu. Żeby pobrać parametry funk-
cj i należy zajrzeć do pamięci wska-
zywanej przez 8(A5). Począwszy od
tego adresu znajdują się kolejno
odkładane na stos argumenty na-
szej funkcj i .

Oto przykład:

Zauważ, że przesunięcie rośnie o  ty-
le bajtów, ile wynosi rozmiar para-
metru (1 dla bajtu, 2 dla słowa i   4
dla długiego słowa). Zwróć też uwa-
gę na to w  jakiej kolejności umiesz-
czane są argumenty funkcj i ! Pod
adresem 8(A5) znajduje się ostatnio
odłożony argument, a   wcześniej
odłożone znajdują się pod kolejny-
mi adresami. Ponadto możemy teraz
używać rejestru A5 do przechowy-

wania zmiennych lokalnych w  ram-
ce stosu, jeśli brakuje nam rejestrów
procesora. I lość takich zmiennych
określamy poprzez rozmiar ramki
stosu. Żeby dostać się do zmien-
nych lokalnych adresujemy wzglę-

dem A5 z  negatywnym
przesunięciem, którego wartość jest
nie mniejsza niż parametr podany
do polecenia LINK podczas tworze-
nia ramki stosu.

MOVE.W D0,-2(A5)
; Umieszczamy słowo z  D0 pod
adres -2(A5)

Przesyła wartość słowa spod reje-
stru D0 do ramki stosu do słowa
pod adresem zaczynającym się od
-2(A5). Następna konstrukcja poka-
zuje błędne odwołanie, ponieważ
nadpisujemy dane poza dozwolo-
nym obszarem.

MOVE.W D3,-12(A5)
; ŹLE: piszemy poza ramką, któ-
rej maksymalne przesunięcie
wynosi -10 (podany przy LINK).

Po wykonaniu funkcj i należy naj-
pierw przywrócić zapamiętane reje-
stry, po czym przywrócić oryginalną
wartość rejestru A5 za pomocą na-
stępnych trzech przedstawionych
komend:

Przesunięcie „p” względem A5 Zawartość p(A5)
8, … Argumenty funkcj i
4 Adres powrotny
0 Poprzednia wartość A5
… , -n (-n – rozmiar ramki, np. -10) Ramka stosu

Wywołanie funkcji:

[...]
MOVE.W #4000,-(A7) ; To jest nasz trzeci argument
MOVE.W D0,-(A7) ; To jest nasz drugi argument
PEA (A3) ; To jest nasz pierwszy argument
BSR NaszaFunkcja
ADDA.L#8,A7
[...]

NaszaFunkcja:

LINK.W A5,#Wartosc
MOVEA.L 8(A5),A0 ; Pobranie pierwszego parametru funkcji
MOVE.W 12(A5),D0 ; Pobranie drugiego argumentu
MOVE.W 14(A5),D1 ; Pobranie trzeciego argumentu
[...]

MOVEM.L (A7)+,D0-D2
; Zdejmij ze stosu oryginalne
rejestry

UNLK A5
; Przywróć oryginalne A5 i
usuń ramkę stosu

RTS
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Dobrym zwyczajem jest opisanie w
okolicy etykiety parametrów oraz
działania funkcj i . Dobre dokumen-
towanie swojej pracy przyczyni się
do wzrostu efektywności pracy oraz
uczyni nasz kod bardziej czytelnym.

Teraz przykład:
Napiszmy funkcję licząca silnię z
parametru. Silnia z liczby n to ilo-
czyn n*(n-1)*(n-2)*. . .*1 . Jak widać sil-
nia z n możemy przedstawić przez
iloczyn n i silni z argumentem n-1,
czyli silnia(n) = n*silnia(n-1). Wyko-
rzystamy tą własność by utworzyć
tzw. funkcję rekurencyjną.

Zauważ, że zapamiętujemy zawar-
tość rejestru D1 na stosie, co ma za-
sadnicze znaczenie w przypadku
takiej funkcj i rekurencyjnej , ponie-
waż kolejne wywołania tej funkcj i
używają D1 jako zmiennej lokalnej .

Należy być ostrożnym, by nie umie-
ścić zbyt dużo wartości na stosie
(lub stworzyć zbyt dużą ramkę sto-
su), ponieważ może nastąpić jego
przepełnienie. Rozmiar stosu może-

my określić za pomocą polecenia
„Stack” lub w ikonce naszego pro-
gramu wykonywalnego.

Żeby teraz obliczyć silnię z liczby 5
piszemy:

W D0 znajdzie się wynik operacj i .
Powinna tam znaleźć się liczba
5*4*3*2*1 = 120.

Wzorzec postępowania przy tworze-
niu funkcj i z parametrami na stosie
jest zatem następujący:

W funkcji:

1. Utwórz ramkę stosu poleceniem
LINK względem wybranego rejestru

adresowego (np. A5). Jeśli nie uży-
wasz dodatkowych zmiennych za
parametr daj 0,

LINK.W A5,#-20

2. Odłóż na stos reje-
stry, które używa Twoja
funkcja, a których ory-
ginalną wartość
chcesz zachować,

3. Żeby powołać się na
parametry, użyj dodat-
nich przesunięć
względem rejestru
adresowego, które
wskazuje na ramkę
stosu (np. A5).

4. Żeby powołać się na
ramkę stosu, użyj
ujemnych przesunięć,
nie przekraczających
wartości podanej przy
LINK.

5 . Wpisz ciało funkcj i ,

6. Przywróć rejestry
zdejmując je ze stosu,

7. Zwolni j ramkę stosu
poleceniem UNLK, np.

UNLK A5

8. Umieść wynik funkcj i (opcjonal-
ne),

9. Wróć z pod-procedury poleceniem
RTS

; Funkcja Silnia
; Parametry na stosie
; Pierwszy parametr: liczba, której silnię liczymy
; Zwraca: silnię z tej liczby

Silnia:
LINK.W A5,#0 ; Pusta ramka stosu (bo nie używamy

; zmiennych lokalnych)
MOVE.L D1,-(A7) ; Zapamiętujemy rejestr, z którego

; korzystamy
MOVE.L 8(A5),D1 ; Pobieramy parametr
BEQ.S .Zero ; Jeśli zero, skaczemy do etykiety .Zero
MOVE.L D1,D0 ; Kopiujemy wartość (n)
SUBQ.L #1,D0 ; Odejmujemy liczbę 1 (n-1)
MOVE.L D0,-(A7) ; Przekazujemy parametr
BSR.S Silnia ; Wywołujemy rekurencyjnie
ADDA.L #4,A7 ; Przywracamy stos
MULU D1,D0 ; Liczymy iloczyn Silnia(n-1)*(n)
BRA .Gotowe:

.Zero:
MOVEQ #1,D0 ; Silnia z 0 wynosi 1

.Gotowe:
MOVE.L (A7)+,D1 ; Odzyskujemy rejestr D1
UNLK A5 ; Odzyskujemy rejestr A5
RTS ; Kończymy działanie funkcji

Glowny:
MOVE.L #5,-(A7) ; Podajemy argument

; za pomocą stosu
BSR Silnia ; Obliczamy silnię
ADDA.L #4,A7 ; Przywracamy stos
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Wwywołaniu funkcji:

1. Umieść na stosie argumenty
funkcj i , np.

2 . Wywołaj funkcję poleceniem BSR
(„Branch to Sub-Routine”) lub JSR
(„Jump to Sub-Routine”). Pierwsza
konstrukcja jest używana przy nie-
wielkich skokach,druga przy sko-
kach do dowolnego miejsca w
pamięci .

3. Przywróć stos dodając odpowied-
nią wartość do rejestru A7. Dodaj
tyle bajtów ile zajmują argumenty
sumarycznie.

Przekazywanie parametrów przez
rejestry procesora jest oczywiście
dużo prostsze i warto stosować
również tą metodę. W przypadku
funkcj i rekurencyjnej jednakże bez
stosu nie da rady.

W następnym odcinku opiszę więk-
szy przykład, którym będzie kom-
pletny program w asemblerze.

MOVE.W D3,-(A7)
PEA 40(A0,D1.W)
; Umieść adres efektywny
; na stosie.

ADDA.L #6,A7
; Dodajemy 4+2=6 do wskaźnika
stosu.
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Na początek mała uwaga. Całą edy-
cję, od samego początku, można
przeprowadzić za pomocą jednego
z  kilku dostępnych edytorów plików
językowych, ale uznałem, że zosta-
wię tę kwestię na później . Warto
poznać najbardziej podstawowy
sposób wykonania tłumaczenia,
a   na koniec i   tak będziemy musieli
poznać choć kilka funkcj i bardziej
wyspecjalizowanych programów.

W  ten sposób nauczymy się działać
"w  obie strony".

Pierwsze co musimy zrobić to po-
brać pliki źródłowe, z  których stwo-
rzony zostanie później odpowiedni
plik z  rozszerzeniem ".catalog". Prze-
chodzimy na Aminet, do katalogu
"driver/audio" i   wyszukujemy archi-
wum o  nazwie:

ahiusr_4.18.lha

Trzeba je rozpakować w  zwykły
sposób, czyli za pomocą lini i :

lha x ahiusr_4.18.lha RAM:

aby zawartość znalazła się w  "Ram
Dysku". Oczywiście nic nie stoi na
przeszkodzie, aby zrobić to na przy-
kład w  "Directory Opusie". W  katalo-
gu docelowym zapisany zostanie
katalog "AHI ", a   w  nim większa ilość
danych. Odczytujemy zawartość ko-
lejnych katalogów "User" oraz "Ca-
talogs" znajdujących się wewnątrz.
Znajdziemy tu kilka interesujących
nas plików, z  czego trzeba zwrócić
uwagę na pozycje o  tych samych
nazwach, lecz innych rozszerze-
niach, na przykład:

ahiprefs.cd
oraz
ahiprefs.ct

I   to są właśnie nasze pliki źródłowe
zawierające komunikaty programu,
które trzeba przetłumaczyć. Oczy-
wiście plik ".catalog" różni się za-
sadniczo formatem od ".cd" i   ".ct",
bowiem dwa ostatnie są zwykłymi
plikami tekstowymi. Na razie jednak
nie musimy się tym przejmować, bo

Szkółka

NIE TYLKO DLA ORŁÓW
Część 3: Tworzenie plików językowych

ADAM ZALEPAW  kolejnym odcinku naszego cyklu pokażę jak
w  praktyce zastosować nabytą wcześniej wiedzę z  zakre-
su systemu lokalizacji. Wykonamy tłumaczenie fragmen-
tu znanego systemu dźwięku "AHI", który zadomowił się
na wszystkich systemach wywodzących się z  Amigi, jak
również na oryginalnym AmigaOS 3. Jak się za chwilę
okaże, stworzenie własnej wersji komunikatów nie jest
to wcale trudne i   wymaga głównie dobrej znajomości ję-
zyka obcego.
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tak zwaną "kompilację" będziemy
przeprowadzać dopiero wtedy, gdy
przetłumaczymy zawartość pliku
źródłowego. Jak to zrobić? Wystar-
czy nawet systemowy edytor tekstu
"Ed", ale lepiej użyć czegoś bardziej
rozbudowanego jak "CygnusEd",
"Blacks Editor" czy też nowszego
"Scribble", z  którego korzystam oso-
biście. Trzeba jednak zwrócić uwagę
na zawartość pliku z  rozszerzeniem
".ct", bo komunikaty nie są w  nim za-
pisane na zasadzie "jeden pod dru-
gim". Każda informacja tekstowa ma
swój identyfikator, stosowane są
również separatory w  formie zna-
ków średnika ";" oraz inne znaki ste-
rujące. Może to wyglądać na
przykład tak:

Jest to fragment oryginalnego pliku
"ahiprefs.ct", który jest zapisany
w  języku angielskim. I   tak będzie
w  większości przypadków, dlatego
bez znajomości tego uniwersalnego
dzisiaj języka niewiele zrobimy. Nie
znaczy to jednak, że tłumaczyć mu-
simy całą zawartość pliku - wręcz
przeciwnie, nie wolno tego robić!
Aby to lepiej zrozumieć musimy
przeanalizować nasz przykład.
Pierwsza linia (ze znakami gwiaz-
dek) to tylko komentarz nie mający
znaczenia dla działania, ale ułatwia
orientację w  strukturze pliku. W  tym
przypadku jest to oznaczenie "Me-
nus", co wskazuje na początek sekcj i
zawierającej komunikaty menu gór-
nego. Każda linia rozpoczynająca
się od średnika ";" to komentarz, ale

niektóre mimo wszystko mają
wprowadzone dodatkowe informa-
cje, o  czym powiemy za chwilę. Li-
nie, które na początku mają symbol
"msg", czyli przykładowo:

msgItemOpen

to właśnie identyfikatory komunika-
tów, dzięki którym program "wie"
w  jakiej kolejności należy zapisać
dane w  pliku ".catalog". Informacja
jaka pojawi się w  programie jest
umieszczona w  następnej lini i ,
przed linią ze znakiem średnika.
U   nas będzie to pusta linia, bo tak
właśnie wygląda standardowo przy-
gotowany plik ".ct". Jeżeli więc chce-
my przetłumaczyć ten komunikat,
musimy zorientować się jak brzmi
on w  oryginale. Jest to zapisane
w  kolejnej lini i , czyli u   nas:

0\000Open...

Na razie nie musimy zastanawiać
się co oznacza dziwny początek,
ważne, że nasza linia musi wyglą-
dać identycznie, poza oczywiście sa-
mym tekstem. Dlatego należy
wprowadzić tłumaczenie przepisu-
jąc lub kopiując powyższą linię do
lini i poprzedniej . Po zmianach może
ona wyglądać tak:

0\000Otwórz...

Edycję należy przeprowadzać bar-
dzo uważnie, bo zmiana tylko jed-
nego znaku może doprowadzić do
problemów. Tak więc całość z  po-
przedniego przykładu po zapisaniu
w  naszym rodzimym języku będzie
wyglądała na przykład tak:

Jeszcze raz zwracam uwagę, że bar-
dzo ważną kwestią jest umiejętność
rozróżniania plików z  rozszerzeniem
".cd" i   ".ct". Na dysku powinniśmy
mieć obok siebie obie pozycje, czyli
w  tym przypadku pliki :

ahiprefs.cd
oraz
ahiprefs.ct

ale tylko w  jednym (".ct") wprowa-
dzamy zmiany. Oryginalny plik bę-
dzie potrzebny później , poza tym
stanowi pewnego rodzaju kopię
bezpieczeństwa w  przypadkach, gdy
będziemy mieli wątpliwości doko-
nując edycj i . Może się to wydawać
niepotrzebne, ale wzrok szybko mę-
czy się obserwując podobne se-
kwencje znaków i   wierzcie mi, że
z  angielskiego pliku będziecie ko-
rzystać niejednokrotnie.

Jak widać z  poprzedniego przykładu,
nie zmieniliśmy ani formy oryginal-
nego komunikatu, ani jego sposobu
zapisywania. Może się to wydawać
niezbyt wygodne, bo przecież teo-
retycznie możemy zmienić wszyst-
kie teksty tak, jak tylko będziemy
chcieli , ale jest to dobry pomysł tyl-
ko z  pozoru. Trzeba wziąć pod uwa-
gę kilka ważnych kwesti i .

Po pierwsze nie zawsze wiemy
w  jaki sposób informacja będzie
przedstawiona w  oknie programu
czy polu tekstowym. A  może autor
dodał podobny opis do jednego
z  okien wyboru? Zmieniając wyraź-
nie rozmiar tekstu możemy spowo-
dować, że nie będzie on prawidłowo
pokazywany.

Oczywiście nie jesteśmy uwarunko-
wani konkretną długością ciągu
tekstowego, ale zbytnia rozbudowa
nie będzie pozytywna. Powinniśmy
po prostu zastosować tę samą for-
mę co autor, a   jedynie przetłuma-
czyć tekst, dodając ewentualnie
epitet czy szczegółowe oznaczenie,
jeśli napis po polsku może sugero-
wać inną funkcję niż oryginał.

; *** Menus ***
;
msgMenuProject

;\000Project
;
msgItemOpen

;O\000Open...
;
msgItemSaveAs

;A\000Save As...
;

; *** Menus ***
;
msgMenuProject
\000Projekt
;\000Project
;
msgItemOpen
O\000Otwórz...
;O\000Open...
;
msgItemSaveAs
A\000Zapisz jako...
;A\000Save As...
; AMIGAZYN 7/2016
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Po drugie wpisywany tekst powi-
nien być jasny i   operować jednoli-
tym trybem wykonywania operacj i
oraz ich potwierdzania. Pamiętajmy,
że czasem jedna litera może bardzo
wiele zmienić, jak choćby porównaj-
my poniższe określenia:

kopiuj
oraz
skopiuj

W  większości wypadków stosowane
są zamiennie, jednak pierwszy wy-
raz sugeruje ciągłość działania, co
w  przypadku bardziej rozbudowa-
nych programów może mieć zna-
czenie. Są to oczywiście podstawy,
ale można szybko o  nich zapomnieć
podczas edycj i większych plików.

Jeszcze raz podkreślam, że struktura
oryginalnego pliku z  rozszerzeniem
".cd" powinna pozostać bez zmian.
W  przeciwnym razie treść nie bę-
dzie nadawała się do "kompilacj i",
a   więc nie utworzymy na jej bazie
pliku ".catalog". Drugą możliwością
jest stworzenie pliku, ale posiadają-
cego nieprawidłową budowę. Może
to spowodować dwa rezultaty, mia-
nowicie w  programie będą wyświe-

tlać się nie te informacje, które być
powinny albo po uruchomieniu nasz
plik ".catalog" w  ogóle nie zostanie
wzięty pod uwagę.

Z  pewnością tłumaczenie wszyst-
kich komunikatów jest czynnością
żmudną, pracochłonną i   bardzo nie-
wdzięczną. Efektów naszej pracy nie
zobaczymy od razu, a   praca z  sa-
mym tekstem niekoniecznie należy
do przyjemności . Jest to jednak ko-
nieczność, a   przy okazj i możemy sa-
mi przekonać się, i le pracy trzeba
włożyć, aby stworzyć kompletne tłu-
maczenie jednego średniej wielko-
ści programu. A  co, gdyby był to cały
Workbench? Ktoś to jednak kiedyś
wykonał i   chwała mu za to.

Gdy plik ".cd" będzie gotowy, trzeba
go wreszcie "skompilować", czyli
stworzyć gotowy plik językowy
z  końcówką ".catalog". I   tym razem
proponuję użyć programu działają-
cego na każdym amigowym syste-
mie. Moim stałym bywalcem na
dysku jest program "Simplecat", któ-
ry ma już swoje lata, ale nadal bar-
dzo dobrze spełnia swoją funkcję,
niezależnie od systemu, na którym
działa. Możemy bowiem z  niego ko-

rzystać na Amidze, komputerach
AmigaOne albo sprzęcie zgodnym
z  systemem MorphOS. W  każdym
przypadku da to nam możliwość ła-
twego wykonywania własnych tłu-
maczeń programów.

"Simplecat" znowu znajdziemy na
Aminecie, tym razem w  katalogu
"dev/misc". Pobieramy archiwum
o  nazwie "simplecat.lha" i   rozpako-
wujemy tak jak wcześniej . Dalej od-
czytujemy zawartość katalogu
"SimpleCat" i   uruchamiamy plik
główny o  takiej samej nazwie. Okno
programu posiada dwie listy, gdzie
po lewej stronie widać oryginalne
oznaczenia poszczególnych komu-
nikatów, a   po prawej ich treść
w  różnych językach. Najpierw jed-
nak musimy wczytać odpowiednie
pliki .

Wywołujemy menu górne i   wybie-
ramy "Import", a   następnie pozycję
"Catalog Descriptor (.cd)". Na tle
głównego okna pojawi się mniejsze,
w  którym trzeba wskazać oryginalny
plik. Służy do tego pole umieszczo-
ne po prawej stronie pierwszej po-
zycj i "File name". Gdy nazwa pliku
z  pełną ścieżką dostępu znajdzie się
obok, wybieramy przycisk "Import"
na dole. Lista po lewej stronie zo-
stanie wypełniona kolejnymi pozy-
cjami z  nazwami odpowiadającymi
identyfikatorom widocznym wcze-
śniej w  pliku tekstowym, Wskazując
każdą z  nich, po prawej stronie zo-
baczymy tylko jedną pozycję "en-
glish", a   obok treść komunikatu. To
pierwszy krok.

Teraz musimy w  podobny sposób
wczytać nasze tłumaczenie. Wyko-
nujemy to za pomocą opcj i "Trans-
lator File (.ct)" z  tego samego menu
górnego. Znowu pojawi się małe
okno, lecz tym razem w  polu "File
name" musimy wybrać plik z  roz-
szerzeniem ".ct" - zgodnie z  nazwą
opcj i menu górnego. Dalej propo-
nuję upewnić się, że nasza wersja
językowa zostanie na pewno usta-
wiona jako polska, czyli język o  na-
zwie "polski" w  systemie. Inaczej
może okazać się, że tłumaczenie
będzie poprawne, ale niedostępne
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po ustawieniu polskiej wersj i języ-
kowej w  preferencjach na Workben-
chu. Dlatego należy wyłączyć
przycisk "Defult" widoczny niżej ,
a   potem rozwinąć listę w  polu "Lan-
guage" i   wybrać na niej pozycję
"polski". Na koniec wskazujemy
przycisk "Import".

W  rezultacie lista "String Transla-
tions" powinna zawierać drugą po-
zycję z  nazwą naszego rodzimego
języka oraz - tam gdzie wpisaliśmy
treść po polsku - odpowiednie ciągi
tekstowe. Jeżeli jest inaczej , oznacza
to, że źle zostały wybrane opcje
podczas importowania pliku lub
struktura pliku ".ct" jest nieprawi-
dłowa.

Teraz możemy poprawić tłumacze-
nie - wystarczy, że wybierzemy po-
zycję z  oznaczeniem "polski"
i   zmienimy zawartość w  polu
"Translation" widocznym niżej .
W  tym przypadku zmiany wykony-
wane są na bieżąco podczas pisania
i   nie trzeba ich potwierdzać klawi-
szem ENTER.

Jeżeli wszystkie komunikaty zostały
przetłumaczone, już nic nie stoi na

przeszkodzie, aby zapisać poprawny
plik językowy, czyli z  rozszerzeniem
".catalog". Trzeba tylko skorzystać
z  menu górnego "Export", w  którym
wskazujemy opcję "Catalog File
(.catalog)". Znowu zobaczymy małe
okno, w  którym wybieramy nową
nazwę pliku, a   w  polu niżej ("Langu-

age") znowu ustawiamy język "pol-
ski". W  tym przypadku program
zresztą wyświetli wyłącznie języki
zdefiniowane w  pliku źródłowym,
a   więc nie będzie można wskazać
tłumaczenia w  języku, którego nie
zawiera nasz projekt. Zapisywany
plik może mieć dowolną nazwę, ale
powinien mieć taką, jak wymaga te-
go autor programu, czyli zwykle jest
to nazwa zbieżna z  plikiem tłuma-
czenia. Na przykład, dla "ahiprefs.cd",
powinno to być:

ahiprefs.catalog

Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy
wszystko zostało wykonane po-
prawnie, możemy wczytać gotowy
plik językowy. Menu górne "Import"
zawiera opcję "Catalog File (.cata-
log)", która służy do tego celu. Zno-
wu pojawi się znajome okno

i   znowu trzeba w  nim ustawić od-
powiedni plik. Trzeba pamiętać, że
lista po prawej stronie będzie teraz
zawierać tylko komunikaty w  na-
szym języku, a   więc samo tłuma-
czenie, bowiem plik ".catalog" jest
przypisany do konkretnej , jednej
wersj i językowej w  systemie.

Ciekawostką jest fakt, że po zapisa-
niu projektu jako ".catalog", okno
wczytywania będzie automatycznie
zawierać właściwą nazwę, ale tylko
do czasu wykonania kolejnej ope-
racj i dyskowej w  ramach okna
"SimpleCat". Dla pewności , przed
załadowaniem nowego pliku można
jeszcze wyczyścić okno wybierając
pozycję "New (.cs)" z  menu górnego
"Project". Tak przygotowany plik ję-
zykowy (a   więc ".catalog") może być
z  powodzeniem wykorzystywany
w  systemie. Wystarczy go skopiować
do katalogu:

LOCALE:Catalogs/polski
lub
SYS:Locale/Catalogs/polski

Łatwo go rozpoznać, bo w  środku
znajdziemy wyłącznie pliki z  tym
samym rozszerzeniem. Mam na-
dzieję, że przekonałem Was do za-
jęcia się tematem lokalizacj i
programów. Jak widać, cały proces
nie jest specjalnie trudny i   ograni-
cza się do zapoznania z  jednym
programem. Dzięki mechanizmowi
wbudowanemu w  system Amigi
możemy zmieniać komunikaty na
bardziej przypadające nam do gustu
lub tworzyć polskie wersje nowych
programów. A  potem można po-
dzielić się efektami swojej pracy
kopiując swój plik na Aminet, do-
rzucając tym samym małą cegiełkę
rozwoju amigowego oprogramowa-
nia.

Omówiłem najbardziej typowy wa-
riant, gdy mamy do dyspozycj i pliki
źródłowe, a   autorzy przewidzieli
możliwość lokalizacj i swoich pro-
duktów. Co zrobić, gdy jest inaczej?
Musimy uruchomić kolejny ciekawy
program, ale o  tym opowiem na-
stępnym razem.
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Wśród wielu pozycj i znajdziemy
między innymi program o  nazwie
"WBCtrl". Pozwala on kontrolować
kilka nowych funkcj i Workbencha,
które pojawiły się w  wydaniu 3.5 .
Jest to program uruchamiany
w  oknie "Shell", a   więc nie ma swo-
jego okna. Należy go uruchomić al-
bo w  oknie AmigaDOS, albo dopisać
jego wywołanie do sekwencj i star-
towej (czyli pliku "startup-sequence"
z  katalogu "S").

Najbardziej zalecany jest ten ostat-
ni sposób uruchomienia. Dalej mo-
żemy wybierać ustawienia, co jest
bardzo łatwe, bo wszystko robimy
za pomocą standardowych argu-
mentów AmigaDOS. Poniżej wymie-
niam je wszystkie wraz z  krótkim
opisem i   sposobem użycia:

MCM=MAXCOPYMEM/N/K

Dwa ostatnie znaki ("/N/K") wska-
zują, że argument jest słowem klu-
czowym, a   więc konieczne jest
podanie jego nazwy. Jest to również
argument numeryczny, czyli musi
być liczbą. Pozwala ustawiać mak-
symalną ilość pamięci wykorzysty-
waną do wykonania operacj i
kopiowania plików oraz katalogów.
Przypomnijmy, że standardowo

Workbench ma tu ustawioną war-
tość 65536 bajtów. Jest to spowodo-
wane tym, że niektóre kontrolery
dysków nie są w  stanie kopiować
danych inaczej , niż w  pakietach po
32 kilobajty. Trzeba więc uważać
z  korzystaniem z  tej funkcj i .

Przykłady użycia:
WBCtrl MCM=100000
WBCtrl MAXCOPYMEM=32000

IMT=IMAGEMEMTYPE/K

Argument IMAGEMEMTYPE jest
także słowem kluczowym. Pozwala
określić jaki rodzaj pamięci ma być
wykorzystywany przez bibliotekę
"icon.library", czyli część systemu
operacyjnego odpowiadająca za
obsługę ikon. Są tu trzy możliwości
i   występują w  formie wartości po-
dawanych po nazwie argumentu:

KONTROLA WORKBENCHA
Nowe funkcje blatu w AmigaOS 3.5

JAKUB ZALEPAWraz systemem AmigaOS 3.5 otrzymujemy dodatkowe
oprogramowanie oraz sporą ilość danych na płycie CD.
Cała płyta zawiera 87 megabajtów danych. Obie wersje
systemu operacyjnego, jakie zapisano na nośniku to 53
megabajty danych. Kolejne 15 megabajtów to specjalna,
zainstalowana na płycie wersja systemu operacyjnego
wykorzystywana przez dyskietkę ratunkową. Tym razem
przyjrzyjmy się pozostałym ok. 19 megabajtom danych,
które zawiera katalog o  nazwie "Contribution".
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Przykład interfejsu użytkownika na Workbenchu 3.5.



- ANY - wykorzystywana będzie do-
wolna wolna pamięć, gdy w  kompu-
terze jest zainstalowana pamięć
Fast i   jest wolna, będzie miała wyż-
szy priorytet
- FAST - wykorzystywana będzie pa-
mięć Fast
- CHIP - używana będzie pamięć
Chip (czyli graficzna).

Ważna uwaga: jeżeli nie posiadamy
dodatkowej karty graficznej należy
używać wyłącznie wartości CHIP, co
jest domyślnym ustawieniem Work-
bencha.

Przykłady użycia:
WBCtrl IMT=ANY
WBCtrl IMT=FAST
WBCtrl IMT=CHIP

DN=DRAWERNOTIFICATION/S

Argument DN ma charakter prze-
łącznika (oznaczenie "/S"). Znaczy to,
że opcję, za którą odpowiada włą-
czamy przez podanie samej nazwy
argumentu. Workbench jest wtedy
powiadamiany zmianach ustawienia
funkcj i menu "Pokaż - Wszystkie pli-
ki". Katalog, którego zawartość jest
aktualnie wyświetlona w  oknie
Workbencha, jest ponownie odczy-
tywany z  dysku.

Przykłady użycia:
WBCtrl DN
WBCtrl DRAWERNOTIFICATION

G=GAUGE/S

Argument GAUGE pozwala wyłączyć
paski postępu wyświetlające pro-
centową zajętość dysku w  oknie ka-
talogu. Standardowo paski te są
włączone. Wystarczy jednak, że wpi-
szemy w  "Shell":

WBCtrl G
aby je wyłączyć, a   potem:
WBCtrl G
aby ponownie włączyć.

Po wyłączeniu aktualizacja zawar-
tości (czyli schowanie lub pokaza-
nie pasków) nastąpi dopiero po
zamknięciu i   ponownym otwarciu
każdego okna.

R=REFRESH/S

Argument REFRESH pozwala od-
świeżyć zawartość okien bez ko-
nieczności ich zamykania, po użyciu
argumentu GAUGE.

Przykłady użycia:
WBCtrl R
WBCtrl REFRESH

Q=QUERY/S

Argument QUERY pozwala wyświe-
tlić w  oknie "Shell" aktualny stan
ustawień Workbencha.

Przykłady użycia:
WBCtrl QUERY
WBCtrl Q

WBC

I stnieje także program, który ma ta-
kie same możliwości , jak "WBCtrl",
ale wyposażony jest w  graficzny in-
terfejs użytkownika. "WBC" wystar-
czy umieścić w  katalogu
"WBStartup" na dysku systemowym.
Ustawienia Workbencha możemy

zmieniać po wywołaniu interfejsu
"WBC" za pomocą programu
"Exchange" (katalog "Tools/Commo-
dities"). Zwróćmy uwagę, że okno
wyposażone jest w  pola, które od-
powiadają ustawieniom programu
"WBCtrl".

WB2Fast

Program "WB2Fast" ma podobną
funkcję, jak jedna z  opcj i "WBCtrl"
oraz "WBC". Nie pozwala korzystać
z  pamięci typu Chip zadaniu, z  któ-
rego korzysta Workbench. Program
przeznaczony jest dla użytkowników
dodatkowych kart graficznych. Uży-
wanie "WB2Fast" jest znacznie ła-
twiejsze niż "WBCtrl", bo wystarczy
go tylko skopiować do katalogu
"WBStartup".

To oczywiście tylko część oprogra-
mowania jakie jest dołączane do
systemu 3.5 , ale widać po nim, że
zmiany w  wyglądzie nowej edycj i
Workbencha to tylko część modyfi-
kacj i wykonanych przez firmę Ha-
age&Partner. Przyjrzyjmy się tej
edycj i bardziej łaskawym okiem, bo
jest tego warta.
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Tym razem jednak, zamiast na kon-
kretne funkcje języka ARexx, chciał-
bym zwrócić uwagę na nowy
sposób tworzenia interfejsu użyt-
kownika AmigaOS 3.5 - ReAction.
Jak wszyscy zapewne wiedzą jest to
nieco zmodyfikowany pakiet Clas-
sAct. System jest bardzo podobny
do Magic User Interface. Wraz z  nim
jednak powstał bardzo ciekawy styl
tworzenia samego interfejsu prze-
znaczony dla programistów oraz
bardziej zaawansowanych użytkow-
ników - AWNPIPE.

Oczywiście, służy on nie tylko do te-
go, generalnie jest to rozbudowane
urządzenie PIPE, które istnieje już
od dawna w  systemie Amigi . Do-
tychczas było ono przeznaczone do
wspierania komunikacj i między za-
daniami. PIPE pozwala, w  odróżnie-
niu od każdego innego urządzenia
Amiga DOS, na korzystanie z  danych
w  sposób całkowicie dynamiczny.
Oznacza to, że dane zapisywane
przez jedno zadanie (program) mo-
gą być natychmiast używane przez
inne zadanie.

Normalnie, w  przypadku plików na
dyskach, nie jest to możliwe, dopóki
program zapisujący dane nie wyko-
na operacj i zwanej zamknięciem
pliku. Nowy PIPE posiada wszystkie
możliwości starego i   olbrzymią ilość
nowych funkcj i . Obecnie jest to

wielofunkcyjne urządzenie Amiga
DOS, którego funkcje usługowe
mogą być wykorzystane spod do-
wolnego języka programowania,
ARexxa, Amiga DOS. Z  punktu wi-
dzenia zaawansowanego użytkow-
nika lub programisty, AWNPIPE
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AWN PIPE
Praktyczne wykorzystanie języka ARexx

JAKUB ZALEPAJ ęzyk skryptowy ARexx to bardzo niedoceniony element
systemu Amigi. Od początku swojej historii był niejako
na uboczu, czy to w  produktach macierzystego produ-
centa, firmy IBM, czy podczas całego okresu największej
popularności Przyjaciółki. Rexx powstał pod koniec lat
'70-tych, natomiast wydanie amigowe powstało dopiero
w  drugiej połowie następnej dekady. Mimo upływu ko-
lejnych 30 lat, język ten jest nadal bardzo funkcjonalny,
szczególnie w  ramach Workbencha, gdzie uzyskał dodat-
kowe możliwości związane z  naszą platformą. Na temat
ARexxa pisałem wielokrotnie, dziś chciałbym przypo-
mnieć możliwości użycia w  systemie 3.5.



integruje całkowicie środowisko
pracy. Nic nie stoi na przeszkodzie,
aby za pośrednictwem AWNPIPE
stworzyć interfejs dla skryptu Amiga
DOS i   używać go jak programu. Nic
nie stoi także na przeszkodzie
stworzeniu wstępnej wersj i jakiegoś
programu w  Amiga DOS lub ARexx,
by potem wykorzystać stworzony
w  nim interfejs w  docelowym pro-
gramie. Jednak tworzenie GUI to nie
jedyna funkcja AWNPIPE. Ponadto
"urządzenie" potrafi dokonać kon-
wersj i danych HTML, AmigaGuide,
AWeb, kontrolować przepływ da-
nych, np. zastępować znaki lub ciągi
znaków w  plikach tekstowych, po-
dawać informacje o  ikonkach.

AWNPIPE jest dostarczane razem
z  Amiga OS 3.5 , może jednak dzia-
łać także w  środowisku Amiga OS
3.x. Jest to oprogramowanie darmo-
we, znajdziesz je na Aminecie. Aby
korzystać z GUI tworzonego przez
urządzenie, konieczne jest zainsta-
lowanie pakietu ClassAct (jeśli ,
oczywiście, nie korzystamy z Amiga
OS 3.5 ). Nic jednak tak dobitnie nie
przemawia do wyobraźni , jak przy-
kład. Proponuję zatem zajrzeć na
płytę z Amiga OS 3.5 , do katalogu o
nazwie Contribution. W podkatalo-
gu AWN znajdziemy dystrybucję
AWNPIPE. Użytkownicy systemów

Amiga OS 3.x, powinni zaś zajrzeć
na płytę okładkową do katalogu
Programowanie. Znajduje się tam
podkatalog AWN, w którym umieści-
liśmy dystrybucję AWNPIPE. Na po-
czątek uruchomimy dokumentację
pakietu, która a jakże, korzysta z
możliwości AWNPIPE. Znajdziemy ją
w katalogu o nazwie AWNP-Docs.

Pamiętajmy, że wbrew pozorom,
nie jest to samodzielny pro-
gram, lecz skrypt Amiga DOS.
żeby się o tym przekonać wy-
starczy wyświetlić okno Infor-
macje dla ikonki o nazwie:

awnpipe.docs

Pole Program zawiera odwołanie do
programu ICONX, który uruchamia
skrypty Amiga DOS w środowisku
Workbencha. Jak zatem wygląda
skrypt? Aby się dowiedzieć, trzeba
załadować plik o nazwie awnpi-
pe.docs. Jego zawartość przedstawia
się następująco:

type awnpipe:/xcrdoc.pca >nil:

Oczywiście, jest to zbyt piękne, aby
było prawdziwe. W aż tak uprosz-
czony sposób nie da się stworzyć
interfejsu użytkownika. Do PIPE ła-
dowany jest plik o nazwie doc.pca,

który zawiera opis GUI . Jak zatem
stworzyć samemu interfejs użyt-
kownika, bez korzystania z trudnych
do opanowania języków programo-
wania?

Spróbuj stworzyć plik tekstowy (np.
za pomocą programów ED, EditPad,
CED lub podobnych) zawierający
następujący tekst:

Zapisz ten plik np. pod nazwą gui na
RAM:. Potem uruchom Shell i wpisz
w nim:

copy ram:gui awnpipe:/xc

Pojawi się okno z dwoma przyci-
skami. Teraz pora na polską wersję
programu, zaczerpniętego przecież
z anglojęzycznej dokumentacj i do
AWNPIPE:
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title "Moje okno" defaultgadgets
button gadgettext "TAK"
button gt "NIE"
open

title "My first GUI" defaultgadgets
button gadgettext "YES"
button gt "NO"
open

Parametry ikony projektu wraz z podstawowymi ustawieniami.



J ak zatem widać, obecnie stworze-
nie Graficznego Interfejsu Użytkow-
nika dla dowolnego skryptu Amiga
DOS lub programu Arexxa jest bar-
dzo, bardzo łatwe (dla średnio za-
awansowanego użytkownika Amigi).
Aby jednak nasze proste programy
"coś robiły" konieczne jest poznanie
poleceń tworzących elementy okien
(zapisane w naszym przykładzie w
pliku gui umieszczonym w RAM:)
oraz sposobu odbierania informacj i
od okien.
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DIRECTORY OPUS 5.9
nowe polskie wydanie

kolekcjonerskie

JUŻ NIEBAWEM W SPRZEDAŻY!



Gdy chcemy użyć określonych da-
nych, zwykle dokonujemy dwukliku
na nazwie interesującego pliku. Je-
śli Opus nie jest w  stanie rozpoznać
jego typu, zostanie wyświetlone
okno informacyjne zawierające trzy
przyciski .

Pierwszy z  prawej to przycisk „Po-
niechaj”, za pomocą którego możesz
zrezygnować z  używania wybranego
pliku. W  środku znajdziesz przycisk
„Wyświetl”, który - zgodnie z  nazwą -
powoduje wyświetlenie zawartości
pliku w  postaci szeregu liczb szes-
nastkowych (w  systemie heksadecy-
malnym) oraz odpowiadającego im
szeregu danych tekstowych. Przy-
cisk ten czasami przyda się bardziej
zaawansowanym użytkownikom,
którzy mogą potrzebować obejrzeć
zawartość pliku bajt po bajcie.

Dla większości osób jednak sposób
ten nie jest zanadto przydatny, bo
plik chcemy zwykle wczytać tak, aby
zobaczyć zawartą w  nich grafikę czy
dźwięk. Dlatego najbardziej intere-
sujące jest użycie przycisku umiesz-
czonego jako pierwszy z  lewej,
opatrzonego napisem „Szukaj” (ang.

„Sniff”). Jeśli go wybierzesz, spowo-
dujesz uruchomienie modułu tzw.
Sniffera, czyli podręcznego "szpera-
cza".

Sniffer

Sniffer to część Opusa, która potrafi
dopasować jeden z  istniejących już
typów plików do pliku wybranego
przez użytkownika. Dokonuje po-
równania dotychczasowego „do-
świadczenia” programu z  nowymi
danymi. Zapisane typy plików są
przeszukiwane w  celu zidentyfiko-
wania rodzaju danych. Operacja po-
szukiwania kończy się zawsze
wyświetleniem kolejnego okna in-
formacyjnego, tym razem opisanego
jako "Wyszukiwarka opisów typów".

Po lewej stronie okna znajdziemy
tabelę, która może zawierać infor-
macje o  nieznanym pliku. Najbar-
dziej istotną będzie informacja
o  stwierdzonym rodzaju, która wy-
świetlana jest poniżej napisu:

Typ
lub
Typ pliku

Z  prawej strony natomiast znajduje
się informacja o  wynikach poszuki-
wania. Rozpoczynać się będzie na-
pisem „Plik. . .”, poniżej którego widać
nazwę oraz ścieżkę dostępu do wy-
branego pliku. Dalej wyświetlona
jest informacja o  tym, że znaleziono
opis typu plików pasujący do wy-
branego albo też, że go nie znale-

OPUS I SNIFFER
Automatyczne rozpoznawanie danych

ADAM ZALEPAW  codziennej pracy używamy różnych formatów pli-
ków. W  programie "Directory Opus 5" nie dość, że jest
naturalnym sposobem obsługi, to jeszcze do dyspozycji
mamy bardzo rozbudowane funkcje w  zakresie rozpo-
znawania danych. Jedną z  najciekawszych części jest
moduł zwany "Snifferem" analizujący zawartość plików.
Pozwala on tworzyć tak zwane opisy typów plików, dzięki
którym program jest w  stanie określić format danych za-
pisanych na dysku. Możliwe jest więc tworzenie wła-
snych kryteriów doboru, które niekoniecznie muszą
odnosić się do popularnych cech.
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Gdy plik nie zostanie rozpoznany, możemy wyświetlić jego zawar-
tość lub przeszukać typy plików Opusa.



Szkółka

ziono. Jak widać na ilustracj i , tabela
może również nie zawierać żadnych
informacj i . Jeżeli Sniffer znajdzie
pasujący opis typu plików, jego na-
zwa pojawi się po lewej stronie
okna. Jeśli znalezionych zostanie
więcej pasujących opisów, program
wyświetli nazwy wszystkich. W  sy-
tuacj i , gdy Sniffer znajdzie tylko je-
den opis, wystarczy że wybierzemy
przycisk „Użyj” znajdujący się w  dol-
nej części okna. Wtedy Opus postąpi
z  plikiem w  sposób określony
w  opisie typu pliku.

Jeżeli jednak w  tabeli po lewej stro-
nie znalazło się więcej pozycj i , bę-
dzie trzeba wybrać jedną z  nich - za
pomocą najechania wskaźnikiem
myszki na odpowiednią nazwę i   na-
ciśnięcia lewego klawisza. Oczywi-
ście wybór nie może być w  dowolny.
Powinien opierać się na wiedzy
użytkownika o  plikach i   ich zawar-
tości . Jeśli nie jesteśmy pewni co
wybrać, proponuję na razie zrezy-
gnować z  podjęcia decyzj i .

Tworzenie nowego
opisu typu plików

Zadanie będzie nieco trudniejsze,
gdy Opus nie będzie potrafił sam
dopasować żadnego z  istniejących
typów plików do wskazanej pozycj i .
W  takiej sytuacj i , należy samodziel-
nie stworzyć odpowiedni opis. Nie-
przyjemną stroną tej operacj i jest
fakt, że czasem nie będziemy wie-
dzieli jak postępować z  danym pli-
kiem, bo nieznana będzie jego
zawartość. W  takim wypadku należy
poszerzyć swoją wiedzę lub skorzy-
stać z  czyjejś pomocy.

I stnieje kilka pakietów gotowych
typów plików, które możesz zainsta-
lować w  swoim Opusie wraz z  do-
datkowym oprogramowaniem. Mo-
żna je znaleźć na przykład na Ami-
necie (w  katalogu „biz”, a   potem
„dopus”) oraz innych płytach z  dar-
mowym oprogramowaniem dla
Amigi . Lepszą stroną samodzielne-
go poszukiwania lub tworzenia ty-

pów plików będzie fakt, że po
dłuższym czasie pracy z  programem
trudno już będzie zaskoczyć go nie-
znanym rodzajem danych. Opis typu
pliku tworzymy raz, a   program sto-
suje go za każdym razem, gdy na-
potka pasujące do niego dane.

Po tych niezbędnych wyjaśnieniach
przejdźmy do omówienia procedury
tworzenia nowego typu pliku. Jeśli
Opus nie rozpozna rodzaju pliku, na
ekranie pojawi się okno z  informa-
cją głoszącą, że nie zdołał on dopa-
sować żadnego z  istniejących
opisów do wybranego pliku. Zwróć-
my teraz uwagę na przycisk „Stwórz”
lub „Utwórz”, bo właśnie z  niego na-
leży skorzystać w  celu utworzenia
nowego typu pliku. Gdy go użyjemy
na ekranie pojawi się nowe okno
pod tytułem (w  zależności od wersj i
i   tłumaczenia):

Edytor opisu typu pliku
lub
Tworzenie opisu typu pliku
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Tworzymy opis typu, czyli kryteria, za pomocą których rozpoznawane będą pliki.

Program "nie wie", co ma zrobić z plikiem. Musimy mu o tym dopiero powiedzieć.
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Uzupełniamy listę funkcji rozpoznawania plików.

Skuteczne utworzenie opisu jest
możliwe tylko wtedy, gdy dysponu-
jemy jakąkolwiek wiedzą na temat
pliku i   rodzaju danych, które zawie-
ra. Niestety w  wielu wypadkach nie
mamy szczegółowych informacj i .
Wówczas stworzenie prawidłowego
nowego typu plików będzie w  danej
chwili praktycznie niemożliwe lub
bardzo utrudnione.

Lista plików tworzących typ

Po lewej stronie omawianego okna
znajduje się lista plików, które two-
rzyć mają określony "typ". W  naszym
przykładzie będzie znajdował się
tam tylko jeden plik. Nic jednak nie
stoi na przeszkodzie, aby dodać do
listy także inne pliki , które należą
do tego samego rodzaju. Możemy to
zrobić za pomocą przycisku „Dodaj”
umieszczonego poniżej listy. Nazwy
plików można z  niej usuwać przez
wybranie nazwy za pomocą wskaź-
nika myszki oraz użycie funkcj i
„Skasuj”. Można także wyczyścić za-
wartość całej listy korzystając
z  przycisku oznaczonego - zgodnie
ze swoją funkcją - jako „Wyczyść”.

Nazwa opisu typu plików

Każdy typ plików ma swoją nazwę.
Początkowo opis typu figuruje jako:

Bez Nazwy
lub
Untitled

Można naturalnie pozostawić taki
opis, ale w  razie tworzenia następ-

nego typu pliku, Opus zasygnalizuje,
że opis o  podanej nazwie już istnie-
je. Poza tym po jakimś czasie zapo-
mnimy do czego służył stworzony
opis, bo nie będzie posiadał charak-
terystycznego opisu czy oznaczenia.
Dodanie własnej nazwy może za-
oszczędzić nieco czasu przeznaczo-
nego na odświeżenie sobie pamięci .
Nadajemy ją korzystając z  ramki,
którą autorzy programu umieścili
w  prawym górnym rogu okna. Wy-
starczy najechać na nią wskaźni-
kiem myszki i   nacisnąć lewy klawisz
Wtedy w  ramce pojawi się kursor
i   od razu możemy wpisać swoją na-
zwę.

Cechy rozpoznawcze
plików tworzących typ

Dalej trzeba wprowadzić cechy pli-
ku, które mają decydować o  zakwa-
lifikowaniu go do określonego typu.
Możemy to zrobić korzystając ze
znaczników umieszczonych w  cen-
tralnej części okna. Cechą może być
nazwa lub zawartość pliku. Jeśli
Opus ma rozpoznawać pliki biorąc
pod uwagę nazwy, włączony powi-
nien zostać znacznik opisany jako
„Nazwa”. Aby to zrobić najeżdżamy
wskaźnikiem myszki na znacznik
i   naciskamy lewy klawisz. Trzeba
pamiętać, że po utworzeniu opisu
w  taki sposób, Opus zareaguje wy-
łącznie na konkretne nazwy, które
znajdą się na liście plików tworzą-
cych dany typ. Zwykle jednak nie
będzie możliwe podanie wszystkich
nazw, które mogą wchodzić w  grę.
Nie jest to także zbyt dobra metoda

rozpoznawania plików ze względu
na jej zawodność. Wygodniejszym
sposobem jest stworzenie takiego
opisu typu, który wskazywał będzie
na pliki o  nazwach posiadających
wspólną łączącą je cechę, np. typ
mogą tworzyć wszystkie pliki z  roz-
szerzeniem „ .mpeg”. Omawiane
okno nie pozwala jednak na okre-
ślanie podobnych szczegółów. Jeśli
chcemy opisać typ plików maksy-
malnie dokładnie, musimy przejść
do bardziej zaawansowanych opcj i .
Aby tam się dostać wybieramy
przycisk opisany jako „Edytuj”
umieszczony w  dolnej części okna.

Edycja szczegółowa
opisu typu plików

Wybranie przycisku „Edytuj” spowo-
duje pojawienie się dwóch dodat-
kowych okien, z  których każde
będzie miało taką nazwę jak two-
rzony właśnie opis typu pliku. Jedno
z  nich służy do określenia sposobu
postępowania z  plikiem należącym
do typu, drugie - do podania szcze-
gółowych informacj i dotyczących
samego typu. Edycja szczegółów
polegała będzie na wskazaniu, jakie
dane zawiera plik należący do typu.

Przejdźmy do okna edycj i szczegó-
łów. Jego zasadniczym elementem
jest lista. Każda jej pozycja to „filtr”,
przez który musi przejść plik, aby
został rozpoznany jako należący do
danego typu. Pozycje rozpoczynają
się od słowa „Match”, które oznacza
mniej więcej tyle co „Pasujący”. Po-
każę jak spowodować, aby Opus
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„wiedział”, że dany typ tworzą
wszystkie pliki , których nazwy za-
kończone są określoną końcówką.
W  naszym przykładzie jest to
„ .mpeg”. Pierwsza pozycja listy za-
czyna się od słów „Match Name”.
Program będzie porównywał nazwy
plików z  nazwą lub wzorcem, który
mu wskażemy. Po oznaczeniu
„Match Name” powinna znajdować
się na razie nazwa jednego pliku
(na przykład „mój_plik.mpeg”). Gdy-
by tak miało zostać, Opus będzie
stwierdzał zgodność z  opisem tylko
w  wypadku jednego jedynego pliku.
Nam jednak nie o  to chodzi , dlatego
trzeba zmodyfikować wpis. W  tym
celu najeżdżamy wskaźnikiem na
widoczną pozycję i   naciskamy lewy
klawisz myszki . Aktywne staną się
przyciski umieszczone poniżej listy.
Są to pola:

- Dodaj
- Skasuj
- Wstaw

Służą odpowiednio: do dodawania
nowej pozycj i na końcu listy, kaso-
wania zaznaczonej oraz wstawiania
nowej pozycj i przed zaznaczoną po-
zycją. Po zaznaczeniu, słowo „Match
Name” znajdzie się w  dolnej części
okna, natomiast nazwa pliku wi-
doczna będzie w  ramce obok. Jest
to identyczna ramka, jak ta, która
służyła do wpisywania nazwy typu
pliku. Jeśli naszą intencją jest, aby
rozpoznawane (jako należące do
naszego typu) były wszystkie pliki
o  zakończeniu „ .mpeg”, wystarczy,
że wpiszemy:

#?.mpeg

Znaki „#?” każą Opusowi rozpozna-
wać wszystkie pliki kończące się na
„ .mpeg”, bez względu na pozostałą
część nazwy. W  identyczny sposób
można spowodować, że program
rozpoznawał będzie wszystkie pliki
zaczynające się na przykład na lite-
rę „A”. W  tym celu trzeba podać na-
stępującą linię:

A#?

Możliwe jest także rozpoznawanie
plików, które zawierają literę lub
ciąg znaków. Oto kolejne przykłado-
we wpisy:

#?a#?
lub
#?wóz#?
lub
kot#?pies

Znaki „#?” zawsze zastępują dowol-
ną część nazwy pliku, niezależnie od
jej długości . Takie postępowanie
jest najprostszym sposobem na
utworzenie nowego opisu typu pli-
ków. W  naszym przykładzie pliki
rozpoznawane są w  zasadzie wy-
łącznie na podstawie nazwy. Opus
ma jednak znacznie większe możli-
wości .

Zaawansowane metody
rozpoznawania plików

Okno „Edytor opisu typu pliku” jest
rozbudowane. Dotąd omówiliśmy
tylko jeden znacznik, opisany jako
„Nazwa”. Jego wybranie pozwala
włączyć lub wyłączyć rozpoznawa-
nie plików na podstawie nazw. Teraz
zajmiemy się kolejnym znacznikiem
- „Bajty”, który wskazuje, czy pro-
gram ma sprawdzać zawartość pliku

- bajt po bajcie. Obok znajduje się
przycisk cykliczny. Pozwala określić,
czy program ma rozróżniać małe
i   wielkie litery. Pole to może przyj-
mować dwa stany:

Duże !=małe - wielkie i   małe litery
będą rozróżniane

oraz

Duże = małe - wielkie i   małe litery
nie będą rozróżniane.

Jak już mówiliśmy, w  oknie podaje-
my dane, od których obecności za-
leży rozpoznanie (lub jego brak)
pliku. Przycisk widoczny po lewej
stronie pozwala wyświetlić okno, ,
z  którego możemy wybrać inne
możliwości porównywania danych
zapisywanych w  pliku. Tę podręczną
"ściągę" przedstawiam na ilustracj i .

Dostępnych funkcj i jest bardzo
wiele i   choć większość zawiera
krótki opis w  języku polskim, ich
obsługa nie należy do najłatwiej-
szych. Wszystko razem pozwala jed-
nak na kontrolę sposobu
rozpoznawania plików na poziomie
niedostępnym w  innych progra-
mach. I   to będzie tematem następ-
nego odcinka.
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Tak wygląda lista funkcji przeznaczonych do porównywania za-
wartości plików w  programie "Directory Opus 5".



Gdy mamy samą stację dyskietek,
jedynym sensownym wyjściem jest
użycie sterownika "PC0", który do-
stępny jest na Workbenchu 2.0
i   nowszych. Systemowy sterownik
MS-DOS przewiduje korzystanie
z  tzw. krótkich nazw plików, czyli ze
schematu typu „8+3” – 8 znaków
nazwy pliku i   3 znaki rozszerzenia.
Brakuje możliwości obsługi dysku
twardego, co jest dzisiaj wykorzy-
stywane najczęściej . Wiadomo, że
dyskietki nie są najpewniejszym
nośnikiem, poza tym na dysku czy
karcie pamięci można zgromadzić
pokaźną kolekcję gier i   programów,
a   później korzystać z  nich na bieżą-
co. Sam tak robię, bo choć mój stary
"magazyn" mieścił się na płytach CD,
dzisiaj ich zawartość mam zarchiwi-
zowaną na zewnętrznym dysku
twardym - tak na wszelki wypadek.

Jeśli chcemy ominąć ograniczenia
systemowego sterownika, musimy
skorzystać z  pełnej wersj i pakietu
„CrossDOS”, najlepiej w  wersj i 6-tej
lub 7-mej . Najpierw trzeba przepro-
wadzić instalację niezbędnych pli-
ków. Pakiet rozpowszechniany jest

na dyskietce, którą należy włożyć do
stacj i po wczytaniu Workbencha
z  dysku, a   następnie odczytać za-
wartość. W  oknie pojawi się kilka-
naście ikon, z  których wybieramy
„Install”. Uruchomiony zostanie ty-
powy program instalacyjny.

Na początek ustawiamy tryb insta-
lacj i . Standardowo wybrana jest
opcja dla użytkownika „początkują-
cego” (ang. „Novice User”). Nie nale-
ży nic zmieniać, tylko używamy
przycisku „Proceed With Install”.
W  kolejnym kroku program spyta
o  funkcje, które życzymy sobie zain-
stalować na dysku. Wskazujemy
opcje:

Install CrossDOS
oraz
Configure Hard Disk

Pole obok każdej z  nich musi został
zakreślone. Dalej wybieramy przy-
cisk „Proceed” widoczny niżej . W  ko-
lejnym kroku użytkownik jest
proszony o  potwierdzenie wykona-
nia całej instalacj i . Tutaj również
korzystamy z  przycisku „Proceed”.

Rozpocznie się kopiowanie plików,
po czym na ekranie pojawi się po-
niższy komunikat:

CrossDOS is now installed

Oznacza to, że operacja została
przeprowadzona poprawnie. Po raz
kolejny wybieramy przycisk „Proce-
ed”. Teraz instalator przejdzie do
etapu konfiguracj i dysku w  formacie
MS-DOS. Pojawi się kilka nowych
opcj i . Pierwsza umożliwia sforma-
towanie jednej z  partycj i dysku
Amigi jako dysk pecetowy. Za po-
mocą drugiej możemy odczytać od-
dzielny dysk MS-DOS podłączony do
Amigi .

Obie funkcje konfiguruje się bardzo
podobnie. Po wskazaniu jednej
z  nich należy skorzystać z  przycisku
„Proceed”. Na ekranie pojawi się
większe okno. Lista po lewej stronie
(o  nazwie „Hard Disks”) zawiera
oznaczenia dysków podłączonych
aktualnie do komputera. Najeżdża-
my wskaźnikiem myszki na model
urządzenia, z  którego mamy zamiar
korzystać i   naciskamy lewy klawisz.

DANE NIEWYGODNE
Obsługa różnych systemów plikowych

ADAM ZALEPAWykorzystywanie różnych systemów plikowych wciąż
sprawia problemy wielu użytkownikom Amigi, szczegól-
nie tym, którzy dysponują mało rozbudowanym sprzę-
tem. Przenoszenie danych z  peceta to podstawowa
sprawa, bo mając 1 czy 2 megabajty pamięci nie urucho-
mimy oprogramowania sieciowego, choćby do obsługi
serwera FTP. Na szczęście system Amigi jest tak skon-
struowany, że na takiej ilości pamięci zadziała obsługa
dysków FAT czy NTFS, a  używanie konkretnych systemów
plikowych nie jest uzależnione od napędu. Nie ważne czy
dysponujemy dyskiem, czy modnymi ostatnio kartami
pamięci, ich sposób instalacji w  systemie jest prawie taki
sam.
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Na liście poniżej pojawią się party-
cje utworzone na dysku. Jednocze-
śnie po prawej stronie widoczne
będą podstawowe informacje o  ob-
jętości dysku. Należy wybrać jedną
z  partycj i , a   potem skorzystać
z  przycisku:

Configure an Amiga Partition as
CrossDOS
lub
Configure Entire Disk as Cross-
DOS

Pojawi się okno z  ostrzeżeniem
(ang. „Warning”), w  którym wybiera-
my „Okay”. Następnie program wy-
świetli okno, gdzie trzeba wpisać
nazwę urządzenia, pod którym dysk
będzie widoczny w  systemie Amigi .
I   tutaj warto dodać kilka słów wyja-
śnienia.

Zakończenie nazwy (symbolu dysku)
jest stałe i   nie można go zmieniać.
Ma to związek z  nazewnictwem
dysków MS-DOS, które muszą za-
wierać literę. Bez problemu możemy
jednak wpisać dowolny początek.
Standardowo program sugeruje sło-
wo „PC”. Po wpisaniu swojej nazwy

wybieramy przycisk „Ok”. Teraz in-
stalator spyta o  to, czy dysk był
wcześniej formatowany w  jednym
z  bardziej popularnych emulatorów
sprzętowych peceta. Odpowiadamy
zgodnie ze stanem faktycznym, czyli
„YES” (tak) lub „NO” (nie). Następna
informacja to kolejne ostrzeżenie
mówiące, że po wykonaniu operacj i
utracone zostaną dane na wybra-
nym dysku. Możemy tego uniknąć
wybierając przycisk „Don't Partition”,
co jednak niekiedy prowadzić do sy-
tuacj i , że dysk nie zostanie przygo-
towany do pracy i   nie będzie można
z  niego korzystać. Jeśli mamy pew-
ność, że do poprawnej pracy nie po-
trzebne są żadne zmiany, korzy-
stamy z  tej opcj i .

W  większości przypadków lepiej
jednak użyć opcj i „Partition”, co spo-
woduje ustawienie parametrów
partycj i jako MS-DOS. Program po-
informuje o  zakończeniu operacj i
oknem z  napisem „Partition Suc-
cess”. Wybieramy w  nim przycisk
„Okay”. Teraz pojawi się pytanie, czy
chcemy sformatować dysk. Można to
oczywiście zrobić później , lecz naj-
lepiej od razu użyć opcj i „Format”,

aby w  razie zmiany planów nie
przechodzić konfiguracj i drugi raz.
Po dłuższej chwili zobaczymy na-
stępne okno z  napisem „Format
Success”. Tutaj również wybieramy
„Okay”. Instalator wyświetli infor-
mację o  możliwości ponownej kon-
figuracj i dysku. Jeżeli mamy taką
potrzebę, należy uruchomić pro-
gram o  nazwie „ConfigDisk”, który
znajduje się na dyskietce instala-
cyjnej .

Wybieramy jeszcze raz przycisk „OK”
w  dolnej części okna. To już koniec
procedury instalacyjnej . Po zreseto-
waniu Amigi na pulpicie powinna
być widoczna ikona nowego dysku,
standardowo o  nazwie „EMPTY”.
Symbolizuje ona urządzenie, które-
go nazwa została wpisana wcze-
śniej , na przykład „PCC:”. Z  dysku
można korzystać tak samo jak z  in-
nych urządzeń w  systemie, trzeba
jednak pamiętać, że zachowuje on
wszystkie cechy zwykłego dysku
MS-DOS, w  tym ograniczenia zwią-
zane ze stosowaniem atrybutów
plików i   ich nazewnictwem. Dlatego
niektóre pliki po zapisaniu mogą
utracić swoje właściwości , na przy-
kład możliwość uruchamiania
w  przypadku programów.

Jeśli posiadamy najnowszą wersję
pakietu „CrossDOS” nie będzie pro-
blemu z  używaniem długich nazw
(ang. long names), które są charak-
terystyczne dla Windows 95 i   98.
Gdy mamy wersję starszą, nie bę-
dzie tak łatwo. Zapisywane pliki bę-
dą miały automatycznie skracane
nazwy, co w  wielu przypadkach mo-
że doprowadzić do problemów.

FAT

W  takiej sytuacj i skorzystać trzeba
z  dodatkowego oprogramowania,
które jak zwykle znajdziemy na
Aminecie. Dzięki temu uzyskamy
możliwość obsługi długich nazw do
104 znaków, a   także możliwość pra-
cy w  systemach plikowych takich
jak FAT12, FAT16 oraz FAT32.

Na początek musimy pobrać dwa
pliki o  nazwach:
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Podstawowe pliki pozwalające obsługiwać format MS-DOS znaj-
duje się już na Workbenchu 2.0.



MountDos12.lha
fat95.lha

znajdujące się w  katalogu
„disk/misc”. Oba archiwa należy roz-
pakować, na przykład w  oknie „Wy-
konaj polecenie” (ang. Execute
Command). W  tym celu trzeba za-
stosować poniższe wpisy:

lha x MountDos12.lha RAM:
oraz
lha x fat95.lha RAM:

Zawartość zostanie rozpakowana do
„Ram Dysku”. Znajdziemy tam dwa
katalogi o  nazwach „fat95” oraz
„MountDos12”. Aby je zobaczyć na-
leży włączyć tryb wyświetlania
wszystkich plików w  oknie Work-
bencha. Potem przechodzimy do ka-
talogu „fat95” i   odczytujemy kolejny
katalog „l”. Następnie najeżdżamy
wskaźnikiem na ikonę o  takiej sa-
mej nazwie (czyli „fat95”) i   naciska-
my dwa razy lewy klawisz myszki .
Znowu pojawi się okno „Wykonaj
polecenie”, w  którym wpisujemy:

copy fat95 L:

i   wykonanie potwierdzamy klawi-
szem ENTER. Plik odpowiadający za
obsługę nowego formatu zostanie
zainstalowany w  systemowym urzą-
dzeniu „L:”. Teraz potrzebne jest
jeszcze utworzenie odpowiedniego
pliku i   zapisanie go w  katalogu

„DOSDrivers”. Można też odczytać
dysk MS-DOS czasowo bez zapisy-
wania dodatkowych plików, co jest
wygodne, gdy podłączamy różne
dyski i   nie chcemy tworzyć trwałych
wpisów w  systemie. Posłużymy się
drugim programem, który pobrali-
śmy - o  nazwie "MountDos".

W  katalogu, gdzie zostały rozpako-
wane pliki znajdziemy katalog „Mo-
untDos12”. Gdy odczytamy jego
zawartość, pojawi się ikona podpi-
sana po prostu „MountDos”. Pro-
gram nie wymaga instalowania na
dysku twardym, wystarczy go uru-
chomić z  „Ram Dysku” lub dowolne-
go innego dysku. Polecam go
jednak skopiować w  wygodne miej-
sce, aby za każdym razem nie trzeba
było na nowo rozpakowywać archi-
wum. W  tym celu należy przenieść
ikonę „MountDos” do innego katalo-
gu, a   potem wykonujemy na niej
dwuklik. Na ekranie pojawi się okno
z  listą rozpoznanych partycj i MS-
DOS. Jest to domyślne zachowanie
programu. Dzięki liście można
sprawdzić jakie partycje zostały roz-
poznane. Gdy chcemy ich użyć wy-
starczy, że wywołamy okno
informacyjne, a   potem zaaktywuje-
my parametr o  nazwie „MOUNT”.

Przypomnijmy, że w  tym celu należy
najechać wskaźnikiem na ikonę, na-
cisnąć lewy klawisz myszki , a   potem
wywołać opcję „Informacje. . .” (z  me-

nu górnego „Ikonki”). W  oknie infor-
macyjnym na liście „Parametry”
znajdujemy następującą pozycję:

(MOUNT)
i   zamieniamy ją na:
MOUNT

W  taki sam sposób można wyłączyć
parametr „LIST”, który również wi-
doczny jest na liście. Gdy tak się
stanie, przy uruchomieniu programu
lista partycj i nie będzie pokazywa-
na. Nie ma to związku z  działaniem
pozostałych funkcj i , dlatego jeśli
wiadomo, że partycje zostały rozpo-
znane prawidłowo, możemy korzy-
stać z  tej możliwości bez obaw. .
Potem wybieramy przycisk „Zapisz”
znajdujący się w  dolnej części okna.

Po uruchomieniu „MountDos” po-
nownie wykonana zostanie operacja
tzw. montowania partycj i , czyli
przypisania w  systemie symbolu
urządzenia z  możliwością odczyty-
wania i   zapisywana tak jak każdego
innego dysk. Partycje rozpoznane
jako MS-DOS będą przyporządko-
wane do urządzeń o  nazwach roz-
poczynających się od „MD”
i   zakończonych kolejnymi liczbami,
na przykład „MD11:”.

Jeżeli program stwierdzi , że jedna
z  partycj i ma inny system plikowy
zastosuje nazwę „ND”, czyli dysk bę-
dzie miał nazwę „ND11:” lub po-
dobną. „MountDos” potrafi
rozpoznać większą ilość systemów
plikowych. Dlatego nie trzeba się
obawiać, że będzie próbował doko-
nać operacj i na innego rodzaju dys-
kach, przez co mogłoby prowadzić
do utraty zapisanych danych lub
uszkodzenia całej struktury dysku.
Standardowo partycje odczytywane
są za pomocą pliku:

CrossDOSFileSystem

wchodzącego w  skład systemu
operacyjnego. Jest to starsza wersja
sterownika, który odpowiada za
rozpoznawanie dysków MS-DOS.
W  niektórych przypadkach może być
wystarczająca, jednak nie posiada
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Taki komunikat w  programie "MountDos" świadczy o  problemach
z  obsługą dysków, przez co nie został rozpoznany żaden napęd.



wielu przydatnych cech, jak na przy-
kład wymienionej wcześniej obsługi
tzw. długich nazw. Jeżeli chcemy
używać nowszej wersj i wystarczy, że
na liście parametrów ikony progra-
mu zostanie włączona pozycja:

FAT95

Należy to zrobić identycznie jak
w  przypadku parametru „MOUNT”.
Dzięki temu przy montowaniu par-
tycj i program będzie korzystał z  pli-
ku „fat95”, który umieściliśmy
wcześniej w  katalogu „L” (na dysku
systemowym). Może też zdarzyć się
sytuacja, w  której dysk będzie nie-
prawidłowo obsługiwany, dlatego
zawsze istnieje możliwość powrotu
do starej wersj i sterownika przez
ponowne wyłączenie parametru
„FAT95”. Wraz z  nowym sterowni-
kiem otrzymujemy dwa pliki o  na-
zwach:

- MS0
- MS1

Znajdują się w  katalogu „english”
zaraz po rozpakowaniu archiwum.
Są to odpowiedniki systemowych
sterowników „PC0” i   „PC1”. Umożli-
wiają obsługę dyskietek zapisanych
na komputerze PC, które standardo-
wo mają pojemność 720 KB lub
1,44 MB. Są obsługiwane oczywi-
ście za pomocą sterownika „fat95”,
co może się przydać, jeżeli zapisy-
wane były w  systemie Windows,
a   nie pod kontrolą samego MS-DOS.
Można z  nich korzystać niezależnie,
jednak jeśli uruchomimy kilka ste-
rowników na raz, dyskietka po wło-
żeniu do stacj i będzie sprawdzana
przez każdy z  nich, co spowoduje
o  wiele dłuższy czas odczytu. Po-
nadto każdy dodatkowy plik powo-
duje zwiększenie zużycia pamięci .

Dlatego najlepiej zdecydować się
na jeden ze sterowników lub uru-
chamiać niektóre tylko w  razie po-
trzeby odczytania jednej konkretnej
dyskietki . Na liście parametrów iko-
ny „MountDos” widoczne są jeszcze
dwie ważne pozycje:

- DEVICE
- UNIT

Obie zakończone są znakiem rów-
ności . Możemy w  nich wpisać nazwę
pliku z  rozszerzeniem „ .device”, po-
dobnie jak w  przypadku programów
do obsługi dysków twardych. Jeżeli
chcemy odczytać dane dysku podłą-
czonego do innego kontrolera niż
standardowy (czyli obsługiwany za
pomocą systemowego urządzenia
„scsi .device”), należy zmienić wpis
pozycj i „DEVICE” tak, aby po znaku
równości znalazła się nazwa dodat-
kowego pliku sterownika. Może
mieć to przykładową postać:

DEVICE=elsat.device

Drugi parametr „UNIT” to nazwa
tzw. jednostki , czyli numeru urzą-
dzenia pracującego pod kontrolą
sterownika. Może się bowiem zda-
rzyć, że sprzęt obsługiwany przez
nasz plik „ .device” będzie umożli-
wiał podłączenie kilku dysków jed-
nocześnie. Odnosi się to nie tylko
do dysków twardych, lecz do wszel-
kich innych urządzeń. W  takim wy-
padku zamiast domyślnej wartości
0 (zero) należy wpisać inną, według
tego ile dysków mamy podłączo-
nych do Amigi . Numer urządzenia
jest liczony zawsze od zera, dlatego
przykładowo jeśli będzie to drugi
dysk, cały parametr powinien wy-
glądać następująco:

UNIT=1

Program umożliwia również zapisa-
nie informacj i o  wykrytych party-
cjach MS- DOS. Służy do tego
kolejny parametr ikony o  nazwie
„GENERATE”. Używa się go dokładne
tak samo jak opisanych poprzednio,
lecz nie powoduje automatycznego
odczytania partycj i . Zapisuje tylko
informacje o  dyskach w  tzw. moun-
tliście. Jest to specjalny plik, za po-
mocą którego tworzone są
urządzenia w  systemie. Każde urzą-
dzenie zapisane w  katalogu „DO-
SDrivers” to właśnie oddzielna
„mountlista”. Z  technicznego punktu
widzenia jest to plik tekstowy, jed-

nak aby można było z  niego skorzy-
stać musi mieć odpowiednią
strukturę. „MountDos” tworzy takie
właśnie pozycje i   zapisuje w  swoim
katalogu. W  każdym pliku zapisać
można informacje o  wielu różnych
urządzeniach i   uaktywniać je w  ra-
zie potrzeby, bez konieczności rese-
towania komputera. Gdy natomiast
umieszczone zostaną parametry
tylko jednego urządzenia, plik nie
zawiera jego nazwy, lecz jest ona
przypisywana według nazwy pliku.
W  takiej sytuacj i urządzenie mon-
tujemy za pomocą ikony na Work-
benchu. Możemy samodzielnie ją
stworzyć, musimy jednak przestrze-
gać kilku prostych zasad. Rodzaj
ikony musi być ustawiony na „Pro-
jekt”, a   w  polu „Program” należy
umieścić polecenie systemowe
„Mount” najlepiej poprzedzone
o  nazwę urządzenia „C:”. W  parame-
trach ikony powinien również zna-
leźć się wpis:

ACTIVATE=1

Sytuacja wygląda nieco inaczej , gdy
w  jednym pliku mountlisty zapisane
zostaną informację o  różnych dys-
kach, czyli tak jak robi „MountDos”.
Nie możemy wtedy stworzyć jednej
ikony i   aktywować wszystkich urzą-
dzeń jednocześnie. W  zamian należy
posłużyć się oknem „Wykonaj pole-
cenie”, w  którym wpisujemy:

C:Mount DYSK from PLIK

W  miejscu „DYSK” podajemy nazwę
urządzenia, którego nazwa została
zapisana w  pliku, natomiast „PLIK”
zastępujemy nazwą mountlisty. Na
przykład:

C:Mount PCD from Work:moun-
tlistaPC

Jeśli wszystkie dane są prawidłowe,
urządzenie zostanie zamontowane
tak samo jak za pomocą dwukliku
na ikonie. Dzięki temu w  systemie
możemy mieć jeden plik ze wszyst-
kimi potrzebnymi urządzeniami, co
może się przydać, gdy nie chcemy
mieć bałaganu na dysku.
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NTFS

Nowsze systemy operacyjne z  rodzi-
ny Windows korzystają z  systemu
plikowego o  nazwie NTFS. Taki dysk
możemy również odczytać na Ami-
dze, jednak nie będzie możliwości
zapisywania na nim danych. Wszyst-
kie niezbędne pliki znajdziemy zno-
wu na Aminecie, w  katalogu
„disk/misc”. Należy odszukać i   po-
brać na dysk plik o  nazwie:

ntfs_0.9.lha

Oczywiście archiwum należy rozpa-
kować, na przykład do „Ram Dysku”.
W  tym celu wykonujemy dwuklik na
ikonie, a   potem w  oknie „Wykonaj
polecenie” wpisujemy:

lha x ntfs_0.9.lha RAM:

po czym naciskamy ENTER. Po roz-
pakowaniu zobaczymy nowy kata-
log „NTFileSystem”. Jeżeli go nie
widać, trzeba włączyć funkcję wy-
świetlania wszystkich plików.
W  środku znajduje się  m.in. katalog
o  nazwie „AmigaOS”. Należy do nie-
go przejść i   znaleźć kolejną pozycję
- tym razem plik o  nazwie:

NTFileSystem

Najeżdżamy na niego wskaźnikiem,
a   potem naciskamy dwa razy lewy
klawisz myszki . Znowu pojawi się
okno „Wykonaj polecenie”, w  którym
powinien znaleźć się następujący
wpis:

copy NTFileSystem L:

Gdy tak będzie potwierdzamy ope-
rację klawiszem ENTER. Teraz, aby
odczytać dysk typu NTFS wystarczy
stworzyć odpowiedni plik mountli-
sty, podobnie jak w  przypadku oma-
wianych dysków MS-DOS. Jednak
wpis w  lini i zawierającej słowo „Fi-
leSystem” należy zamienić na na-
zwę naszego nowego pliku.

Na przykład, zamiast nazwy jednego
pliku:

FileSystem = L:CrossDOSFile-
System

wpisujemy inną:

FileSystem = L:NTFileSystem

Pozostałe parametry zależą od
urządzenia, na którym chcemy
pracować. W  większości przy-
padków nie należy ich zmie-
niać, można więc cały czas
stosować program „Mount-
Dos” lub podobny.

EXT

W  bardzo podobny sposób można
spowodować, aby system Amigi uzy-
skał możliwość odczytania dysków
zapisanych w  systemie Linuks. Ob-
sługiwane są systemy plikowe EXT2
i   EXT3. Z  tego samego katalogu na
Aminecie musimy pobrać plik:

ext2fs_0.41.lha

a   następnie go rozpakować. Należy
to zrobić w  identyczny sposób jak
w  poprzednim punkcie. Następnie
w  „Ram Dysku” odnajdujemy kata-
log „EXT2FileSystem”. Po odczytaniu
jego zawartości szukamy kolejnego
katalogu o  nazwie „AmigaOS”.
W  środku zobaczymy plik:

Ext2FileSystem

Należy go skopiować do urządzenia
systemowego „L:”, Znowu wykonuje-
my dwuklik na jego ikonie i   w  oknie
„Wykonaj polecenie” wpisujemy:

copy Ext2FileSystem L:

Na koniec jak zawsze trzeba naci-
snąć ENTER. Dalej musimy utworzyć
podobną mountlistę jak wcześniej ,
lecz wpisując nazwę pliku „Ext2Fi-
leSystem”. Należy przy tym zwrócić
uwagę, aby plik zawierał
pola wraz z  odpowiadający-
mi im wartościami jak
w  ramce przedstawionej
obok. Jest to bardzo ważne,
inaczej odczytanie dysku nie
będzie możliwe. Możemy

także sprawić, aby rozróżniana była
pisownia liter, tak samo jak w  sys-
temie Linuks. Dzięki temu nazwy
„amiga”, „Amiga” oraz „AmiGA” będą
mogły zostać zapisane jako od-
dzielne pliki . Aby tak się stało nasza
mountlista musi zawierać dodatko-
wą linię:

Opcja ta dotyczy wyłącznie dysków
odczytywanych za pomocą „Ext2Fi-
leSystem”. Pozostałe urządzenia na-
dal nie będą rozróżniały małych
i   WIELKICH liter w  nazwach plików
i   katalogów, czyli tak jak dzieje się
to standardowo w  systemie Amigi

Reasumując, obsługa różnych sys-
temów plikowych jest w  gruncie
rzeczy możliwa do uzyskania w  bar-
dzo podobny sposób. Wystarczy po-
siadać odpowiedni plik, który
zapisujemy w  katalogu "L", ponadto
potrzebna jest mountlista. Jest to
zwykły plik tekstowy który możemy
teoretycznie napisać sami, bo do
działania wymagana jest tylko
obecność odpowiednich lini i z  sym-
bolami oraz odpowiadającymi im
wartościami. Oczywiście lepiej użyć
specjalnego programowania, czyli
"MountDos". Zwróćmy uwagę, że
sterowniki doskonale integrują się
z  systemem operacyjnym, bowiem
jego autorzy przewidzieli wiele fur-
tek pozwalających na rozbudowę
funkcj i Workbencha, AmigaDOS
i   większości programów. Pamiętaj-
my, że dodając do blatu opcję od-
czytywania lub zapisywania danych
na dysku "obcego" komputera, z  tych
samych funkcj i będzie można ko-
rzystać we wszystkich innych pro-
gramach. Wymogiem jest tylko, aby
działały one w  pełni systemowo, co
jest jednak standardem. W  praktyce
problemy może sprawiać tylko część
starszego oprogramowania.

GlobVec = -1
DosType = 0x45585432
StackSize = 16384
FileSystem = L:Ext2FileSystem
Activate = 1
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W  pierwszym odcinku zaprezentuję
najważniejsze zasady jakimi musi-
my się kierować, aby powstał skrypt
instalacyjny programu czy gry, dzia-
łający w  AmigaOS 3.x. System Ami-
gaOS 4 posiada zmieniony
i   bardziej rozbudowany mechanizm,
którym zajmiemy się innym razem.
Teraz cały czas będziemy mówić
o  programie "Installer", który choć
jest częścią składową dyskietek
z  Workbenchem, nie zawsze jest in-
stalowany na dysku. Ma to związek
z  faktem, że plik nie jest kopiowany
automatycznie na dysk, a   dodatko-
wo użytkownicy Amigi nie posiada-
jący fabrycznie dysku twardego
w  przeszłości nie otrzymywali
w  ogóle dyskietki "Install".

Dlatego na dysku można było zna-
leźć prawdziwy groch z  kapustą
i   tylko niektóre funkcje działały
prawidłowo. Dziś najlepiej zainsta-
lować "Installer" w  wersj i 43.3, którą
znajdziemy na Aminecie, w  katalogu
"util/misc" (plik "Installer-43_3.lha").
Wszystko co musimy zrobić to sko-
piować polecenie o  tej nazwie do
systemowego katalogu "C".

Skrypty będziemy pisać w  edytorze
tekstu. Może być dowolny, ale musi
zapisywać pliki jako tak zwany czy-
sty tekst, a   więc jako ASCI I , a   nie do-
kumentu we własnym formacie.
Zapis, którym w  treści skryptu po-
sługuje się program „Installer” moż-
na porównać do prostej odmiany
języka programowania. Dlatego ra-
czej nie zabierzemy się do pracy, je-
śli nigdy w  życiu nie napisaliśmy
żadnego programu. Na początek
proponuję uruchomić choćby AMO-

Sa i   wczytać przykładowe kody źró-
dłowe, aby zobaczyć jak może
wyglądać listing programu.

W  artykule nie będę tłumaczył
ogólnych zasad programowania,
pamiętajmy jednak, że pisanie
skryptów instalacyjnych może być -
i   zwykle jest - ściśle związane
z  uruchamianiem różnych poleceń
działających w  oknie "Shell", a   cza-
sem nawet wywoływane są progra-
my posiadające oddzielne okna.

Szkółka

INSTALUJEMY
Składnia i zmienne

ADAM ZALEPAI nstalacja programów na dysku sprawia problemy wielu
Amigowcom. Po części dlatego, że do wielu archiwów nie
dołączone są skrypty instalacyjne. Zawsze byłem
zwolennikiem napisania choć prostego instalatora niż
oczekiwania od użytkownika wiedzy na temat
funkcjonowania programu, którego nie jest autorem. O
tworzeniu skryptów instalacyjnych pisałem już w jednej z
książek, chciałbym jednak ten temat rozszerzyć
prezentując działanie różnych funkcji na konkretnych
przykładach - na listingach, a potem w działaniu. W dobie
coraz większej ilości nowych produkcji dla Amigi może
się to przydać.
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Dobrym przykładem jest na przy-
kład instalator pakietu "WFMH Lo-
calePL".

Polecenia, z  których będziemy ko-
rzystać w  ramach "Installera" dzieli-
my na dwie główne grupy. Pierwsza
z  nich służy do wykonywania okre-
ślonych działań, druga natomiast
tworzy zmienne, operuje na danych
tekstowych oraz wartościach licz-
bowych. Do dyspozycj i mamy funk-
cje logiczne, matematyczne, a   także
instrukcje warunkowe.

Oczywiście, aby skrypt działał pra-
widłowo należy zastosować struktu-
rę zapisu, która jest ściśle określona.
Na początku należy ustalić podsta-
wowe parametry pracy i   utworzyć
potrzebne zmienne. Dopiero potem
możemy rozpocząć wywoływanie
funkcj i . Jest to najbardziej ogólny
schemat, który powtarza się w  każ-
dym programie instalacyjnym, chy-
ba że nie korzysta on z  pliku
"Installer". Zdarza się, że autor pro-
gramu utworzył skrypt AmigaDOS,
a   więc listę poleceń podobną do se-
kwencj i startowej . W  ramach takie-
go pliku możemy stosować dowolne
elementy na tyle, ile pozwoli "Shell".
Należy nauczyć się rozróżniać
skrypty AmigaDOS od skryptów pro-
gramu "Installer", bo choć mogą być

związane, same w  sobie rządzą się
innymi prawami. Pozostałe elemen-
ty programy instalacyjnego zależy
od czynności , które mają zostać wy-
konane.

Można również korzystać z  pewnych
ułatwień, jak na przykład wbudowa-
ne stałe komunikaty informujące
użytkownika o  określonych opera-
cjach albo wyświetlające podręczną
pomoc. Dzięki nim instalatory za-
chowują spójność, ponadto infor-
macje są automatyczne
wyświetlane w  języku ustawionym
w  systemowych preferencjach języ-
kowych, czyli w  programie "Locale"
z  katalogu "Prefs". Jak widać, nie
musimy więc wszystkich niezbęd-
nych elementów, a   raczej ustalić ko-
lejność działań, a   potem dodać
nietypowe komunikaty - o  i le mają
występować.

"Installer" przyjmuje wiele różnych
poleceń, które należy wpisywać we-
dług określonych zasad, ale innych
niż w  skryptach AmigaDOS. Znowu
musimy o  tym pamiętać, mimo że
takie porównanie narzuca się auto-
matycznie, gdy myślimy o  progra-
mach instalacyjnych. W  ramach
okna "Shell" nie można używać
składni stosowanej za pomocą "In-
stallera" i   na odwrót. Podstawowa

zasada polega na tym, że każde po-
lecenie wraz z  jego argumentami
musimy ująć w  nawias, na przykład:

(prompt „Czy jesteś pewien?”)

O  tym, jakie skutki powoduje ta li-
nia będziemy mówić dalej , na razie
chodzi tylko o  poznanie struktury
zapisu. Między poszczególnymi sło-
wami stosujemy oczywiście poje-
dyncze znaki SPACJ I , podobnie jak
w  AmigaDOS. Cały fragment ogra-
niczony znakami nawiasów program
potraktuje jako jedno polecenie,
dlatego trzeba zwracać uwagę na to,
aby nie zapomnieć zamknąć otwar-
tej wcześniej klamry. Ma to szcze-
gólnie znaczenie przy pisaniu
bardziej skomplikowanych skryptów,
gdzie polecenia mogą być umiesz-
czane niejako wewnątrz innych -
w  formie zagnieżdżenia. Niektóre
parametry poleceń muszą być użyte
koniecznie, aby dana funkcja za-
działała, inne są opcjonalne.

Podczas pracy możemy stosować
zmienne o  charakterze liczbowym
lub tekstowym. Ich nazwy mogą być
dowolne, lecz nie można stosować
symboli pokrywających się z  na-
zwami poleceń lub innymi słowami
kluczowymi. Jest to typowe dla róż-
nych języków programowania, ale
jeśli piszemy skrypt w  zwykłym
edytorze tekstu - bez podświetlania
składni - możemy szybko zapomnieć
o  symbolach, które podawaliśmy
wcześniej . W  zależności od użytych
zmiennych możemy wywoływać
funkcje matematyczne, logiczne
oraz bitowe. Trzeba je również
wprowadzać w  ściśle określony
sposób. Najłatwiejsze do zrozumie-
nia są operacje arytmetyczne, choć
ich zapis należy do bardzo nietypo-
wych. Zamiast zwykłej formy, na
przykład sumy:

9+5

trzeba wprowadzić najpierw tak
zwany operator, czyli znak działania,
dopiero potem składniki . Całość za-
pisujemy w  nawiasie, podobnie jak
robiliśmy to z  poleceniem. Razem
będzie to wyglądało tak:
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(+ 9 5)

W  analogiczny sposób możliwe jest
stosowanie wszystkich działań aryt-
metycznych, a   także potęgowania,
choć jest ono uzyskiwane za pomo-
cą znaku "^", czyli razem:

(^ 2 3)

oznacza podniesienie liczby 2 do
potęgi 3. Operacja może również
dotyczyć zmiany wartości zmiennej ,
na przykład:

(+ d1 1)

spowoduje wykonanie operacj i na
zmiennej "d1". W  podobny sposób
mamy możliwość używania funkcj i
logicznych. Należy to robić prawie
tak samo jak działania matematycz-
ne, czyli najpierw podajemy nazwę
funkcj i , a   po niej składniki . Przykła-
dowo:

(and d1 d2)

W  ten sposób korzystamy z  nastę-
pujących argumentów:

- AND - koniunkcja logiczna
- NOT - zaprzeczenie logiczne
- OR - alternatywa
- XOR - alternatywa wykluczająca

Tak jak w  całym AmigaDOS, tutaj
także nie ma znaczenia czy nazwy
wprowadzimy małymi czy WIELKIMI
literami, jednak dla większej czytel-
ności proponuję stosować raczej
ten drugi zapis. W  wyniku operacj i
logicznych otrzymujemy wartość 1
(logiczną prawdę) lub 0 (czyli fałsz).
Operacje o  charakterze logicznym
mają zawsze takie samo działanie,
niezależnie od zastosowanego
komputera i   języka programowania,
a   więc w  ramach skryptu "Installera"
trzeba je tylko w  odpowiedni spo-
sób interpretować.

Możemy również wywoływać funk-
cje bitowe, które zgodnie ze swoją
nazwą operują na jednym lub więk-
szej ilości bitów albo liczbach w  za-
pisie dwójkowym. Tym razem
program oferuje poniższe funkcje:

- BITAND - koniunkcja
- BITNOT - zaprzeczenie
- BITOR - alternatywa
- BITXOR - alternatywa

wykluczająca

oraz

- SHIFTLEFT - przesunięcie cyklicz-
ne (zmiana pozycj i bitów) w  lewo
- SHIFTRIGHT - jak wyżej , lecz prze-
sunięcie w  prawo.

Przykładem może być linia:

(bitor d1 d2)

a   więc poza zmianą nazwy funkcj i
wszystko należy wykonywać iden-
tycznie. Mam nadzieję, że na razie
wszystko jest jasne. Nasz instalator
będzie musiał posługiwać się róż-
nymi komunikatami, w  zależności
od operacj i wybranej przez użyt-
kownika. Pierwszą ważną kwestią
jest więc przyporządkowanie ciągu
tekstowego do określonych zmien-
nych. Robimy to za pomocą polece-
nia SET, które oczywiście
zapisujemy w  nawiasie. Na przykład:

(set #copydoc2 "Documena-
tion")

Od tej pory zmienna "#copydoc2"
będzie zawierała tekst "Documena-
tion". Będziemy mogli później z  nie-
go korzystać podając oczywiście
tylko nazwę zmiennej . W  treści mo-
że znajdować się dłuższy tekst,
a   także znaki sterujące, na przykład
"\n", który nakazuje wyświetlać po-
zostałą część tekstu w  kolejnej lini i .
Oto bardziej rozbudowany przykład:

(set #demosdrawer "\nMUI
example programs demonstrate
some of the posssibilities that
MUI offers for creation of user
interfaces. They are not required
for a  working MUI installation.
Do you want to install example
programs (about 250 kB) now?")

Linia pochodzi z  programu instala-
cyjnego pakietu "Magic User Inter-
face". Jak widać, całość może być
naprawdę długa i   zajmować więcej
niż jedną linię w  edytorze tekstu.
Aby użytkownik mógł prawidłowo
kontrolować działania wykonywane
przez nasz skrypt, musimy zapisać
w  nim szereg instrukcj i warunko-
wych, czyli odpowiedników kon-
strukcj i typu „IF. . .THEN. . .ELSE”
w  innych językach programowania.
O  tym jednak opowiem następnym
razem. Na razie proponuję przy-
swoić sobie podstawowe informacje
i   nauczyć się wywoływać "Installer"
w  oknie AmigaDOS.
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Co jest tego powodem ciężko po-
wiedzieć… Może brak popularności?
Patrząc chłodnym okiem a  Amigę
2000 ma ona same wady i   właści-
wie jedną zaletę - sloty Zorro I I . Jed-
nak zagłębiając się, może to być
również spora wada. Transfer da-
nych na poziome maksymalnie 3,5
MB/s potrafi zatkać każdą kartę
graficzną. Ten wspomniany dodatek
jest jednak konieczny, gdyż, brak ko-
ści AGA uniemożliwia jakiekolwiek
sensowne działanie w  programach
graficznych czy granie w  amigowe
hity z  końcówki lat dziewięćdziesią-
tych.

Na początku, moja Amiga 2000 ma-
iła być tylko dodatkiem do Amigi
1200 z  PowerPC. Zakupu „dużej”
Amigi dokonałem parę lat temu, na
znanym portalu Allegro. Nawet nie
pamiętam dokładnej ceny, ale było
to coś w  okolicy 300  zł. Całkiem
nieźle biorąc pod uwagę, że w  ze-
stawie był Oktagon 2008, czyli kon-
trole SCSI z  2 lub 4 MB Fast oraz
jakimś starym dyskiem SCSI . Dołą-
czony też był scandoubler Commo-
dore A2320 (Amber) oraz
dodatkowa stacja dyskietek. Jak
szybko się okazało zestaw nie sa-
tysfakcjonował mnie, więc zacząłem
przeszukiwać aukcje.

Na początku warto odpowiedzieć
sobie co na takiej Amidze chcemy
robić. W  moim przypadku temat
prostych retro-gierek nie intereso-
wał mnie, bardziej kierunkuje się na
„retro-produktywność”. W  tej sytu-

acj i brak kości AGA, Kickstart 2.x czy
maksymalnie 8 MB Fastu plus scan-
doubler, który nie obsługiwał moni-
torów LCD kompletnie się do
niczego nie nadawał.

O  i le poważne rozszerzenia dla
Amigi 2000 nie są tak łato dostępne
jak do Amigi 1200 czy 4000, o  tyle
jedynym z  plusów jest to, że jest ta-
niej . Przynajmniej takie są opnie.
Obecna moja konfiguracja zapewne
warta jest całkiem sporej sakiewki .
Warto dodać, że nie jest to totalny
"wypas", gdyż tą „maszynę roboczą”
można wyposażyć w  karty do mon-
taż nieliniowego, czy nawet Po-
werPC (wersja dla developerów).

Moja A2000 miała bez problemu
obsługiwać system AmigaOs 3.9, Li-
ghtWave, mieć dużo RAM i   sensowy
procesor czyli minimum 68040.

Nie pamiętam już co kupiłem jako
pierwszy dodatek. Zaczni jmy jednak
od sensownej podstawy, czyli karty
turbo Fusion Forty. Turbina jest wy-
posażona w  stary dobry procesor
68040/28 MHz i   32 MB Fastu. Karta
niestety jest bez kontrolera SCSI ,
więc wykorzystywałem Oktagona,
który jest dość wolnym kontrolerem.
Powyższa karta turbo jest nie wąt-
pliwie ciekawostką: jest dość rzadka
i   jest pierwszą kartą z  040 dla Ami-
gi . Kiedyś to musiało robić wrażenie,

Sprzęt

AMIGA 2000
Spełnienie marzeń

KRZYSZTOF "RADZIK"
RADZIKOWSKI

Każdy pasjonat, czy to w świecie komputerów, oldtime-
rów czy nawet nowszych gadżetów, ma zawsze swój ulu-
biony model lub typ. Sam nie wiem dlaczego, ale dla
mnie w świecie Amigi, był to model 2000
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dziś może przysporzyć problemów
np. obsługa Kickstart 3.x wymaga
Plug-n-Go ROM dla Fusion w  wersj i
3.4. Kartę tą poleciłbym raczej tylko
dla kolekcjonera.

Konfiguracja jak widać była dość
oryginalna. W  ferworze chęci posia-
dania karty graficznej i   braku orien-
tacj i zakupiłem Retinę Z2. No cóż,
karta nie jest godna polecenia, chy-
ba, że jako kolejna ciekawostka.
O  i le moja wersja miała 2 MB video
RAMu, o  tyle, cały system graficzny

działa pod specyficzną emulacją,
a   więc nie jest obsługiwany przez
amigowy standard CyberGraphiX
czy Picasso’96. Oznacza to, że o  wy-
świetlimy obrazek w  24 bitach, ale
AmigaOS będzie działał tylko w  256
kolorach. Ponad to, nie każdy pro-
gram obsługuje Retinę, więc w  naj-
lepszym wypadku, w  niektórych
programach uzyskamy maksymalnie
możliwości układów AGA, tyle, że
będzie to bardzo wolne rozwiąza-
nie.

Nie zmienia to faktu, że powyższa
konfiguracja sprawdzała się jako re-
tro sprzęt całkiem fajnie. Tym bar-
dziej , że koszt całego
przedsięwzięcia nie był aż tak
strasznie powalający. Było to dość

dawno temu, więc niestety, ponow-
nie nie pamiętam cen. Jedynie co
pamiętam, to, że kartę Fusion Forty
i   Retinę sprzedałem w  tych samych
cenach co ich cena zakupu. Podej-
rzewam, że zamykało się to w  okoli-
cy 300-400 Euro. Tu jedna ważna
uwaga. W  przypadku chęci budowy
dużej Amigi , szczególnie tak mało
popularnego modelu jak 2000, naj-
lepiej posiłkować się Ebay lub Ami-
Bay. W  Polsce porządniejsze karty
dla takich Amig są praktycznie nie-
dostępne.

Przejdźmy jednak do obecnej konfi-
guracj i , którą raczej uznaje, za wer-
sje docelową. Cały osprzęt
zakupiłem właśnie na zagranicz-
nych serwisach aukcyjnych. Zabawa
zaczęła się od upolowania Blizzarda
2040, czyli jednej z  najlepszych kart
do tego typu Amigi . Dysponuje ona
szybkim kontrolerem Fast-SCSI I I ,
który jest w  stanie osiągnąć transfe-
ry rzędu 9-10 MB/s.  W  tym momen-
cie w  przypadku braku pamięci Fast
(której maksymalna wartość to 128
MB), pamięć wirtualna jest szybsza
niż pamięć Fast np. na Oktagon
2008 (który pracuje właśnie na szy-
nie Zorro I I ) . Przy okazj i mamy moż-
liwość użycia dysków SCSI , czyli
tego co najlepsze w  Amidze kla-
sycznej . Jednak by nie ograniczać się

do małych i   starych napędów SCSI ,
zakupiłem nowy dysk IDE 160 GB
oraz napęd DVD. Urządzenia te
podłączyłem przez przejściówkę IDE
- SCSI , która sprawdza się doskona-
le. W  internecie można znaleźć parę
urządzeń tego typu, lecz najlepiej
wybrać rozwiązanie o  oznaczeniu:
IDSC21-E. Jest to dużo lepszy po-
mysł niż bawienie się w  stare dyski
SCSI , nie mówiąc już o  pojemno-
ściach czy możliwości posiadania
DVD w  komputerze z  końca lat
osiemdziesiątych. Działanie IDSC21-
E   jest transparentne dla systemu,
więc o  i le dobrze skonfiguruje się
terminację napędów SCSI nie po-
winno być żadnych problemów po
stronie AmigaOS 3.x.

Procesor 68040/40 MHz z  Cyber-
Patcher (lub OXYPatcher) naprawdę
daje duży komfort pracy, wszak była
to jedna z  topowych konfiguracj i
klasycznej Amigi . Kartę udało mi się
kupić w  dość dobre cenie w  okolicy
400 Euro. Jednak aby uzyskać pełną
moc i   przyjemność pracy na takiej
Amidze warto dokonać wymiany
procesora na kultowy model 68060.
Udało się tego dokonać dzięki zna-
nemu w  amigowym środowisku
Staszkowi, który sprawnie i   szybko
wymienił 040 na 060 i   dodatkowo
dodał od siebie 10 MHz. Dzięki te-
mu zamiast standardowych 50 MHz,
jest teraz 60 MHz. Procesor nawet
nie wymaga dodatkowego chłodze-
nia. Niestety wyższe taktowanie nie
było możliwe do osiągnięcia na
mojej karcie. Tak czy siak zyskuje się
dość szybką Amigę seri i 68k.

Kolejną sprawą do wymagającą po-
prawy, była oczywiście grafika. Pró-
bowałem Piccolo SD64, gdyż ma 4
MB video RAMu i   co jest dla mnie
bardzo ważne karta jest przelotowa.
Oznacza to, że bez problemu prze-
puszcza sygnał oryginalnych kości
graficznych A2000. Niestety karta
nie była sprawna, ale dzięki współ-
pracy z  firmą eFunzine udało się
znaleźć i   zamontować Picasso I I+.
Grafika ta ma tylko 2 MB pamięci
video, ale jest przelotowa i   w  sumie
świetnie pasuje do tego typu Amigi ,
gdyż jest zaprojektowana pod Zorro

Sprzęt
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I I . Kolejną zaletą jest to, że pracując
pod kontrolą Picasso’96 jest bezpo-
średnio wspierana w  LightWave.
Dzięki tej karcie swobodnie można
pracować w  trybie 800x600x16 bit
na monitorach LCD.

Aby osiągnąć maksymalne możli-
wości graficzne zestawu dokonałem
zakupu modułu S-Video do tej karty
- Pablo oraz co ważniejsze współ-
czesnego scandoublera - Indivision
ECS. Wyjście z  niego (VGA) jest pod-
łączone prosto pod kartę Picasso
I I+, tak więc uzyskałem to czego za-
wsze brakowało mi w  rozwiąza-
niach typu Amiga 1200 i   BVision,
czy Mediator (sloty PCI ) i   Voodoo 3.
Uruchamiając niesystemowy pro-
gram (lub wspomnianego LightWa-
ve, który wyświetlony na karcie
graficznej potrafi być dość wolny)
Amiga sam przełącza sygnał z  ukła-
dów ECS (rewizja płyty głównej
A2000 to 6.3). Zawsze irytowało
mnie przełączanie kabli , lub posia-
danie dwóch monitorów. Tu mamy
eleganckie rozwiązanie, tak jak za-
wsze powinno to wyglądać. Dodat-
kowo połączenie przelotowej karty
graficznej i   scandoublera obsługu-
jącego bez problemu monitory LCD
naprawdę umożliwia bardziej
współczesne użytkowanie naszego
sprzętu. Nadmienię tylko, że podob-

ny efekt można uzyskać dzięki naj-
lepszej karcie graficznej dla slotów
Zorro - Picasso IV, która posiada pro-
gramowany scandoubler. Dokona-
łem nawet jej zakupu (obecnie ceny
tych kart są kosmiczne), jednak
w  przypadku A2000 wymagane jest
wyłamanie scandoublera z  kart.
Dlatego jak na razie zostaję przy
świetny i   niezawodnym Picasso I I+.

Dla formalności rozszerzyłem pa-
mięć Chip do 2 MB poprzez moduł
DKB MegAChip, który jest obecnie

również dość trudno dostępny. Co
prawda przy karcie graficznej ogra-
niczenie pamięci Chip nie doskwie-
ra aż tak bardzo, ale skoro budujemy
porządną „stację roboczą” warto
posiadać i to.

Jednym z ważniejszych rozszerzeń,
dzięki któremu absolutnie przesta-
łem używać mojej Amigi 1200 jest
USB. Owego czasu bez problemu
można było zakupić świetną i nową
kartę Deneb USB. Obecnie karta
dostępna jest tylko na rynku wtór-
nym i potrafi kosztować nawet 500
Euro. Jednak warto. USB w tak sta-
rym komputerze to podstawa. Nie
dość, że można przerzucić dane za
pomocą pendrive, to można podłą-
czyć sobie kartę sieciową za przy-
słowiowe grosze. Działa to
doskonale, bardzo długo używałem
w ten sposób internetu na swoje
dwutysiączce. Testowałem też tanie
karty muzyczne, które działają też
bez większych problemów pod AHI .
Co więcej można w ten sposób
podłączyć audio z układów Amigi
pod kartę dźwiękową. Tak oczywiste
rzeczy jak nowoczesna myszka to
już tylko miły dodatek. Ze skromne-
go doświadczenia wiem, że najlepiej
jest próbować najtańszych lub naj-
popularniejszych urządzeń USB. Nie
wszystko potrafi działać, lecz zakup
dwóch czy trzech kart audio na USB
za parę złotych jest ryzykiem god-
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Karta Blizzard 2040 w oryginalnym pudełku.



nym podjęcia. Dla ludzi mniej od-
ważnych istniej spis urządzeń dzia-
łających (oraz tych
problematycznych) na fo-
rum.a1k.org

To jednak nie wszystko. Apetyt ro-
śnie w miarę jedzenia. Skoro mamy
już tak ładną konfigurację należy do
niej dodać coś jeszcze. Czego braku-
je w Amidze? Dobrego dźwięku. Za
stosunkowo nie duże pieniądze
udało się zakupić kartę Repulse.

Uważam to rozwiązanie za bardziej
eleganckie niż karta muzyczna na
USB. Poza tym emulacja Toccaty,
czyli niepisanego standardu w kar-
tach dźwiękowych na Amidze

umożliwia wykorzystanie Amigi do
czegoś więcej niż słuchanie MP3 w
pełnej jakości . Oczywiście podłą-
czyłem dźwięk z układów Amigi do
karty, więc uzyskałem pełen komfort

odsłuchiwania amigo-
wych modułów.

Skoro karta dźwiękowa
na USB według mnie nie
jest dość eleganckim
rozwiązaniem, tym bar-
dziej karta sieciowa
podłączona do Deneb
mnie nie satysfakcjono-
wała. Zmuszony więc
byłem do zakupu karty
X-Surf-100, nowej, kosz-
towała bodaj 150 Euro.
Produkt Individual
Computer jest oczywi-
ście świetnie wykonany
i niezawodny. Dodatko-
wo umożliwia podłą-
czenie kontrolera USB,
więc jeśli tak owego nie
posiadamy w dużej
Amidze, powyższy zakup
jest konieczny i na-
prawdę mocno zalecany.
W momencie tym, prak-

Przydatne strony:
- działające urządzenia USB:
www.a1k.org/forum/showthre-
ad.php?p=177962

- problematyczne urządzenia
USB: www.a1k.org/fo-
rum/showthre-
ad.php?t=11430&highlight=Us
b+Poseidon+network+Deneb

- przejściówka IDE na SCSI : ali-
ve.atari.org/alive5/ide2scsi.php
- księga amigowego sprzętu:
amiga.resource.cx
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Workbench uruchomiony na karcie graficznej Retina Z2.



tycznie jest to finalna konfiguracja
Amigi 2000. Co prawda kusi mnie
zakupienie "czegoś" na wolny slot
Video (przy karcie Picasso IV byłby
zajęty przez scandoubler), gdyż aż
prosi się aby go wykorzystać.

Co na takiej konfiguracj i można dziś
zrobić? Oczywiście postawić Amiga-
OS 3.9, czy nawet pokusić się o
AmiKit w wersj i dla prawdziwej
Amigi . Owego czasu udało mi się
nawet przerobić AmiKit z wersj i Wi-
nUAE na A2000. Według mnie, jed-
nak nie warto. Sprzęt traci na
stabilności i szybkości . A właśnie
stabilność to największa siła dużych
Amig, to jest zupełnie inna jakoś
pracy niż na kanapkowej konfigura-
cj i A1200 z mocnym procesorem i
kartą graficzną. Co by nie robić cięż-
ko będzie uzyskać taki efekt jak w

profesjonalnej konstrukcj i , która jest
przewidziana przez jej twórców do
poważnej rozbudowy. Poza syste-
mem, dzięki przelotowej karcie gra-
ficznej spokojnie można grać w
starsze gry, czy oglądać dema. Nato-
miast dzięki Picasso I I+ bez proble-
mu programy w nowsze tytuły takie
jak Napalm czy Quake. Oczywiście
przepustowość Zorro I I bywa pro-
blematyczna. Wolniej lub dużo wol-
niej nie będzie, a satysfakcja z
uruchomienia np. Napalm jest dużo
większa niż na "pospolitej" Amidze
1200. Niektóre gry (np. Nemac IV)
potrafią wykorzystać tryb Graffiti w
Indivision ECS. Również praca w
programach typu ImageFX czy Ligh-
tWave nie stanowi problemu. Tak
jak przy tworzeniu grafiki warto
dysponować paletą 16/24-bit, tak
samo lepiej niż oryginalne kości

graficzne sprawdza się to pod emu-
lacją MacOS. Co więcej 68060 daje
trochę mocy, dzięki czemu można
spokojnie pobawić się w twórcze
wykorzystanie takiej Amigi .

Oczywiście Amiga 2000 nie jest dla
każdego. Brak kości AGA jest dużą
stratą dla początkujących Amigow-
ców, gdyż ominie ich sporo część
świetnych gier czy dem, które wła-
śnie najlepiej czują się na zestawie
68060 i AGA. Jednak jeśli wiemy co
chcemy uzyskać i mieć coś jeszcze
bardziej oryginalnego niż „typowa”
mała Amiga, rozbudowa takiej Ami-
gi 2000 da wam wiele satysfakcj i .
Poza tym wygląd tego komputera
budzie pewien respekt. W końcu to
ten właśnie model był wołem robo-
czym firmy Commodore.
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Obecny stan Amigi możecie podzi-
wiać na zamieszczonych zdjęciach,
ale droga do reaktywacj i była długa
i   wcale nie taka prosta. Przeszedłem
długą drogę, bo nie jestem specjali-
stą od lutowania elektroniki , ale za-
wziąłem się, aby to co mogę - zrobić
własnym sumptem. Jak się okazuje,
naprawa nie była aż tak bardzo
skomplikowana, a   dała mi wiele sa-
tysfakcj i . Być może moja historia za-
inspiruje również Was do działania.

Gdy Amiga dotarła do mnie, była
w  stanie opłakanym. Warstwa kurzu,
która ją przykryła mogłaby obdzielić
chyba cały pokój . Wystarczy powie-
dzieć, że praktycznie nie było widać
żadnych napisów na klawiszach.
Widać było, że komputer nie był
bardzo długo uruchamiany, dlatego
na początek postanowiłem go wy-
szorować. Oczywiście nie mydłem,
choć miałem kiedyś znajomego
hołdującego zasadę, że detergenty
nie szkodą elektronice. Szybko się
przekonał, że nie ma racj i , ale to zu-
pełnie inna historia. Mojej 600-tce
kurz nie sprawił wielkiej szkody, co
więcej - okazało się, że po wyczysz-
czeniu obudowa nie jest pożółkła,
nie posiada też uszkodzeń. Do tego
zaczepy nie są wyłamane, co ucie-
szyło mnie szczególnie z  wiado-
mych względów. Zaoszczędziło mi

to wiele pracy, bo inaczej musiał-
bym robić regenerację - chyba z  pu-
dełek po płytach CD. Bardzo się
cieszę, że mnie to ominęło.

Gdy otworzyłem obudowę, środek
był niewiele mniej zakurzony, ale
wilgotna szmatka i   sprężone powie-
trze zrobiło swoje. Po zdjęciu ekra-
nu i   sprawdzeniu spodniej części
płyty głównej , wszystko wydawało
się być na swoim miejscu. Niestety

moja radość nie trwała długo, bo
komputer po podłączeniu do zasi-
lacza od Amigi 500 nie uruchomił
się. Na ekranie generowany był co
prawda sygnał, ale nic poza tym.
Swoją drogą stwierdziłem, że w  ta-
kich przypadkach do testów dużo
lepiej nadaje się telewizor kinesko-
powy, który za każdym razem poka-
zywał, że komputer wysyła sygnał
wizyjny. Wyświetlacz LCD nie był
taki "mądry" i   po pewnym czasie

AMIGA 600
Reanimacja legendy

BARTOSZ KACPRZYKOpowiem Wam historię pewnej 600-tki. Przyjechała do
mnie w  stanie wskazującym na poważne uszkodzenie.
Zabrałem się na jej naprawę, co doprowadziło do odno-
wienia i   nabrania pełnej sprawności. Poprzedni właści-
ciel chciał ją wyrzucić, a  gdy potem dowiedział się, że
komputer działa i   można go sprzedać za całkiem spore
pieniądze, diametralnie zmienił pogląd na sprawy Przy-
jaciółki i   ogólnie retro. Taki znak czasów.
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zgubiłem się, kiedy Amiga jest włą-
czona, a   kiedy wyłączona. Dlatego
dalsze prace prowadziłem na tele-
wizorze Sony, choćby dla bezpie-
czeństwa. Nie było wyjścia, trzeba
było sprawdzić znany amigowy mit
odnośnie potrzeby wymiany kon-
densatorów. Zanim przeprosiłem się
z  lutownicą, postanowiłem jednak
zaobserwować zachowanie kompu-
tera. Po włączeniu dioda Caps Lock
cały czas się świeciła i   nie dała się
wyłączyć. Jednak po odczekaniu ok.
20 minut zaczęła coraz szybciej
migać, aż w  końcu zgasła, a   potem
ekran zaczął powoli się rozjaśniać.
Mniej więcej półgodzinne oczeki-
wanie zaowocowało pojawieniem
się ekranu kontrolnego z  animowa-
ną dyskietką. A  więc 600-tka działa!
No, może nie do końca, bo dość
szybko zaczęła się resetować.
W  każdym razie byłem już pewien,
że trzeba będzie wymienić przynaj-
mniej niektóre kondensatory na
płycie głównej , a   być może przy
okazj i inne elementy.

Zebrałem więc informacje z  I nter-
netu i   przygotowałem się do zamó-
wienia części . Nie było wcale tak
trudno jak to sobie wyobrażałem
i   wszystko skompletowałem bardzo

szybko, w  ciągu kilki dni . Oto lista
kondensatorów znajdujących się na
płycie A600:

- 1000uF/10V (2 szt.)
- 470uF/16V (2 szt.)
- 100uF/6,3V (4 szt. SMD)
- 22uF/35V (5 szt. SMD)
- 10uF/35V (4 szt. SMD)
- 47uF/16V (2 szt. SMD).

Pracę rozpocząłem od wymiany
elementów blisko prawej strony
płyty, a   więc obok portu stacj i dys-
kietek. Nie wiem skąd powziąłem
takie przeświadczenie, ale wydało
mi się, że powinno to pomóc choć
trochę na początek. Może dlatego,
że nie ma tu dużo do zrobienia, a   do
wszystkich części jest łatwy dostęp.
Wymieniłem kondensatory o  nastę-
pujących parametrach:

- 22uF/35V
- 22uF/35V (drugi obok)
- 10uF/35V.

Po czym włączyłem Amigę. Pewnie
puryści powiedzą, że nie powinie-
nem tego robić, ale jednak chciałem
się przy okazj i czegoś nauczyć.
Komputer uruchomił się dużo szyb-
ciej , mniej więcej w  ciągu 2-3 minut,
co mnie bardzo ucieszyło. Nic nie
zepsułem, a   poza tym 600-tka prze-
stała się resetować. Dzięki temu
mogłem już sprawdzić stację dys-
kietek. Wyjąłem dyskietkę z  jedną
z  moich ulubionych gier "Agony".
Przygotowałem się na dźwięk szo-
rowania szczotką ryżową po metalu,
ale okazało się, że napęd działa
i   o   dziwo nie wymaga nawet spe-
cjalnie czyszczenia.
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Płyta główna Amigi 600 wymagała wymiany wszystkich kondensa-
torów.

Oryginalna stacja dyskietek nie była w najlepszym stanie.



Nie wiem czy miał na to wpływ fakt,
że nie była to stacja przerabiana
z  peceta, a   oryginalnie montowany
model Chinon FZ-354.

Amiga zaczęła wydawać z  siebie
dźwięk, ale jeden kanał był zdecy-
dowanie cichszy, a   tak być nie po-
winno. Obraz podłączyłem na razie
poprzez gniazdo Composite i   po
uważnej obserwacj i dojrzałem na
nim regularne zakłócenia pojawia-
jące się i   znikające podczas pracy
stacj i dyskietek. Co więcej klawisz
Caps Lock nie dał się tym razem
włączyć, a   po wczytaniu Workben-
cha nie działało kilkanaście klawi-
szy. To znak, że trzeba wymienić
kolejne kondensatory. Zacząłem też
podejrzewać taśmę sygnałową kla-
wiatury, bo choć nie wyglądała na
uszkodzoną to przecież jakiś powód
braku reakcj i na naciskanie klawiszy
musiał być. Staram się hołdować
zasadzie "po nitce do kłębka", dlate-
go wymieniłem kolejne elementy,
tym razem powyżej gniazda klawia-
tury.

Moje przypuszczenia potwierdziły
się, bo problem zniknął jak ręką od-
jąć. Co prawda Amiga nadal włącza-
ła się dość długo, ale już tylko ok.
20-30 sekund, a   nie minut (sic! ).
Mogłem wreszcie uruchomić parę

programów bez sekwencj i startowej .
Amiga posiada Kickstart 37.300,
więc podłączyłem dysk, a   właściwie
kartę SD w  adapterze. Mówiąc jesz-
cze bardziej dokładnie, była to karta
microSD 1 GB firmy Kingston,
umieszczona w  przejściówce do
pełnego wymiaru. Miałem wątpli-
wości czy taki zestaw będzie działał,
bo po włożeniu do aparatu cyfrowe-
go Samsung ES-75 na ekranie LCD
pojawił się komunikat "błąd karty",
ale w  600-tce wszystko odpaliło bez
problemu. Znowu okazało się, że
Amiga to sprzęt ponadczasowy.

Przez chwilę wydało mi się, że może
na tym skończą się moje problemy
z  kondensatorami, przynajmniej na
razie. Niestety po ok. pół godzinie
ciągłej pracy stacja zaczęła dziwnie
przerywać działanie. Chciałem na-
grać trochę dyskietek z  grami i   de-
mami, ale niestety rozpakowanie
obrazu DMS czy ADF było coraz
wolniejsze. Później nawet formato-
wanie powodowało nieciekawe od-
stępy podczas zapisywania kolej-
nych sektorów, a   więc mówiąc bar-
dziej obrazowo – "klikanie" stacj i
stawało się coraz wolniejsze, aż
ustało. Dioda paliła się ciągle, silnik
nie przestawał pracować, ale na tym
koniec. Co ciekawe, dane z  dysku
twardego były odczytywane w  tym

samym czasie bez problemu, zapis
też przebiegał poprawnie. Problemy
z  zasilaniem? Coś w  tym jest. Aby
się przekonać czy mam rację, wy-
ciągnąłem zasilacz ATX ze starego
peceta i   przerobiłem przewody tak,
aby można było je włożyć do gniaz-
da zasilania Amigi . Wszystko wyko-
nałem według schematu
z  I nternetu, ale nie jest to żadna
wiedza tajemna. Dla zainteresowa-
nych podaję podstawowe parametry
mojego zasilacza:

- (+)5V - 22A
- (+)12V - 15A
- (-)12V - 0,3A
- (+)3,3V - 17A

Teraz Amiga pracowała normalnie
znacznie dłużej , ale w  końcu i   tak
doszedłem do tego samego etapu.
Nie ma tego złego, co by na dobre
nie wyszło, bo mocniejszy zasilacz
i   tak się przyda, ale w  tym przypad-
ku oryginalny PSU od Amigi 500
zdał egzamin. Jest to wersja 2,5
amperowa, a   więc wcale nie naj-
mocniejsza - wręcz przeciwnie. Do-
kładnie stosowałem model ciężki
o  oznaczeniu:

312 503-03

Cóż było robić, przyszedł czas na
wymianę kondensatorów z  lewej
strony płyty głównej , a   więc najbli-
żej gniazda zasilania. Ze względu na
większą ilość pracy nie zrobiłem te-
go w  ciągu tego samego dnia,
a   w  kilku etapach. Pewnie ktoś bar-
dziej obeznany z  lutownicą zrobiłby
to lepiej i   szybciej , ale ja na szczę-
ście nie musiałem pracować na
czas. Jeżeli zastanawiacie z  jakiej
korzystałem lutownicy to odpo-
wiem, że bardzo prostej , którą moż-
na kupić z  ok. 20  zł na portalach
aukcyjnych. Amiga nie jest aż tak
delikatna, aby trzeba było używać
sprzętu nie wiadomo jak specjali-
stycznego, choć na pewno na 20-
letnią elektronikę trzeba uważać.

Nie wspomniałem jeszcze, że
w  międzyczasie podłączyłem 600-
tkę przewodem RGB-Scart do tego
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Telewizor LCD Sony Bravia nie pozwolił na swobodne diagnozowa-
nie uszkodzeń.



samego telewizora, a   właściwie
dwóch: LCD i   kineskopowego, ale
obraz był dziwnie przejaskrawiony.
Do tego stopnia, że na początku
myślałem o  uszkodzeniu gniazda.
Dopiero po chwili dojrzałem, że ob-
raz jest widoczny, tylko jest bardzo,
bardzo jasny. Złożyłem to na karb
często przywoływanych kondensa-
torów i   jak się później okazało - nie
myliłem się.

Cała naprawa trochę potrwała, ale
mogę powiedzieć jedno - było war-
to. Trzeba przyznać, że problem kon-
densatorów to nie mit - to w  wielu
przypadkach konieczność! Dopiero
po wymianie wszystkich części
Amiga zaczęła normalnie pracować,
a   poprzednie problemy zniknęły.
Dodam, że wizualnie nie było widać,
aby wymiana była konieczna, ale
naczytałem się wielu złych rzeczy
na temat oceniania uszkodzeń na
oko, więc nie brałem tego bardzo
pod uwagę.

Nie do końca sprawdziła się jedna
sprawa. Mianowicie obraz poprzez
gniazdo RGB zaczął wyglądać bar-
dziej normalnie, ale i   tak jest zbyt
jasny. Aby to zmienić, z  tego co
wiem, trzeba dodać opornik do jed-
nego z  przewodów, ale nie robiłem
tego, bo przewód bardzo dobrze
działa na mojej Amidze 500, nato-
miast 600-tka na telewizorze kine-
skopowym przez Composite jest dla
mnie wystarczająca. Wcześniej
wspomniane cykliczne zakłócenia
ustąpiły i   nawet praca na Workben-
chu po lekkim zmniejszeniu kontra-
stu nie jest kłopotliwa. Niestety nie
udało mi się ustalić, skąd wynika
tak duża różnica pomiędzy moimi
dwoma Amigami pod tym wzglę-
dem.

Na pewno warto zwrócić uwagę na
to, że wszystko ma znaczenie
przede wszystkim na wyświetla-
czach LCD. Dlaczego? Otóż obraz na
CRT jest tak samo skalowany, nieza-
leżnie od podłączenia. Ma ten sam
rozmiar i   pozycję - nie widać różnicy,
poza jakością. Na "kryształach" jest
inaczej , bo przez Composite obraz
automatycznie uzyskuje proporcje

4:3, a   na Scart uruchamia się tryb
Zoom, a   więc wypełnia cały ekran.
Oczywiście nie ma wtedy właści-
wych proporcj i i   nie widać całego
obszaru ekranu, więc trzeba po-
święcić parę chwil na konfigurację.
Zdaję sobie sprawę, że te objawy
wystąpiły na moich konkretnych te-
lewizorach, a   więc Sony Trinitron
KV-14LT i   Sony Bravia KDL-
20B4050, a   u   Was może być inaczej .
Jednak na pewno kineskop jest
mniej problematyczny, niezależnie
od tego czy lubimy migający (nie
tak znowu bardzo) obraz czy wolimy
technologię LCD.

W  każdym razie, moja 600-tka zy-
skała pełną sprawność, a   wszystkie
części kosztowały mnie ok. 40  zł ra-
zem z  przesyłką. Nie kupowałem
w  najtańszych sklepach, z  tego co
wiem spokojnie można zmieścić się
w  połowie tej sumy, ale nie przesa-
dzajmy z  oszczędzaniem. Gotowe
zestawy kondensatorów można też
znaleźć na portalach aukcyjnych, co
jest sporym ułatwieniem dla osób
mniej obeznanych. Tak jak pisałem,
nie jestem mistrzem lutownicy (de-
likatnie mówiąc), do tej pory luto-
wałem głównie proste przewody,
a   jednak poradziłem sobie. Przy za-

chowaniu ostrożności nie zrobimy
nic złego naszej Amidze, a   satysfak-
cja - bezcenna. Mam nadzieję, że
mój opis przyda się wszystkim przy
reanimacj i swoich Przyjaciółek.
W  Internecie znajdziemy wiele ofert
z  egzemplarzami wymagającymi
pracy. Poza tym jeżeli ktoś znajdzie
Amigę na strychu czy w  piwnicy, jej
stan na pewno nie będzie zbyt do-
bry. A  przecież dzisiaj 600-tka zy-
skuje coraz większą popularność.
Mamy już kartę Vampire i   pierwszą
kartę graficzną do tego modelu. Co
będzie dalej? Osobiście czekam
z  niecierpliwością na rozwój sytu-
acj i . Tak więc naprawiajcie swoje
Amigi , a   potem kupcie koniecznie
Wampira lub coś podobnego. Sam
planuję to zrobić w  niedługim cza-
sie, choć przyznam, że czekam na
bardziej dopracowaną oprogramo-
wanie i   być może kolejną lepszą
wersję tej karty turbo.

Oczywiście mój przypadek to tylko
mały wycinek tego, co może Was
spotkać, ale i   tak pokazuje, że syn-
drom kondensatorów to nie zawsze
czcze gadanie. Mimo wszystko życzę
jak najmniej uszkodzonych Przyja-
ciółek i   maksymalnie dużo dobrej
zabawy.
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Oczywiście Amiga nigdy nie mogła
poszczycić się oprogramowaniem
głównego nurtu, ale mamy przecież
mamy odpowiedniki wielu progra-
mów z  innych platform. Pokuszę się
o  stwierdzenie, że Przyjaciółka nig-
dy nie była tak blisko możliwości
korzystania z  "obcych" aplikach jak
właśnie dzisiaj . Przegląd podzieli-
łem na kilka części , według czynno-
ści jakie potrzebuję wykonywać na
moim głównym komputerze.

Zaczni jmy od tego, co powtarzamy
do znudzenia od tylu lat, że już na-
wet nie pamiętam, kiedy to się za-
częło. "Na Amigę nie ma office'a" -
i   jest to prawda tylko w  jakiejś ma-
łej części . Microsoft nigdy nie wy-
puścił dla AmigaOS innego
oprogramowania niż kiepski Basic
dołączany do systemu w  wersj i 1 .3,
ale to nie znaczy, że jest to jedyny
pakiet biurowy na świecie. Trzeba
tylko odnaleźć kilka programów -
niektóre całkiem nowe, a   wiele ta-
kich, które używaliśmy dawniej i   nie
straciły tak wiele na funkcjonalno-
ści .

Najprostszą sytuację mamy z  arku-
szem kalkulacyjnym, bo Turbo Calc
w  wersj i 5-tej z  powodzeniem dzia-
ła na nowych Amigach. Jest to pro-
gram, który dla przeciętnego
Kowalskiego jest wystarczający do
tworzenia bilansów, zestawień, for-

mularzy czy wykresów - nawet jeżeli
prowadzona jest działalność gospo-
darcza. Swojego czasu stworzyłem
na własny użytek serię plików, dzię-
ki którym rozliczam się z  Urzędem
Skarbowym, a   także kontrahentami
wysyłającymi mi rozliczenie za wy-
konane prace. Gdy robimy to sami
dla siebie, nie ma problemu z  wy-
mianą danych, bo Turbo Calc zapi-
sze plik w  formacie na przykład
Excela, choć dużo starszej wersj i niż
aktualna. W  drugą stronę jest trochę
gorzej , bo nie wczytamy do niego
arkusza utworzonego w  wersj i na

przykład z  2010 roku, ale i   na to jest
sposób, a   właściwie nawet dwa.

Pierwszym jest uruchomienie prze-
glądarki internetowej Oddyssey, na
której działają edytory online, jak na
przykład osławiony Google Docs.
W  poprzednich numerach opisywa-
liśmy nasze boje z  pakietem Micro-
soft Office w  wersj i sieciowej
i   okazuje się, że działa całkiem
przyzwoicie. Niestety nie obędzie
się bez problemów, bo serwisy są
często aktualizowane, a   nasza prze-
glądarka nie rozwija się już tak

SYSTEM NA CO DZIEŃ
AmigaOS 4 jako narzędzie pracy

MARCIN LIBICKIW naszym środowisku pokutuje opinia, że systemy
amigowe nie nadają się do użycia na co dzień. W tym nu-
merze piszemy dużo o oprogramowaniu, które temu
przeczy, ale chciałbym dołożyć swoje trzy grosze także
na temat AmigaOS 4. Tak się składa, że używanie go do
typowych prac nie wymaga wcale tak wiele samozapar-
cia, jak usiłuje to nam wmówić wiele osób.

Amiga NG
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prężnie jak kiedyś. Na marginesie,
miejmy nadzieję, że to się zmieni .
Sama konwersja pliku do formatu
strawnego dla Turbo Calca nie sta-
nowi jednak problemu, bo można to
zrobić nie tylko przez pakiet biuro-
wy, ale także wiele konwerterów
online, choćby Zamzar. Poza tym
mamy w  zanadrzu możliwość zare-
zerwowaną dla oficjalnego systemu
operacyjnego Amigi , czyli oprogra-

mowanie działające w  środowisku
AmiCygnix. Dzięki temu na Amidze-
One uruchomimy takie programy
jak AbiWord, Gnumeric, Sodipodi czy
Gimp, a   to są już pozycje wspierane
aktualne w  świecie PC i   można je
znaleźć zarówno na Windows, jak
i   w  praktycznie każdej dystrybucj i
Linuksa. W  tym momencie zyskuje-
my funkcje, których brakuje w  star-
szym oprogramowaniu i   mamy
wybór: korzystać na stałe ze środo-
wiska Cygnix czy tylko przenieść
dane do programów znanych z  Ami-
gaOS 3. To już zależy od nas, ale
"dzisiejszy" pakiet biurowy jest dla
nas dostępny!

Przechodząc do tematu tworzenia
dokumentów tekstowych, warto
przypomnieć, że wiele osób kryty-
kuje taki sposób pozyskiwania no-
wego oprogramowania. AmiCygnix

jest oczywiście środowiskiem wy-
wodzącym się z  systemów Unikso-
wych, a   jego wygląd tylko naśladuje
styl AmigaOS 4. Jednak dane można
przekazywać pomiędzy programami
działającymi w  multitaskingu, a   po-
szczególne okna mogą być otwarte
także bezpośrednio na ekranie
Workbencha. Jeśli więc nie mamy na
razie szansy na pełnoprawny port
dla systemu Amigi , chyba dobrze, że

możemy korzystać z  nowych pro-
gramów na jednym komputerze?
Poza tym nie jest to wcale nowy
sposób pracy, bo na klasykach moż-
na to robić od 20 lat poprzesz pa-
kiet GeekGadgets. Teraz mamy po
prostu nową i   rozszerzoną wersję.

Programów do edycj i tekstu dla
Amigi powstało bardzo dużo, ale
tylko niektóre przetrwały próbę
czasu, aby pracować za ich pomocą
na AmidzeOne. Moimi faworytami
są: Wordworth, PageStream, Fi-
nalWriter oraz AmigaWriter. Wszyst-
kie działają na nowym systemie
i   dają spore możliwości w  zakresie
tworzenia dokumentów do druku.
Możemy zapisywać pliki w  forma-
tach takich jak RTF czy PDF, a   same
możliwości są naprawdę szerokie.
Pamiętajmy, że na PageStreamie
było składanych swojego czasu
wiele czasopism i   książek, a   i   dzisiaj
jest to bardzo użyteczny program.
Najnowsza wersja działa na syste-
mach Windows, Linuks, a   także Ma-
cOS i   jest bardzo zbliżona do
amigowej. Powiedziałbym, że ma
trochę usprawnień kosmetycznych,
bo dotyczą one importowania
i   eksportowania danych, słowników
używanych podczas korekty czy ka-
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libracją kolorów. Na Amidze trochę
kłopotów możemy mieć z  konfigu-
racją czcionek czy uzyskiwaniem
polskich znaków, ale przecież usta-
wienia trzeba przeprowadzić tylko
raz. Jakość plików PDF czy TIFF ge-
nerowanych przez amigowe progra-
my jest bardzo dobra, nawet
porównując je z  teoretycznie naj-
bardziej uznanymi nowoczesnymi
odpowiednikami. Poza tym nie za-
wsze musimy składać gotowe doku-
menty. Amiga posiada wiele
zwykłych edytorów, również pol-
skich, które umożliwiają korektę pi-
sowni, a   potem całość można
przenieść na inne programy czy sys-
temy.

Trochę gorzej jest z  drukowaniem,
bo w  celu wykorzystania aktualnych
sterowników powinniśmy zaopa-
trzyć się raczej w  stary model dru-
karki , co może być problematyczne
i   niezbyt komfortowe. Na szczęście
wiele nowych sprzętów posiada
funkcję drukowania poprzez sieć (na
przykład modele firmy HP wyposa-

żone w  funkcję ePrint) i   przyjmują
różne formaty - także PDF, TIFF,
JPEG, GIF, a   nawet zwykły tekst. Sa-
mo drukowanie polega na przesła-
niu na adres mailowy drukarki
załącznika w  jednym z  obsługiwa-
nych formatów, a   więc sterowniki
stają się zbędne. Jak widać wcale
nie mamy mało możliwości do wy-
korzystania. Kwestia jest tylko taka,
czy rzeczywiście chcemy używać
oprogramowania amigowego, czy
pójdziemy najprostszą drogą.

Pozostaje kwestia obsługi maili
oraz fakturowania, o  i le prowadzimy
firmę. Poczta elektroniczna nie sta-
nowi problemu, osobiście pracuję
na programie YAM, a   jeśli potrzebu-
ję przejść do poczty za pomocą in-
nego interfejsu - uruchamiam
przeglądarkę Oddyssey. Nie zawsze
działają na niej wszystkie najnow-
sze funkcje, ale nie ma problemu
z  komunikacją "ze światem". W  śro-
dowisku AmiCygnix działa także
znany z  PC program Claws Mail,
a   więc znowu mamy pełen pakiet

do wyboru. Gdy bę-
dziemy potrzebować
wystawić fakturę, mo-
żemy stworzyć odpo-
wiedni dokument
w  arkuszu kalkulacyj-
nym albo edytorze tek-
stowym. Sam tak
robiłem wiele razy, tak-
że na PC w  sytuacj i , gdy
nie musiałem drukować
wielkiej liczby doku-
mentów. Teoretycznie
wystarczy zrobić to na
przeglądarce interne-
towej, ale tu dochodzą
już większe wymagania,
bo musimy znać język
HTML, najlepiej wraz
z  PHP. U   jednego
z  moich pracodawców
korzystaliśmy z  proste-
go systemu przygoto-
wanego specjalnie na
potrzeby małej firmy,
który miał bardzo małe
wymagania. Przeglą-
darka OWB spokojnie je
spełnia, a   gotowy do-
kument można bez

problemu zapisać w  formie PDF
i   przesłać elektronicznie lub do
druku. Ponadto działają na niej
przynajmniej niektóre większe sys-
temy online do fakturowania, jak na
przykład Fakturownia czy iFirma.
Osobiście sprawdzałem system Ta-
xeon i   poza tym, że może nie umoż-
liwia najszybszej pracy, bez
problemu generuje dokumenty
i   rozliczenia.

Wymiana danych przez Internet nie
stanowi problemu. Poza tym, że
możemy korzystać z  wielu serwisów
ułatwiających przesyłanie dużych
plików, jak na przykład WeTransfer,
nie zapominajmy o  poczciwym FTP.
Uruchamiając program taki jak
AmiTradeCenter, mamy do dyspozy-
cj i nowoczesnego klienta tego pro-
tokołu, natomiast jeżeli chcemy coś
więcej - proponuję Directory Opusa
5 Magellana, który pozwala łączyć
się z  serwerami z  poziomu pojedyn-
czego listera, a   nawet przesyłanie
danych z  pominięciem naszego
twardego dysku. To oczywiście
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Nie każdy wie, że na "Page Streamie" składane są wciąż czasopisma.



pewna sztuczka programowa, ale
ułatwia obsługę i   oszczędza czas.
Od niedawna możemy także używać
usługi Google Drive, a   więc syn-
chronizacja plików w  chmurze staje
się zdecydowanie łatwiejsza.

Sytuacja przedstawia się chyba naj-
gorzej w  przypadku bankowości
elektronicznej , bo tu wchodzi w  grę
stosowanie różnorodnych zabezpie-
czeń, a   nasz amigowy program nie
zawsze spełnia plan minimum. Pro-
blemy pojawiają się na przykład na
nowych wersjach serwisów Banku
Millennium czy Raiffeisen, za to nie
mam kłopotów z  działaniem na
stronach mBanku. Nie chcąc zbytnio
kombinować musimy zdecydować
się na usługę, która aktualnie nie
sprawia problemów albo posiłko-
wać się na przykład smartfonem czy
tabletem. Aplikacje mobilne są co-
raz bardziej popularne, często są
nawet wygodniejsze niż wersje "de-
sktop", więc jest to jakieś rozwiąza-
nie. OWB ma też opcję podawania
się za tableta i   to wiele razy pomo-
gło mi w  obsłudze różnych stron,
które działały zbyt wolno albo nie
chciały się wczytywać. Mimo
wszystko miejmy nadzieję, że roz-

wój przeglądarki zostanie przywró-
cony, co zaowocuje zwiększeniem
ilości obsługiwanych funkcj i . Na ko-
niec zostawiłem jeszcze temat szy-
frowania plików, bo często wydaje
się, że Amiga jest pozbawiona pro-
gramów pozwalających kodować in-
formacje. A  przecież poza czysto
amigowymi rozwiązaniami, od lat
'90-tych mamy choćby pakiet PGP
z  możliwością integracj i w  progra-
mie pocztowym. Warto wiedzieć, że
najnowsza wersja datowana jest na
drugą połowę 2015 roku. Ja bardzo
często szyfruję pliki przy użyciu
prostych skryptów w  Directory Opu-
sie 5 lub nawet poprzez wbudowa-
ne funkcje starego wydania 4.12,
względnie odświeżonego 4.16.

Z  powyższego zestawienia widać, że
nowe Amigi mogą poszczycić się
całkiem pokaźną bazą oprogramo-
wania biurowego, często większą
niż inne niszowe systemy jak na
przykład Haiku. Wiele programów
wykorzystywałem w  podobny spo-
sób już na AmigaOS 3.0 i   teraz tylko
mam szybszy sprzęt, natomiast
funkcje i   sposób pracy pozostał po-
dobny. Większość z  omówionych
czynności potrzebujemy wykonywać

codziennie, ważne jest więc, aby ro-
bić to w  możliwie najbardziej wy-
godny sposób. Komfort dla każdego
może oznaczać coś innego, dlatego
nie odpowiem za Was - czy warto
się w  to bawić? Moim zdaniem tak,
ale pod pewnymi warunkami. Po
pierwsze musimy po prostu lubić
używać oprogramowania dla Ami-
gaOS, inaczej cała sprawa nie bę-
dzie miała racj i bytu. Po drugie
należy ocenić warunki , w  których
przyjdzie funkcjonować naszej Ami-
dzeOne. To, o  czym mówię nie jest
oczywiście możliwe do zastosowa-
nia w  dużych firmach, gdzie liczą się
certyfikaty i   zasady narzucane z  gó-
ry. Jednak tam, gdzie możemy sobie
pozwolić na swobodę wyboru śro-
dowiska, polecam wypróbować choć
kilka ze wspomnianych przeze mnie
programów. Będziecie zaskoczeni
funkcjonalnością, choć z  drugiej
strony jeśli ktoś jest przyzwyczajony
do integracj i z  siecią, a   komputer
traktuje główne jak podręczny ter-
minal - może być też rozczarowany.

Pewnie nigdy nie znajdziemy złote-
go środka, sam niejednokrotnie wa-
ham się, którą stronę wybrać. Dla
mnie jednak bardzo ważna jest

możliwość kontynuowania
sposobu pracy, za którą po-
lubiłem Amigę najbardziej
spośród wszystkich moich
komputerów. Z  tego względu
nie obawiam się używać
programów, które nie są
szeroko znane, a   jeśli już
mam możliwość uruchomie-
nia AbiWorda - nie ustawiam
się na pozycj i "wrogiego"
oprogramowania. Każdy
sposób jest dobry, jeśli tylko
pozwala uzyskać zamierzone
rezultaty. Następnym razem
pokażę jak konkretnie uży-
wam swojego amigowego
biura. Dla niektórych szo-
kiem może być fakt, że nie-
które rzeczy wciąż robię na
Amidze klasycznej . Być może
to tylko moje przyzwyczaje-
nie, ale pewnych rzeczy nie
wyobrażam sobie robić ina-
czej korzystając z  ulubionej
Przyjaciółki .
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Przeglądarka internetowa OWB radzi sobie z większością stron.



Wiele osób bardzo chwali gotowe
dystrybucje typu "ClassicWB" lub
"AmiKit" ze względu na doskonały
wygląd i   szeroki zakres dołączone-
go oprogramowania. Rzecz jasna
różnica między zwykłym blatem
może być szokująca, przynajmniej
jeśli ktoś nie jest zaznajomiony
z  elastycznością systemu operacyj-
nego Amigi . Nigdy nie ukrywałem,
że nie jestem zwolennikiem stoso-
wania gotowców, ale warto zwrócić
uwagę, że przecież to, co w  nich wi-
dzimy jest po prostu rozbudowaną
konfiguracją Workbencha, którą
osiągniemy bez problemu samo-
dzielnie. Trzeba tylko wiedzieć jak
to zrobić i   poświęcić na to trochę
więcej czasu.

Możemy mieć różne poglądy na te-
mat estetyki interfejsu graficznego,
ale wśród funkcj i zwykłego Work-
bencha 3.x nie znajdziemy możli-
wości zmian stylu systemowych
okien, chyba że wystarczające staną
się opcje modyfikacj i czcionek i   ko-
lorów. Jak wiemy, dzisiaj większość
użytkowników chce czegoś więcej ,
najlepiej dostosowanego wizualnie
do nowoczesnego oprogramowania.
Nie chcę jednak po raz kolejny pisać
jak tworzyć konfiguracje a'la Ami-
gaOS4 czy MorphOS, a   zajmę się

czymś bardziej atrakcyjnym, choć
jednocześnie również skomplikowa-
nym. Spróbujemy sprawić, aby nasz
poczciwy Workbench nabrał stylu
znanego ze świata PC. Dziś w  mo-
dzie są jednolite ramki pozbawione
niepotrzebnych wodotrysków, za to
proste i   czytelne.

Taki efekt będziemy w  stanie osią-
gnąć za pomocą kilku programów
dostępnych darmowo na Aminecie.
Na ilustracj i powyżej przedstawiam
wyjściowy wygląd, który należy
oczywiście do edycj i "XP" nielubia-
nych przez Amigowców "Okien". Nie
musimy decydować się na używanie
tego stylu na co dzień, bo w  każdej
chwili będziemy mogli go zmienić
lub przywrócić oryginalny stan. Pro-
ponuję jednak przyjąć zasadę jed-
nolitego rozmiaru przycisków syste-
mowych. Będzie on oczywiście róż-
ny w  zależności od rozdzielczości
ekranu, którą planujemy używać.

Ja do emulacj i stosuję standardowy
ekran 1280x1024 lub 1440x900, co
powoduje, że w  obu przypadkach
mogę zastosować ten san schemat.
Oczywiście nic nie stoi na przeszko-
dzie, aby te same lub podobne roz-

dzielczości stosować na prawdziwej
Amidze, ale wymaga to zdecydowa-
nie bardziej rozbudowanej konfigu-
racj i . Nie będę omawiał instalacj i
wszystkich dodatków, bo robiłem to
wielokrotnie, poza tym wiedza ta
jest powszechnie znana. Chciałbym
raczej wskazać metodę i   kierunek,
które możemy przyjąć w  celu uzy-
skania satysfakcjonujących rezulta-
tów. Zaczniemy od modyfikacj i
wyglądu okien i   związanych z  nimi
elementów na ramkach.

Wszystkie te elementy możemy
zmieniać za pomocą pakietu "Visu-
alPrefs", a   ściślej mówiąc dołączo-
nego programu preferencyjnego
"GUI ". Pozwala on swobodnie mo-
dyfikować rozmiar i   wygląd syste-
mowych przycisków, ale muszą być
one zapisane w  odpowiednim for-
macie i   wielkości . Najprościej zaj-
rzeć do katalogu "Bitmaps" lub
jednego ze stylów jakie można zna-
leźć na Aminecie, w  katalogu
"pix/theme". Musimy mieć stworzony
katalog dla naszego "tematu", w  nim
pliki o  odpowiednich nazwach po-
dzielone na kilka konkretnych kata-
logów.

Amiga NG

ULEPSZAMY SYSTEM
Na emulatorze i nie tylko

ADAM ZALEPAW stałym dziale emulacji będziemy mówić o  różnych
sposobach udawania Amigi na pececie i   innym nowocze-
snym sprzęcie. Na początek chcę poruszyć sprawę różnic
pomiędzy możliwościami systemu w  wersji 3.0 i   3.1 na
prawdziwym procesorze 680x0 i  tym, co możemy osią-
gnąć we wszelkich odmianach programów "UAE" w  ogóle.
Chodzi oczywiście o  prędkość, usprawnienia w  stosunku
do oryginału i   wynikającą z  nich konfigurację Workben-
cha.
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Wszystko musi mieć określoną
strukturę, ale nie będziemy jej rozu-
mieć dopóki nie wczytamy ustawień
do programu "GUI ". Przechodzimy
więc do systemowego katalogu
"Prefs" i   uruchamiamy wspomniane
preferencje. Ogrom funkcj i może
przytłoczyć, ale na szczęście wszyst-
kie efekty zmian są prezentowane
na grafice w  prawej części okna.

Na początek trzeba ustawić przycisk
cykliczny po lewej stronie w  pozycj i
"System" (pod polem z  napisem
"Workbench"). Na liście zobaczymy
kilka przykładowych ustawień - o  i le
zostały one zainstalowane razem
z  "VisualPrefs" - wybieramy to w  in-
stalatorze. Są one dość typowe, dla-
tego niezależnie proponuję
załadować styl "WorkbenchXP".

Po rozpakowaniu archiwum z  Ami-
netu wybieramy więc małe pole
znajdujące się po prawej stronie
przycisku "Bitmaps". W  oknie wyboru
wskazujemy katalog, gdzie rozpako-
wane zostały pliki . W  tym przypadku
w  środku znajdziemy katalog
"WorkbenchXP", a   w  nim kolejny -
"WinXP". Gdy w  oknie pojawią się
katalogi o  nazwach:

- ArrowDown
- ArrowLeft
...
- Snapshot
- Zoom

wówczas wybieramy przycisk "Ok"
po lewej stronie. Jak można się do-
myślić, dotyczą one poszczególnych
systemowych pól i   przycisków,
szczegółowo będziemy o  tym mó-
wić później . Na razie w  oknie "GUI "
powinny pojawić się grafiki w  odpo-
wiednich miejscach, chociaż mogą
być widoczne niezbyt dobrze - tak
jak na mojej ilustracj i . Aby to zmie-
nić trzeba dostosować szerokości
oraz wysokości ramek korzystając
z  kolejnego przycisku cyklicznego,
tym razem widocznego poniżej pola
"Frame", a   więc tam gdzie mamy na
początku napis "Gadget sizes".

Pozycja ta dotyczy rozmiaru przyci-
sków na ramkach, poza tym mamy
jeszcze:

Polecam również zaznaczyć opcję
"Make square titlebar gadgets", któ-
rą znajdziecie na liście po prawej
stronie. Pozwala ona dostosować
przyciski do kwadratowego rozmia-
ru grafiki . Dodatkowo, aby pozbyć
się "starych" ramek wokół przyci-
sków należy przestawić funkcję ko-
lejnego przycisku cyklicznego
"Frame" z  pozycj i "Auto" na "Border-
less". Dzięki temu będzie widać je-
dynie grafikę na tle standardowego
okna.

Jak widać na ilustracjach wygląd
jest już inny, ale to nie jest jeszcze
to, co chcemy osiągnąć, choć znamy
już ogólne zasady działania. Teraz
wytniemy grafikę z  bazowej ilustra-
cj i dotyczącej Windows XP i   wsta-
wimy ją jako własne przyciski na
ramce okna. Nie jest to wcale spe-
cjalnie trudne, wystarczy tylko za-
chować rozmiar i   styl zapisany
w  poszczególnych plikach. Wczytaj-
my przykładowy plik, na przykład

- Border sizes - rozmiar ramek okien
- Titlebar height - wysokość listwy tytułowej, osobno

dla okien ("Windows") oraz ekranu
Workbencha ("Screen").

Program konfiguracji interfejsu graficznego ma bardzo szerokie możliwości.
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"default" z  katalogu o  nazwie "Ar-
rowDown" do systemowej przeglą-
darki "Multiview". To samo możemy
zrobić z  przykładowym zestawem
zapisywanym domyślnie w  ścieżce:

SYS:Prefs/Presets

W  obu przypadkach zobaczymy ty-
powy plik IFF ILBM, ale możemy
użyć także dowolnego innego for-
matu, który jest obsługiwany w  sys-
temie. W  praktyce więc możliwości
zamykają się w  zainstalowanych
datatypach, a   więc nie jesteśmy
skazani na jeden sposób zapisu.

Skorzystaliśmy z  pliku o  nazwie "de-
fault" który musi zawierać wszystkie

możliwe stany przycisku, na którym
wyświetlana ma być grafika.
Mamy więc przycisk:

- nieaktywny (wyłączony)
- zwykły (niezaznaczony)
- "wciśnięty" (zaznaczony)

dlatego w  oknie "Multiview" widać
strzałkę trzy razy obok siebie. Drugi
plik w  katalogu to "default.mask",
który zawiera grafikę zapisaną w  2
kolorach określającą tak zwaną ma-
skę, czyli miejsce zajmujące przez
przycisk, gdy jest nakładany na ram-
kę okna. Dzięki temu może mieć on
różny kształt, a   nie tylko prostokąt-
ny jak w  przypadku standardowego
Workbencha. W  obu plikach grafika

musi być ułożona poziomo według
kolejności , którą przedstawiam
w  tabeli . Ważne, aby pamiętać, że
maska musi się dokładnie pokrywać
z  wyglądem grafiki (a   więc plik "de-
fault") pod względem rozmiaru
i   pozycj i - inaczej przyciski nie będą
wyświetlane prawidłowo.

Autor "VisualPrefs" do programu
dołączył plik "Sample.ilbm", który
zapisywany jest w  ścieżce:

SYS:Prefs/Bitmaps

Za jego pomocą możemy zobaczyć
jak powinno wszystko wyglądać
praktycznie. Oczywiście wygląd
grafiki może być dowolny, ważne

Nazwa katalogu Opis Ułożenie w kolejności od lewej strony
ArrowUp Strzałka w górę Normalny, zaznaczony, nieaktywny
ArrowDown Strzałka w dół Normalny, zaznaczony, nieaktywny
ArrowLeft Strzałka w lewo Normalny, zaznaczony, nieaktywny
ArrowRight Strzałką w prawo Normalny, zaznaczony, nieaktywny
SBarLogo Screen bar logo Normalny
Checkmark "Ptaszek" Normalny, zaznaczony, wyłączony, wyłączony i zazn.
Cycle Przycisk cykliczny Normalny, zaznaczony, wyłączony, wyłączony i zazn.
Fallback Normalny, zaznaczony, nieaktywny
SDepth Zmiana ekranu Normalny, zaznaczony
Close Zamknięcie Normalny, zaznaczony, nieaktywny
Zoom Zmiana rozmiaru Normalny, zaznaczony, nieaktywny
Depth Ułożenie okna Normalny, zaznaczony, nieaktywny
Iconify Ikonifikacja Normalny, zaznaczony, nieaktywny
Snapshot Utrwalenie pozycj i Normalny, zaznaczony, nieaktywny
MUI Przycisk MUI Normalny, zaznaczony, nieaktywny
PopUp Lista rozwijana Normalny, zaznaczony, nieaktywny
Padlock "Kłódka" (D. Opus) Normalny, zaznaczony, nieaktywny, nieaktywny i zan.
Size Skalowanie okna Normalny, zaznaczony, nieaktywny

Pliki graficzne zapisane są standardowo w formacie IFF ILBM.
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jest natomiast, aby zachować po-
wyższe zasady. Wszystko wydaje się
skomplikowane, ale cała trudność
zamyka się tylko w odpowiednim
ułożeniu grafiki i zapisaniu jej w
plikach o konkretnych nazwach.
Tworzymy więc katalog swojego ze-
stawu, następnie wewnątrz zapisu-
jemy kolejne katalogi lub
kopiujemy je z zestawu "Workben-
chXP" i możemy przystąpić do pracy.
Jeżeli grafikę mamy przygotowaną,
wystarczy podmienić oryginalne
pliki . Jeśli nie - czeka nas sporo pra-
cy, ale jeśli się przyłożymy efekt bę-
dzie bardziej niż zadowalający.

Na początek spróbujcie zmienić na
przykład tylko strzałki i już będzie-
cie wiedzieć, czy wybrany styl bę-
dzie odpowiedni . To oczywiście
tylko początek modyfikacj i systemu
i na razie nie wszystkie elementy
będą pasować, ale od czegoś trzeba
zacząć. Ja również stworzyłem wła-
sny zestaw i pokażę go Wam w na-
stępnym odcinku.

WYDANIE 2001
czy

REEDYCJA?



Gdy się dobrze zastanowimy okaże
się, że czasy AmigaOS 3 nie różnią
się zasadniczo od tego, co obserwu-
jemy dzisiaj . Co więcej , obecne
oprogramowanie, choć oczywiście
nie tak liczne jak kiedyś, nie stawia
przed użytkownikiem aż tak wiel-
kich ograniczeń, jak przedstawiają
to sceptycy. Dotyczy do obu konku-
rencyjnych rozwiązań, a   więc za-
równo użytkownicy AmigaOS 4, jak
i   wspomnianego systemu z  moty-

lem w  logo mogą wykonywać na
swoich systemach większość typo-
wych czynności potrzebnych pod-
czas codziennej pracy. Aby się o  tym
przekonać wystarczy, bez zbędnych
kompleksów, po prostu uruchomić
komputer.

Najbardziej zmieniliśmy się my,
Amigowcy, a   w  zasadzie zmieniło się
nasze nastawienie do korzystania
z  komputera. Co więcej , to nie wyni-

ka z  wewnętrznego przymusu, ani
presj i związanej z  wiekiem. Wszyst-
ko ma podstawy w  realiach zmie-
niającego się rynku
informatycznego. Nie musimy się
temu podporządkowywać, zawsze
i   wszędzie, choć presja jest ogrom-
na, a   pokusa jeszcze większa.

Ostatnie "huczne" wydarzenia mó-
wiące o  końcu rozwoju przeglądarki
Odyssey nie napawają optymizmem.
Niestety silnik WebKit nie będzie
już rozwijany dla architektury Po-
werPC i   nic nie wskazuje na to, aby
w  szybkim czasie można było go
zastąpić czymś lepszym. Oczywiście
w  perspektywie pojawi się problem,
ale czy dzisiaj mamy się czego
wstydzić? Nasze małe środowisko
opracowało bardzo wiele oprogra-
mowania i   amigowe "next geny" są
bardziej funkcjonalne niż wiele in-
nych projektów, które jak mogłoby
się wydawać, mają szanę na szerszą
popularyzację. Wymienię tu choćby
system Haiku czerpiący inspirację
z  zapomnianego BeOSa. Wchodząc
na stronę z  zasobami oprogramo-
wania pod adresem:

haikuware.com

PRZEŁAMAĆ BARIERY
MorphOS w domowym budżecie

ADAM ZALEPAJ ako że używam MorphOSa jako mój główny system,
postanowiłem dodać swoje trzy grosze do dyskusji w  te-
macie funkcjonalności amigowych systemów, a  także
przewidywań na temat ich przyszłości. Obserwowałem
rozwój Amigi jeszcze przed bankructwem Commodore,
a  naszą platformę zawsze traktowałem przede wszyst-
kim użytkowo. Dzisiaj oceniamy losy Przyjaciółki przez
pryzmat doświadczeń ostatnich lat, co jest moim zda-
niem bardzo niesłuszne i   mylące. Pamiętajmy, że przy
błędnych założeniach udowodnimy każdą tezę.
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można dowiedzieć się, że projekt
upadł i   niestety wyświetla się jedy-
nie strona informacyjna o  zamknię-
ciu repozytorium. Możecie mi
uwierzyć na słowo, że nie było tam
zatrzęsienia oprogramowania, choć
zdarzały się ciekawe pozycje. Sam
system Haiku ostatnią aktualizację
odnotować jeszcze w  2012 roku
i   na razie nie udostępniono żadnej
nowej wersj i . Nie ma też zapowie-
dzi , a   dodajmy, że aktualna wersja
wciąż oznaczona jest jako "alpha",
a   więc nawet nie testowa - opisy-
wana zwykle jako "beta". To pokazu-
je jak niewdzięczna jest rola
developerów, nawet jeśli korzystają
z  najpopularniejszej platformy x86.
W  tym miejscu zgadzam się z  kryty-
kami mówiącymi, że samo przejście
na nową architekturę nie spowodu-
je automatycznego wysypu nowego
oprogramowania. Daje nam jednak
szansę na zaistnienie nowych funk-
cj i , które na wolniejszym sprzęcie
nie mają racj i bytu. Przecież już raz
to przerabialiśmy przy okazj i przej-
ścia na procesory PowerPC. Na zwy-

kłej Amidze 500 nie uruchomisz
AmigaOS4, ani Quake'a, a   na szyb-
kim procesorze - to co innego. Gdy
na Amidze realne stało się korzy-

stanie ze sprzętu szybszego niż wy-
służona Motorola 680x0, pojawiły
się nowe możliwości , a   wraz z  nimi
nowe programy i   gry.

Widzimy tu również jak bardzo - mi-
mo wszystkich podziałów i   przeciw-

ności - zintegrowane jest
środowisko Amigi , czy też byłych
użytkowników "przyjaciółki", którzy
w  wolnych chwilach wspominają

"jak to drzewiej w  komputerach by-
wało". I   choć ostatni czas jest raczej
okresem, w  którym następuje zwrot
ku bardziej klasycznym rozwiąza-
niom, jest to przecież cały czas część
jednego środowiska Amigowców. Na
drugim biegunie jest chęć trakto-

wania "next genów" czysto użytko-
wo i   jak pokazuje praktyka, wybór
architektury pecetów dla populary-
zacj i naszego systemu nie musi być
ani jedynym właściwym wyborem,
ani tym najbardziej trafionym. Nie
jestem jego wielkim zwolennikiem,
ale dzisiaj wydaje się, że nie mamy
wyboru. Chyba że chcemy tylko
przestawiać ikony, bo do tego wy-
starczy system z  dyskietki .

Oczywiście bazą dla codziennego
korzystania z  komputera musi być
oprogramowanie, które pozwoli
wykonywać najczęstsze czynności .
W  takiej sytuacj i najbardziej liczy
się to, iż po prostu lubimy Amigę
i   choćby można było na niej robić
tylko niektóre rzeczy, i   tak spróbu-
jemy ściągnąć i   uruchomić kolejny
program dający teoretycznie tylko
namiastkę tego, co można dostrzec
na tak zwanym "main streamie". Po-
mijam bardziej zaawansowane me-
tody wykorzystania systemu, bo
choć amigowe oprogramowanie jest
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wręcz stworzone do takich "kombi-
nacj i", wykorzystuje je tylko mała
część użytkowników.

I   tu dochodzimy do miejsca, w  któ-
rym osobiście jestem razem z  Wami,
czyli oceny programów przydatnych
po prostu w  codziennej pracy.
W  tym numerze Amigazynu piszemy
również o  wykorzystywaniu Amiga-
OS 4 w  działalności gospodarczej , ja
jednak chciałbym podejść do tema-
tu bardziej "prywatnie", ale równie
praktycznie. Pokażę oprogramowa-
nie, z  którego korzystam codziennie,
a   jednocześnie pozwala mi ono cie-
szyć się moją nowoczesną Amigą
nie tylko przy zabawie, ale przede
wszystkim wtedy, gdy muszę wyko-
nać konkretną czynność w  Interne-
cie lub przychodzą do mnie znajomi
i   chcę im pokazać, że nie tylko Win-
dows i   Linuks jest wart uwagi . Tym
razem nie chcę uciekać się do wiel-
kich słów, po prostu lubię Amigę
i   od zawsze próbowałem jej używać
do tak wielu czynności , i le tylko by-
ło możliwe. Dlatego prezentowane
oprogramowanie podzieliłem na
grupy, które z  mojego punktu wi-
dzenia są najbardziej istotne, a   tak-
że uniwersalne dla wszystkich
systemów operacyjnych wywodzą-
cych się z  Amigi produkcj i Commo-
dore.

INTERNET

Być może jestem dziwny, albo moje
korzystanie z  sieci jest niezbyt no-
woczesne (chyba nawet na pewno),
ale większość potrzebnych mi stron
internetowych z  powodzeniem ob-
sługuje przeglądarka Odyssey pod
MorphOSem. W  zasadzie nie daje
rady tylko tam, gdzie trzeba ko-
niecznie użyć Flasha albo innych
wynalazków w  rodzaju pakietu Si-
lverlight autorstwa Microsoftu.
Oczywiście nie będę Was przekony-
wał, że każda strona zadziała bez
problemu, bo wraz z  rozwojem sieci
znajdziemy coraz więcej miejsc,
gdzie OWB wyświetli błędy lub nie
pozwoli odczytać części zawartości ,
ale mimo wszystko na razie nie jest
aż tak źle jak malują to niektórzy.

Spójrzmy choćby na możliwość ko-
rzystania z  bankowości internetowej
oraz popularnych stron informacyj-
nych, których obsługa nie jest po-
zbawiona problemów, ale jednak
większość stron działa. Muszę tu
dodać, że szybkość wczytywania
stron lub obsługa poszczególnych
usług nie zawsze jest wystarczająca,
aby praca była najwygodniejsza.
Jednak to już ma związek z  aktual-
nie używanym sprzętem, a   chcę
skupić się na samej funkcjonalności
oprogramowania. Do tego, nie jest
przecież żadną tajemnicą, że zarów-
no AmigaOS 4 jak i   MorphOS mają
niebawem działać na nowej platfor-
mie, co mam nadzieję jak najszyb-
ciej stanie się rzeczywistością. Aby
uzmysłowić sobie różnicę wydajno-
ści proponuję uruchomić system
AROS (na początek najlepiej w  dys-
trybucj i I caros) i   porównać prędkość
bardziej wymagających funkcj i . Mo-
żemy wtedy ocenić, na ile jest to dla
nas wystarczające, a   na ile będzie-
my musieli posiłkować się sprzętem
pecetowym.

BIURO

Przyjęliśmy, że korzystanie z  progra-
mów biurowych musi wiązać się
z  dostępem do odpowiedników
słynnego pakietu "Microsoft Office".

Proponuję jednak zastanowić się,
czy przypadkiem przez ostatnie lata
nie zmieniliśmy zdania patrząc na
świat przez pryzmat użytkownika
peceta. Kiedyś bez problemu two-
rzyliśmy dokumenty na "Wordwor-
thcie", "Final Writerze", "Amiga
Writerze" czy "Page Streamie", a   ar-
kusze "Turbo Calcu", "Final Calcu" czy
kilku innych podobnych progra-
mach. Wielu z  nas przestało to robić,
bo okazało się, że jego Amiga jest
zbyt wolna, a   zakup lepszej karty
turbo był albo zbyt drogi , albo wy-
dawał się nieopłacalny. Dziś, gdy
mamy do dyspozycj i maszyny o  du-
żo większej mocy obliczeniowej, za
które nie musimy płacić więcej niż
kilkaset złotych, może jednak warto
ponownie przyjrzeć się zakurzonym
programom?

Odpowiem Wam na własnym przy-
kładzie. Większość swoich doku-
mentów przygotowuję na "Page
Streamie", bo posiada on możliwość
eksportowania plików w  formacie
PDF lub EPS. To, co wymaga druko-
wania piszę głównie na "Wordwor-
thcie". Bilanse i   wszelkiego rodzaju
obliczenia wykonuję na "Turbo Cal-
cu", który ma możliwość wczytania
danych z  peceta - trzeba je tylko za-
pisać w  jednym z  przyjmowanych
formatów, ale z  tym z  kolei nie ma
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problemów na żadnym z  nowocze-
snych wariacj i "ofisa". Przykłady mo-
jej działalności możecie zobaczyć
na ilustracjach. Czy podczas edycj i
nie ma problemów? Oczywiście, że
się zdarzają, ale równie dobrze mie-
wam spore problemy na linukso-
wym "Libre Office" albo "Scribusie".
Są one innego rodzaju, ale tak samo
potrafią utrudnić uzyskanie właści-
wego rezultatu pracy. Poza tym "Pa-
ge Stream" istnieje przecież
w  wersjach dla prawie każdego sys-
temu i   wygląda bardzo podobnie do
tego, co widać na Amidze. Dlaczego
więc z  niego nie korzystamy?

Przyzwyczailiśmy się do "nowego"
sposobu korzystania z  komputera
i   chcemy go przenieść do świata re-
tro, a   przecież zupełnie nie w  tym
rzecz. Tak samo jak pisząc muzykę
w  "ProTrackerze" nie oczekujemy
wtyczek VST i   efektów typu kom-
presor, a   jednak interesują nas
wklepywanie nut w  patternach. Zro-
zumiałym jest, że w  pracy zawodo-
wej często nie przeskoczymy
konkretnych wymagań, ale w  domu
możemy sobie pozwolić na własny
sposób urządzenia komputerowego
zaplecza. Polecam, bo daje to niesa-
mowity klimat i   wiele zadowolenia.
Aż chce się wtedy pracować. Edycja
zwykłego tekstu, który na dodatek
będziemy wymieniać z  innymi kom-

puterami, może być utrudniona ze
względu na różne standardy kodo-
wania polskich znaków. Trzeba pa-
miętać, aby używać programów
pozwalających na ustawianie for-
matu pliki , jak na przykład "Scribble"
lub stosować narzędzie do konwer-
sj i znaków - i   tu można użyć syste-
mowego "ConvertText".

MAGAZYN DANYCH

Wiele razy czytam kolejne prośby
o  wyjaśnienie sposoby przenoszenia
danych z  jednego komputera na in-

ny. A  może po prostu uruchomić
uniwersalny serwer plików? Jest ta-
ki program "OrangeFTPd", o  którym
już kiedyś pisaliśmy. Można go zna-
leźć w  serwisie:

morphos-files.net

Program posiada graficzny interfejs,
jest bardzo prosty w  obsłudze i   zin-
tegrowany z  konfiguracją użytkow-
ników w  systemie. Oczywiście nie
jest to bardzo potężne narzędzie
i   potrafi czasem sprawić problemy
przy przesyłaniu naprawdę dużych
lub bardzo wielu plików. Nie nadaje
się także do obsługi dużej liczby
kont o  skomplikowanej strukturze,
niemniej do skopiowania doku-
mentu PDF albo kolekcj i modułów
muzycznych nadaje się znakomicie.

Wiadomo, że przy składowaniu
większej ilości plików zwykle prze-
chowujemy je w  formie archiwum.
I   tutaj nasze amigowe rozwiązania
mogą się pochwalić sprawną ob-
sługą popularnych formatów jak ZIP,
RAR czy 7-ZIP. Można z  nich korzy-
stać na wiele sposobów - klasyczne
w  oknie "Shell", za pomocą mena-
dżerów plikowych, mechanizmów
wbudowanych w  pulpit albo przy
użyciu jednej z  nakładek graficz-
nych, jak choćby najbardziej znany
"InstantZip".
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GRAFIKA

Tutaj sytuacja jest trudniejsza, bo
przez lata korzystamy z  edytorów
naśladujących windowsowego
"Photoshopa" i   nie wyobrażamy so-
bie już innej koncepcj i pracy.
Spójrzmy jednak na programy typu
"Image FX", "Photogenics" czy "Tv
Paint", a   zobaczymy, że stare nieko-
niecznie oznacza gorsze. Do podsta-
wowej edycj i mamy doskonałe
oprogramowanie, a   jeśli chcemy
użyć czegoś nowszego - polecam
"Show Girls" dostarczany razem
z  MorphOSem. Sam wiele razy przy-
gotowuję grafikę do umieszczenia
w  sieci i   robię to właśnie na jednym
z  wymienionych programów.

Spójrzmy także bardziej łaskawym
okiem na oprogramowanie, które
nie zdążyło nabrać popularności , bo
ukazało się w  schyłkowych dla Ami-

gi okresie. Kolejnym przykładem
będzie tutaj "Monument Designer"
firmy proDAD, który służy do two-
rzenia prezentacj i w  stylu przypo-
minającym współczesne odpowie-
dniki . Używam go od dawna, już
podczas "Amiga Meeting" organizo-
wanym od 2000 roku plansze na
big-screenie wyświetlane były
z  Amigi 1200 właśnie z  tego pro-
gramu. Oczywiście znowu tutaj na-
rzucają się porównania do
oprogramowania znanego ze świata
pecetów, ale przecież w  praktyce li-
czą się dwie rzeczy - rezultat naszej
pracy oraz zadowolenie z  używane-
go oprogramowania. O  ten drugi
czynnik nie ma się co martwić, na-
tomiast efekty zależą od naszej po-
mysłowości , wyobraźni i   sprzętu
z  jakiego możemy korzystać. Uwa-
żam jednak, że do prac, gdzie nie
musimy zamykać się w  konkretnych
algorytmach, nie będziemy mieli

problemów. Najważniejsze funkcje
są dostępne w  większości progra-
mów, tylko musimy je zauważyć.
Przy dzisiejszej dostępności opro-
gramowania, można to zrobić z  ła-
twością.

W  pierwszej części artykułu to
wszystko, na co chciałem zwrócić
uwagę. Jeśli powiecie, że oprogra-
mowanie dla Amigi widzę w  zbyt
dobrym świetle, odpowiem jedno -
zastanówcie się z  jakich funkcj i
najczęściej korzystacie, a   potem
porównajcie z  nimi możliwości po-
szczególnych programów. Jeżeli
uwolnimy się od poczucia, że ko-
niecznie musimy mieć wszystko tak
samo jak na innych systemach, zo-
baczymy, że nasze środowisko wcale
nie jest aż tak bardzo ograniczone,
jak wygląda na pierwszy rzut oka.
Pozory mylą.

AMIGAZYN 7/2016

Amiga NG

PIERWSZA
POLSKA
PUBLIKACJA
KSIĄŻKOWA

NA PAPIERZE
ORAZ E-BOOK



Skupimy się na tym, co nas oczywi-
ście interesuje najbardziej , a   więc
emulacj i "przyjaciółki" za pomocą
"E-UAE". Konfiguracja jest dość
skomplikowana, ale tylko wtedy, gdy
chcemy koniecznie zaglądać do pli-
ków tekstowych w  katalogu "Conf".
Lepiej , a   przynajmniej dużo łatwiej
uruchomić program wspomagający
"rhLaunch", dzięki któremu wszyst-
kie najważniejsze funkcje można
wybierać z  wygodnego okna "MUI ".
Nie będę mówił szczegółowo
o  wszystkich ustawieniach udawa-
nej Amigi , bo wiadomo, że zależy to
od programów jakie chcemy uru-
chamiać. Jeśli jednak interesują nas
gry, powinniśmy zwrócić uwagę na
płynność animacj i , z  której Przyja-
ciółka zawsze słynęła.

Wiadomo, że w  tym wypadku po-
winniśmy emulować tryb wyświe-
tlania PAL, ale nie da się tego zrobić
na przeciętnym monitorze LCD.
Większość z  nich obsługuje bowiem
tryb 60 Hz, a   to jest niewystarczają-
ce. Z  takim problemem zetkniemy
się niezależnie od tego, czy korzy-
stamy z  eMaca, Maca Mini czy też
PowerBooka. Na szczęście jest pro-
ste rozwiązanie - trzeba podłączyć
odpowiedni monitor i   ustawić roz-

dzielczość od-
powiadającą
naszemu emu-
latorowi o  czę-
stotliwości 50
Hz.

Zakup sprzętu
może wydawać
się prosty, bo
używane mo-
nitory można
kupić za cenę
ok. 100  zł, ale
pod MorphO-
Sem to nie
kończy sprawy.
Trzeba jeszcze
utworzyć nową
rozdzielczość
w  systemie,
a   sterowniki
zachowują się
różnie w  za-
leżności od
sposoby pod-
łączenia z  komputerem. Dlatego
sprawdziłem działanie na kilku po-
pularnych modelach i   za chwilę po-
dzielę się z  Wami wynikami testów.

Podstawą jest więc ustawienie try-
bu 50 Hz i   rozdzielczości zbliżonej

do PAL, czyli 720 x 576 pikseli . Po-
szukania zacząłem od monitora, po
którym niewiele się spodziewałem,
a   w  zasadzie dwóch - Samsunga
SyncMaster 740N oraz Benq
G900WA. Oba podłączyłem poprzez
gniazdo analogowe D-Sub. Następ-

UDANE UDAWANIE
E-UAE i płynna emulacja

ADAM ZALEPAKonfiguracja emulatorów starych komputerów i  konsol
może sprawiać problemy, szczególnie, gdy zależy nam na
uzyskaniu naprawdę dobrych rezultatów. Oczywiście
wiele osób powie, że na nowoczesnych monitorach LCD
nie da się odwzorować obrazu jak z  Amigi, Atari czy Am-
strada, bo zawsze piksele będą wyglądały nieco inaczej,
a  kolory niekoniecznie okażą się tak samo intensywne
jak w  oryginale. Na MorphOSie można jednak zrobić pod
tym względem dużo więcej niż wydaje się to na pierwszy
rzut oka.
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nie uruchomiłem preferencje syste-
mowe i   wszedłem w  opcję "Moni-
tors". Ustawienia ekranu robimy tak
samo na każdym wyświetlaczu, dla-
tego warto od razu zapamiętać naj-
ważniejsze funkcje. Można
edytować istniejące rozdzielczości ,
ale najlepiej utworzyć nowy tryb za
pomocą przycisku "Nowy. . .". Z  listy
na górze wybieramy jedną z  goto-
wych rozdzielczości , a   potem regu-
lujemy częstotliwość za pomocą
suwaka o  nazwie "Częstotliwość
piksela". Podczas zmian wartości
pole "Częstotliwość [Hz]" (na dole
okna, po prawej stronie) będzie za-
wierało liczby z zakresu od 60 Hz w
górę lub w dół. Musimy tak ustawić
suwak, aby uzyskać wartość w oko-
licach 50 Hz. Przy okazj i zwróćmy
uwagę, że pole prezentuje częstotli-
wość z dokładnością do aż czwarte-
go miejsca po przecinku, dzięki
czemu mamy pełną swobodę konfi-
guracj i .

Po skonfigurowaniu ekranu wybie-
ramy przycisk "Test", dzięki czemu
pojawi się obraz kontrolny przy uży-
ciu wybranych parametrów. Jeżeli
wszystko jest w porządku z wielko-

ścią oraz pozycją obrazu, wybieramy
"Ok", aby powrócić do Ambienta. Te-
raz w oknie "Edycja trybu" jeszcze
raz wskazujemy przycisk "OK". Aby
nowy tryb był możliwy do wywoła-
nia należy jeszcze zrestartować
komputer. Potem na liście trybów
wyświetlania powinna pojawić się
nowa pozycja.

UWAGA: Jeżeli występują problemy
z aktualizacją parametrów ekranu
należy skasować systemową biblio-
tekę "ddc.library".

Jeżeli chcemy przetestować usta-
wienia, nasz tryb można ustawić na
blacie Ambienta, ale wybrana roz-
dzielczość nie jest zbyt duża, więc
nie jest to najwygodniejsze rozwią-
zanie. Poza tym E-UAE niekoniecz-
nie musi używać trybu wyświetlania
pulpitu. Najlepiej skonfigurować
emulator ręcznie i zobaczyć, czy
faktycznie animacja odpowiada
płynności 50 Hz. Na początek wy-
starczy ustawić tylko jedną opcję,
która ukryta jest na liście plików z
ustawieniami.

W oknie "rhLaunch" przechodzimy
do zakładki "Configs" i z listy po le-
wej stronie wybieramy plik, z które-
go będziemy korzystać, na przykład
"A1200-hires.conf". Gdy w prawej
części okna pojawią się poszcze-
gólne opcje, wyszukujemy pozycję:

amiga.screen_type

i ustawiamy na niej funkcję "ask".
Dzięki temu po uruchomieniu emu-
latora, zostanie wyświetlone okno
wyboru, w którym można będzie
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Wybór sterownika monitora oraz dostępne rozdzielczości ekranu.



wskazać dowolną rozdzielczość do-
stępną w systemie. Warto pamiętać,
że dodatkowo powinien być włą-
czony tryb "overlay" (funkcja "ami-
ga.use_overlay" w pozycj i "yes") oraz
oczywiście aktywny tryb pełnoekra-
nowy ("gfx_fullscreen_amiga" w po-
zycj i "true").

W przypadku wybrania zbyt dużej
rozdzielczości , obraz może nie wy-
pełnić całego ekranu, ale to już mu-
simy ustawić różnie,
w zależności od na-
szego monitora. Mo-
żemy to potraktować
jako szczegół i zo-
stawić na później .
Najważniejsze, aby
sprawdzić czy uru-
chomiony zostanie
obraz w częstotliwo-
ści 50 Hz. Trzeba też
pamiętać, że jeżeli na
pierwszym razem
monitor poda nam
komunikat w stylu
"out of range" czy też
w wersj i polskiej
"poza zakresem", nie
oznacza to od razu,
że mamy się podda-
wać. Różne wyświe-
tlacze wyświetlają
inaczej obraz o tych
samych parametrach,
ale w innych rozdzielczościach. Dla-
tego spróbujmy wybierać różne try-
by, a punktem zbieżnym powinna
być wartość 50 Hz i 24-bity, czyli
16,7 mln kolorów.

Testując konfigurację na kilku po-
pularnych monitorach doszedłem
do wniosku, że najgorzej sprawdza
się połączenie przewodem D-Sub,
czyli analogowym. Obraz nie zawsze
nabiera właściwej częstotliwości ,
poza tym skalowanie na wymienio-
nym Samsungu nie wygląda najle-
piej . Co prawda jest to model, który
nie ma w specyfikacj i ujętej warto-
ści poniżej 60 Hz, ale udało mi się
na nim uzyskać tryb zbliżony do na-
szych potrzeb. Niestety skalowanie
psuje cały efekt, poza tym na ekra-
nie pojawia się na stałe informacja
o złych ustawieniach tryby wyświe-

tlania. Monitor Benq też nie dał ra-
dy i tym razem obraz w ogóle nie
chciał pojawić się, gdy tylko wybie-
rałem częstotliwość niższą od 60
Hz.

Dużo lepiej sytuacja w wygląda na
HP, bowiem model L1950G oficjal-
nie obsługuje tryby 50-hercowe.
Niestety występują różnice w opro-
gramowaniu pomiędzy gniazdami
cyfrowym i analogowym. Moje Maki

mają wbudowane gniazdo cyfrowe,
a więc do przewodu VGA musi być
podłączony adapter. Być może to on
stwarza problemy, możliwe, że to
kwestia samego komputera, ale do-
bre rezultaty udało mi się uzyskać
tylko poprzez przewód DVI bez żad-
nych dodatkowych przejściówek.
Ustawiłem tryb 1280 x 1024 oraz
50 Hz i całość pracuje naprawdę
dobrze. Pewnym problemem jest
tylko przełączanie pomiędzy Am-
bientem a E-UAE w trakcie działa-
nia emulatora. Wynika to albo z
problemów systemowych, albo pro-
gramu działającego na osobnym i
co by nie mówić - nietypowym ekra-
nie. W każdym razie, o ile nie mu-
siałem przejść na pulpit bez
wyłączania "udawanej" Amigi ,
wszystko działało dobrze.

W tym miejscu warto dodać, że aby
gniazdo DVI działało prawidłowo w
sterowniku systemowym "Radeon"
musi być aktywny parametr (toolty-
pe):

DVI_ENABLE=YES

Sterownik znajdziemy w ścieżce:

MOSSYS:Devs/Monitors

Ustawień karty graficz-
nej jest tu więcej , ale u
mnie włączenie tego
parametru rozwiązało
problem brak obrazu na
zewnętrznym wyjściu
PowerBooka. Po włą-
czeniu komputera za-
mykam pokrywę, a
następnie przy wczyty-
waniu systemu obraz
automatycznie jest wy-
świetlany na zewnętrz-
nym monitorze. Jeżeli
nie zamkniemy pokrywy,
obraz pojawi się na wy-
świetlaczu laptopa i to
w innym trybie wy-
świetlania, a ustawione
wcześniej parametry nie
będą widoczne bez ko-
lejnego resetu. Trzeba o
tym pamiętać. Znane są
także problemy z roz-

poznawaniem rozdzielczości po-
przez gniazdo DVI , co spotkało mnie
swojego czasu na Macu Mini . Do tej
pory nie wiem co było tego przy-
czyną, ale na pewno zdarzało się
częściej , gdy monitor nie był podłą-
czony bezpośrednio, a poprzez ad-
apter.

Obsługa emulatora nie jest więc
najłatwiejsza, poza tym jeśli mamy
utworzonych wiele różnych konfi-
guracj i Amigi , trzeba przestawić
każdą z nich ręcznie. Nie byłem za-
dowolony z takiego stanu rzeczy i
starałem się znaleźć rozwiązanie.
Nieoczekiwanie okazało się, że wy-
starczy zastosować przewód. . . HDMI
(sic! ). Oczywiście musimy znowu
podłączyć przejściówkę, tym razem
inną, ale mimo wszystko podobną
do DVI . Przecież HDMI to w teori i

AMIGAZYN 7/2016

Amiga NG

Aktywny parametr DVI_ENABLE w oknie informacyjnym
ikony.



tylko inna forma gniazda cyfrowego,
więc powinny występować podo-
bieństwa w konfiguracj i .

I tak jest rzeczywiście, bowiem mu-
simy stworzyć nowy tryb wyświetla-
nia, ale po jego zapisaniu zaczynają
się różnice - na naszą korzyść. Tak
się składa, że sygnał doprowadzony
do gniazda DVI monitora lub tele-
wizora jest rozpoznawany jako "ty-
powy" i podczas przełączania
ekranów systemowych jego para-
metry nie są zmieniane. To bardzo
ułatwia pracę, bo w E-UAE nie trze-
ba przestawiać opcj i związanych z
ekranem, a tylko pozostawić do-
myślne ustawienie "custom" (za-
miast "ask" - jak wcześniej ). Przy
okazj i obraz HDMI na wielu wy-
świetlaczach posiada lekkie rozmy-
cie, bo doskonale emuluje
zakłócenia obrazu oryginalnej Ami-
gi . To się przydaje w grach i demach,
a także nie obciąża procesora na-
szego komputera.

W praktyce na Macu Mini G4 z pro-
cesorem 1,25 GHz szybkość emula-
tora pozostawia nieco do życzenia,
ale widać to podczas wczytywania
danych albo przy większym obcią-
żeniu różnymi efektami na raz. Po-
werBook z G4 1,67 GHz radzi sobie
zdecydowanie lepiej i tylko czasem
można zauważyć zwolnienia pracy.
Oczywiście wszystko zależy od tego
jaką produkcję uruchomimy, ale
większość znanych tytułów działa
bardzo dobrze.

Nasz nowy tryb wyświetlania nie
jest rzecz jasna związany tylko z
"udawaniem" Amigi . Możemy go wy-
korzystać w innych programach, na
przykład emulatorze "Vice". Jeżeli
więc chcemy zobaczyć jak będzie
wyglądać animacja w grach Com-
modore 64, wystarczy kliknąć na
ikonie "x64". Okno otwiera się na
pulpicie, a pełny ekran uruchamia-
my wywołując opcję "Fullscreen"
(menu górne "Options"). Dodatkowo
proponuję w tym przypadku wyłą-
czyć pozycję "Video Overlay". Obraz
będzie wyświetlany w tym samym
trybie co Ambient, a ściślej mówiąc -
na tym samym ekranie. Tę samą za-

sadę można przyjąć do wszystkich
programów wchodzących w skład
pakietu "Vice".

Chciałbym poruszyć też temat tak
zwanego "tearingu", czyli rwania ob-
razu, co widać szczególnie właśnie
podczas przewijania zawartości .
Niestety nasze amigowe emulatory
nie mają oddzielnych opcj i przezna-
czonych do niwelowania tego efek-
tu, ale i tak można jemu
przeciwdziałać. W konfiguracj i trybu
wyświetlania trzeba nieco zmniej-
szać lub zwiększać częstotliwość.
Oczywiście cały czas musimy poru-
szać się w okolicach słynnych 50
Hz, ale może być to na przykład
wartość 49,95 lub 50,08 Hz.

Zmiana częstotliwości niejedno-
krotnie wpływa na efekt tearingu,
choć nie ma tu jednej uniwersalnej
reguły. Trzeba powiedzieć, że jest to
zdecydowanie bardziej widoczne
podczas animacj i w poziomie niż
pionie, co można bardzo szybko od-
czuć uruchamiając na przykład grę
"Pinball Dreams". Proponowane roz-
wiązanie najlepiej sprawdzać przy
podłączeniu monitora przewodem
HDMI , bo wielokrotne przełączenia
trybu wyświetlania nie powoduje

problemów ani po stronie systemu,
ani oprogramowania telewizora. Jak
się okazuje, na MorphOSie bez pro-
blemu możemy emulować różne
komputery zachowując płynność
animacj i i inne specyficzne funkcje.
Trzeba tylko spędzić trochę czasu
na konfiguracj i programów, a także
samego Ambienta. Osobiście korzy-
stam także z emulatorów 8-bitowe-
go Atari i kilku konsol. Programy
takie jak "atari800" czy "GenesisPlus"
nie sprawiają kłopotów i mogą do-
starczyć wiele rozrywki fanom retro.

Pamiętajmy, że w ustawieniach sys-
temu możliwe jest też skojarzenie
plików w formacie ADF, D64 i in-
nych z emulatorami tak, że dwuklik
na ikonie spowoduje uruchomienie
odpowiedniej konfiguracj i . Na przy-
kład, gdy w nazwie pliku będzie
symbol "AGA", uruchomi się E-UAE
jako Amiga 1200. MorphOS jest
elastyczny w konfiguracj i , a wszyst-
ko można zrobić stosunkowo łatwo i
szybko. Jeśli natomiast ktoś jest fa-
nem rozbudowanego menu kontek-
stowego, można dodać funkcje,
które będą pojawiać się tylko po
wykryciu określonego formatu pliku.
Jak to zrobić opowiem w następnym
numerze Amigazynu.
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Nuclear War

Zaczynam od najbardziej znanego
tytułu, bo gra swojego czasu wśród
moim znajomych nosiła miano
"ujeżdżania bomby", przez co wzbu-
dzała sporo emocji . Wszystko przez
intro kowboja na atomowym poci-
sku wypuszczanym z  samolotu
oczywiście amerykańskiego. Zo-
stawmy jednak politykę. Nuclear
War to jedna z  lepszych gier w  ga-
tunku prostych gier strategicznych,
choć dzisiaj mogłyby być problemy
z  jej wydaniem. W  menu występują
"sadystyczni" liderzy i   są to dowcip-
ne karykatury światowych polity-
ków z  Infidelem Castro na czele.
Występują tu gwiazdy takie jak J imi
Farmer, Tricky Dick, Mao kalambur,
Ronnie Raygun, Ghanj i , Gorbatchef
czy też pułkownik Khadaffy.

Rozgrywka polega na konkurowaniu
z  czterema przeciwnikami, z  których
każdy może być sterowany kompu-
terowo albo przez innego gracza.
Na Amidze gra działa systemowo, co

widać nawet po wskaźniku myszki ,
a   moją uwagę przykuwał zawsze
efekt paralaksy z  intra. Teoretycznie
to nic takiego, ale duże animowane
obiekty, pikselowa grafika i   - co by
nie mówić - kontrowersyjny humor
zapadały w  pamięć.

Rozgrywka jest w  zasadzie ograni-
czona do trzech opcj i : działaniem
propagandy na przeciwnika, dezer-
cją do własnego kraju, potraktowa-
niem bombą albo stworzeniem
obiektów stanowiących ochronę
przed atakiem. Gra jest turowa,
a   więc mamy jedno działanie na
rundę i   trzeba naprawdę pogłówko-
wać, żeby przetrwać dłuższy czas.
Od czasu do czasu mamy możliwość
produkcj i broni , ale nie uświadczy-
my tu wysokiej skuteczności , więc
powiedzmy, że to ciekawostka. Moż-
na zauważyć, że każdy przeciwnik
ma ulubioną strategię i   ciągle jej
używa. Z  jednej strony daje to moc-
no ograniczone możliwości roz-
grywki, z  drugiej - musimy
obserwować ruchy, a   mniej działać

"na logikę". Przy okazj i autorzy za-
warli swój komentarz do polityków,
bo na przykład Ghanj i zawsze ko-
rzysta z  propagandy, a   Khadaffy
najbardziej lubi rozszczepiać atom.
Autorzy starali się urozmaicić roz-
grywkę, bo występują w  niej różne
zdarzenia losowe w  formie żartów,
co prawda mało wyszukanych, ale
jednak zabawnych. Przykładowo
można zobaczyć, że miasto nagle
unosi się w  przestrzeń albo zauwa-
żymy UFO.

Jednak największy problem pojawia
się wtedy, gdy wszyscy czterej wro-
gowie zdecydują się zaatakować ja-
ko pierwsi , tym samym kończąc grę
tuż po pierwszej turze. Na pewno
nie jest to pożądane i   może dener-
wować. "Nuclear War" nie jest grą
idealną, jest raczej prostą rozrywką,
w  której dominuje logika na pozio-
mie szkolnej i   brakuje w  niej więk-
szej ilości fabuły, ale przecież nie
zawsze chcemy zająć się polityką na
poważnie.

AWIĘCWOJNA!
Przegląd gier strategicznych

TOMASZ BERNACIKN ie wiem ile osób pamięta jeszcze film pod tytułem
"War Games" z  1983 roku z  20-letnim Matthew Brode-
rickiem w  roli głównej. Na mnie obraz ten zrobił nieza-
pomniane wrażenie co najmniej z  kilku powodów.
Jednym z  nich był wielki ekran, na którym super kompu-
ter rozrysowywał taktykę wojenną z  pociskami atomo-
wymi w  tle, a  do tego porozumiewał się z  ludźmi
językiem naturalnym. Innym była jakość samej grafiki,
chociaż dzisiaj może wydawać się to wręcz śmieszne.
W  każdym razie, gdy kupiłem swoją pierwszą Amigę
chciałem zakosztować podobnego klimatu, do czego
nadawało się wiele interesujących gier. Dziś napiszę
o  tych mniej znanych, które nie mają dużych wymagań,
a  zapewniają wiele godzin wspaniałej rozrywki.

AMIGAZYN 7/2016

Rozrywka



Centurion: Defender of Rome

Jeśli jednak znajdziemy więcej cza-
su, proponuję grę, która swojego
czasu zrobiła na mnie wrażenie roz-
machem i   spójnym stylem wizual-
nym, choć nieco oszczędnym. Jak
przystało na produkcję rozgrywają-
cą się w  czasach rzymskim, intro za-
wiera aluzję do legendy
o  Romulusie i   Remusie - legendar-
nych założycieli Rzymu. Widzimy
mianowicie wizerunek Wilczycy Ka-
pitolińskiej z  odpowiednią adnota-
cją. Zawsze podobały mi się
historyczne wątki w  grach, stąd
"Centurion" zwrócił moją uwagę.

Wyobraźmy sobie: jest 400 lat po
założeniu Wiecznego Miasta, a   mło-
dy rzymski setnik zostaje umiesz-
czony ze swoim legionem nad
brzegiem Tybru. W  grze na pierw-
szym planie widać bitwy, które są
bardzo dobrze animowane. Oczywi-
ście dzisiejszy gracz powiedziałby,
że nie jest to nic specjalnego, ale
pamiętajmy, że mówimy o produkcj i
z początku lat '90-tych. Jak na dzi-
siejsze standardy system walki jest
bardzo prosty, ale mimo wszystko
uważam, że warto docenić umiejęt-
ne połączenie kilku elementów. Ma-
my wybór szyku bojowego i taktyki ,
gdzie możemy określić unikanie

najsłabszych wrogów lub powodu-
jący zbyt wielkie ofiary w naszych
oddziałach. W krytycznych sytu-
acjach trzeba często wydawać nowe
rozkazy, choć walka wtedy zatrzy-
muje się, dając nam czas do namy-
słu.

Oddziały poruszają się szybko, więc
trzeba przewidzieć sytuację zarów-
no ofensywne, jak i defensywne.
Musimy planować sposób otoczenia

wroga i chronić własne boki: jeden
pluton może siać spustoszenie w
szeregach wroga, ale musimy nim
odpowiednio manewrować i wspie-
rać na czas. Symulacja nie jest zbyt
skomplikowana, a więc nasz styl
walki będzie zwykle skutkował
efektami typowymi dla epoki grec-
ko-rzymskiej , mianowicie: będziemy
mieli dwie przeciwstawne linie sta-
łej piechoty i ruchome jednostki po
obu stronach, które w tym samym
czasie obejmują boki .

I stnieją także pewne szczegóły, któ-
re nie występują we wszystkich
grach taktycznych i tutaj są bardzo
dobrze widoczne. Na przykład mo-
rale: w obliczu plutonu spowalnia-
jącego jednostki będą uciekać, co
nie znaczy, że nie polegną. Ponadto,
nie można zobaczyć formacj i wroga
dopóki nie zdecydujemy się na
ręczne sterowanie. Nie będziemy
znać również taktyki przeciwnika
dopóki nie wykonamy otwierające-
go ruchu. Warto zaznaczyć, że w
przeciwieństwie do wielu innych
gier, w "Centurionie" obce oddziały
są w równym stopniu ograniczone
w działaniach jak nasze.

Niestety istnieje kilka istotnych
ograniczeń, które nie symulują rze-
czywistych elementów walki , co
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najpewniej wynika z ograniczeń
sprzętowych. Na przykład plutony
może poruszać się tylko w czterech
kierunkach, nie można też dowodzić
więcej niż jednym legionem. Jest to
ważne ograniczenie, ponieważ
oznacza, że nie można kupić sobie
tyle jednostek ile chcemy, nawet je-
śli mamy na to środki . Można jed-
nak pokonać wroga atakując kilka
razy z kilku legionów. Doskonałym
punktem gry jest muzyka. Mamy co
prawda proste tła, ale tworzą do-
skonały klimat każdej sytuacj i .

Pozostała część gry obraca się wo-
kół zarządzania armiami i flotami
oraz wdrażania ich wokół punktów
strategicznych. Niestety bardzo sła-
bym elementem jest dyplomacja,
która prawie zawsze sprowadza się
do dwóch opcj i : albo nic nie zmie-
niamy, albo walczymy. Przez czas ja-
kiś możemy praktycznie nic nie
robić, ale nie ma to większego sen-
su. Trzeba więc wybrać odpowiednie
opcje dialogowe, co brzmi prawie
jak w grze przygodowej i to takiej , w
której trzeba próbować działania
"wszystkiego ze wszystkim".

Reasumując, jest to gra strategiczna
na pewno bardziej dojrzała i uwa-
żam, że zasługuje na swoje miejsce

w klasycznym stylu. Nie jest pozba-
wiona wad, ale daje dużo rozrywki,
choć nie możemy od niej oczekiwać
przykucia do monitora na wiele dni .

Genghis Khan

Kolejną grę pierwszy raz zobaczy-
łem na swojej niedawno kupionej
Amidze 500. Nie wiedziałem jeszcze
wtedy, że większość tytułów jest

niesystemowych i nie dziwił mnie
sposób uruchomienia bezpośrednio
z Workbencha. Pamiętajmy, że cały
czas mówimy o komputerze wypo-
sażonym 1 MB pamięci , a jednak nie
przeszkodziło to w działaniu "Gen-
ghis Khana". Typowa rozdzielczość
Hires, czyli 640 x 256 punktów i 4
kolory na ekranie, opcje wybierane
po prostu z systemowego menu
górnego, prosta grafika i muzyka -
czyli to nie dziwne? Proszę Państwa,
mamy rok 1988!

Jest to doskonała gra wojenna, tym
razem z udziałem gracza jako wład-
cy mongolskiego Temudżyna, oczy-
wiście lepiej znanego jako
Czyngis-chana. Japońska firma KOEI
była znana z dostarczania dokład-
nych symulacj i strategi i historycz-
nych bitew i omawiany tytuł nie jest
wyjątkiem. Co w niej trzeba zrobić?
Mówiąc w największym skrócie,
zjednoczyć mongolskie plemiona, a
następnie rzucić do ich stóp cały
świat.

Gra korzysta z bardzo znanego in-
terfejsu, który jest znany fanom
produkcj i KOEI . Wszystko jest kon-
trolowane za pomocą odpowiednich
poleceń, na przykład należy naci-
snąć klawisz Enter, jeśli chcemy zo-
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baczyć opis dostępnych funkcj i . J ak
w przypadku większości starszych
gier strategicznych, trzeba uzbroić
się w czas, aby grać na poważnie.
Fakt, że gra jest sterowana za po-
mocą klawiatury oznacza, że walki
będą trwać długo, ale w tym samym
czasie daje to wiele różnych strate-
gi i do wykorzystania. Począwszy od
ataku wprost, do zasadzki w lesie i
użycia broni w okolicach rzek. Moż-
na również podzielić swoje siły i
atakować z różnych stron naraz.

"Genghis Khan" jest grą zwracającą
uwagę na szczegóły i trzeba po-
święcić sporo czasu, aby się z nią
zapoznać, ale jest to warte naszego
wysiłku. Stanowi wyzwanie dla gra-
cza, co samo w sobie powinno Was
zainteresować. Dodajmy, że grać
można maksymalnie na czterech
graczy.

Battle Isle

Na koniec chcę przypomnieć pro-
dukcję, która była długo dla mnie
tylko ładnie brzmiącym tytułem.
"Battle I sle" posiada intro mówiące
o statku międzygalaktycznym prze-
mierzającym przestrzeń i zawsze
podobał mi się ten sposób wprowa-
dzenia. Ciekawie narysowane, przy-
jemna kreska i piksele! Wiadomo, w
1991 roku, gdy gra została wydana
nie było to nic dziwnego, ale jednak

nie wszystkie tytuły były tak mocno
dopracowane.

Planeta Chromos została przejęta
przez superkomputer i mieszkańcy
zostali postawieni w iście tragicznej
sytuacj i . Twoim zadaniem, jako jed-
nemu z ostatnich żyjących genera-
łów, jest przebić się przez linie
wroga w celu zniszczenia kompute-
ra Skynet Titan raz na zawsze. Tak
można przedstawić fabułę, ale pole-

cam obejrzeć intro. Pierwszą rzeczą,
jaką można zauważyć podczas uru-
chamiania gry jest to, że ekran jest
podzielony na dwie części . Lewa
połowa należy do nas i naszych
żołnierzy, natomiast prawa - do
przeciwnika, którym może być kom-
puter lub drugiego gracza. System
walki jest prosty, tak samo proste
mogą wydawać się pierwsze pozio-
my, ale wierzcie mi, że szybko się to
zmienia.

Nasze armie składają się z jedno-
stek lądowych, powietrznych i mor-
skich, ale trzeba używać je z
rozwagą, bo w większość walk je-
steśmy postawieni w sytuacj i zde-
cydowanej przewagi liczebnej ze
strony wroga. Inteligencja przeciw-
nika jest całkiem dobrze dopraco-
wana, więc musimy główkować.
Każda jednostka jest ograniczona w
terenie, przykładowo poduszkowiec
może przekroczyć oceany i bagna,
ale będzie miał problem z każdą
górą.

Piechota zostanie szybko pokonana
na otwartym terenie, ale za to może
skutecznie ukryć się w lesie lub w
górach. Na wielu mapach znajdzie-
my budynki takie jak składy lub fa-
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bryki , które możemy przejąć z
podbitych jednostek. Budynki
te mogą odwrócić przebieg
walk, zwłaszcza, że można w
ten sposób naprawiać swoje
jednostki .

Niestety "Battle I sle" ma także
wady. Dźwięk i grafika nie jest
tak dobra jak na przykład w
seri i "Dune", ale największym
problemem jest dla mnie in-
terfejs. Często trzeba po pro-
stu wertować instrukcję, bo to,
co widzimy na ekranie moni-
tora jest nieczytelne. Może to
tylko moje osobiste wrażenie,
bo znam wiele osób, które
kiedyś zachwycały się ukła-
dem elementów, ale jednak
mam spore doświadczenie i
dostrzegałem problem od po-
czątku. Gdy jednak przyzwy-
czaimy się do dziwnego
sterowania, możemy mieć
sporo zadowolenia z "Battle
I sle".

Gra na pewno mogłaby być
lepsza, ale warto spróbować w
nią zagrać, choćby po to, aby
przekonać się naocznie jak
kiedyś potrafiły różnić się
między sobą poszczególne
produkcje. Podsumowując, je-
żeli szukamy wymagającej
strategi i , na pewno nie zawie-
dziemy się.

Mam nadzieję, że moja nowa
lista zaostrzyła Wasze apetyty
na strategiczne wykorzystanie
Amigi . Dzisiaj takie gry już nie
powstają, są zwykle dużo
prostsze, jeśli w ogóle może-
my cieszyć się nowymi tytuła-
mi z tego gatunku. Pamiętam,
że sam niekoniecznie doce-
niałem bardziej rozbudowane
czy po prostu trudniejsze gry, a
zainteresowanie przyszło do-
piero z czasem, gdy skończyły
się produkcje mniej wymaga-
jące. Nie same platformówki
muszą zajmować cenne miej-
sce na naszych dyskach twar-
dych lub (kiedyś miękkich)
dyskietkach.
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Wiadomo, że najlepiej stosować no-
śniki typu DD, ale jest ich najmniej
i   nie są łatwe do zdobycia. W  serwi-
sach aukcyjnych osiągają coraz
wyższe ceny, nawet jeśli są stare
i   sfatygowane. Gdy wyciągniemy
z  szuflady lub co gorsza piwnicy pu-
dełko Datalux z  dyskietkami, które
kiedyś katowaliśmy, może się oka-
zać, że są nie do użycia. Formatowa-
nie wykaże błędy, stacja będzie
głośno chrobotać, ulubiona gra się
nie wczyta, a   w  niektórych przypad-
kach możemy nawet doprowadzić
do uszkodzenia stacj i dyskietek.

W  najgorszej sytuacj i będziemy
mieli do zrobienia dwie rzeczy:
podłączenie nowej stacj i i   przygoto-
wanie sprawnych nośników, a   przy-
najmniej takich, które nie
doprowadzą do problemów sprzę-
towych. Z  dyskietkami jest problem
tego rodzaju, że nie przewidzimy
które są sprawne, bo z  wyglądu mo-
gą wyglądać bardzo różnie. Z  dru-
giej strony jeśli już wiemy, że
głowica stacj i jest nie do użycia, le-
piej nie podłączać innej , dopóki nie
sprawdzimy chociaż niektórych dys-
kietek z  naszej starej kolekcj i . J akiś
czasu temu stanąłem przed podob-
nym problemem i   zdecydowałem, że
jeśli już - niech dyskietki uszkodzą
napęd podłączony do peceta. Tak się
złożyło, że miałem starą stację USB

firmy NEC (model
UF00002 Rev.B,
1.60), która leżała
zakurzona i   posta-
nowiłem zaprząc
ją do pracy.

Zadanie nie nale-
żało do najła-
twiejszych, ale
zacząłem segre-
gować dyskietki .
W  pierwszej kolej-
ności odrzuciłem
te, które miały wi-
doczne uszkodze-
nia, następnie
wyrywkowo przyj-
rzałem się w  jakim
stanie jest powło-
ka magnetyczna
w  "okienku". Dalej ,
z  duszą na ramie-
niu, wkładałem
nośniki do stacj i
spodziewając się
różnych odgłosów
ze środka. I   fak-
tycznie, niektóre
zaczęły piszczeć,
skrzypieć, ale sta-
cja dzielnie sobie radziła. Co cieka-
we, nie została uszkodzona tak
samo jak oryginalny napęd, co na-
prowadziło mnie na trop budowy
mechanizmu. Teoretycznie wszystko

wygląda podobnie, a   przecież stacja
pecetowa różni się od amigowej
tylko sygnałami i   kilkoma innymi
szczegółami (jak czujniki gęstości ).
Mimo wszystko żadna z  testowa-
nych dyskietek nie spowodowała

RATOWANIE DYSKIETEK
Nośnik zagrożony

BARTOSZ KACPRZYKChoć karty pamięci i   pendrive'y na stałe zagościły
w  naszych komputerach, wielu z  nas wciąż używa dys-
kietek jako podstawowego nośnika. Na pewno składa się
na to bardzo wiele czynników, między innymi problemy
z  kompatybilnością urządzeń typu HxC czy Gotek, a  także
chęcią powrotu do czasów, gdy regularne "cykanie" stacji
było jedną z  cech szczególnych Amigi. Nie zawsze jest to
proste, bo kto by dzisiaj przejmował się flopkami?
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uszkodzenia głowicy, co zdarzyło się
bardzo szybko w  mojej Amidze
1200.

Czy to przypadek, czy kwestia napę-
du firmy NEC, polecam zakup ich
produktu. Właściwie tylko jemu za-
wdzięczam brak rozstroju żołądka
przy sprawdzaniu nośników. Bardzo
szybko byłem w  stanie odrzucić
dyskietki w  najgorszym stanie i   mo-
głem mieć nadzieję, że dadzą się
sformatować na Amidze. Przede
mną stanął drugi problem, przerób-
ki samej stacj i . Nie miałem dużego
wyboru, bo nie chciałem tracić cza-
su na kupowanie napędów z  aukcj i
internetowych. Mam jednak starego
peceta o  konfiguracj i w  rodzaju
procesora Pentium I I I i   karty gra-
ficznej RivaTNT, w  którym ostała się

dawno nieużywana stacja TEAC FD-
235HF. Po przestudiowaniu wielu
strony w  sieci , doszedłem do wnio-
sku, że płytka elektroniczna u  mnie
jest zupełnie inna niż na większości
zdjęć. Okazało się, że niezależnie od
modelu, ważny jest dopisek obok,
który określa właśnie rodzaj płytki .
U   mnie jest to model D291 i   jest
zgodny ze stacją Sony Z161, a   prak-
tycznie można powiedzieć, że jest to
identyczne urządzenie. Nawet obu-

dowa i   przetłoczenia górnej części
pokrywy są takie same. Jak widać
stosowanie wielu nalepek do tego
samego sprzętu jest znane nie tylko
w  świecie amigowym.

Tak jak w  większości stacj i , aby do-
stosować ją do Amigi trzeba zrobić
trzy rzeczy: zmienić numer napędu
na "zerowy", zamienić rezystor z  po-
zycj i DiskChange na Ready, a   sygnał
DiskChange podłączyć do pinu nr  2

gniazda sygnałowego. W  moim
przypadku nie obyło się bez metody
prób i   błędów, bo nie jestem osobą
bardzo obeznaną z  lutownicą, ale
udało się to zrobić bez uszkodzenia
i   w  ciągu mniej więcej 30 minut. Jak
to zrobiłem, widać na zdjęciu i   chy-
ba nie wymaga komentarza. Na
wszelki wypadek zaznaczyłem
zmiany, ale są naprawdę proste. Re-
zultaty nie są może najpiękniejsze,
ale robiłem to na własny użytek,
a   najważniejsze, żeby móc zrobić to
jeszcze raz, gdy ewentualnie uszko-
dzimy (oby nie) kolejną stację. Mój
NEC/Sony działa z  dyskietkami
sformatowanymi pod systemem, ale
także nie-dosowymi, co mnie bardzo
ucieszyło. Zamiast wydawania 40  zł
na aukcj i , mogę mieć satysfakcję
z  wykonanego "projektu". Nic wiel-
kiego, ale polecam zaczynać zabawę
od małych rzeczy, a   potem powoli
uczyć się bardziej skomplikowanych.
Osobiście doszedłem do etapu
tworzenia własnych płytek, a   więc
prostych interfejsów z  układami
programowalnymi, co mi się przy-
daje nie tylko na Amidze, ale to te-
mat na inny artykuł.

Wróćmy do naszej stacj i dyskietek.
Po wykonanej pracy i   sprawdzeniu
dwóch kultowych (przynajmniej dla
mnie) gier "Agony" oraz "Apidya",
stwierdziłem, że wszystko działa.

Warsztat
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Elektronika stacji dyskietek może różnić się zasadniczo, mimo
wykorzystania tego samego modelu.



Postanowiłem na próbę przenieść
dane z  peceta, formatując jedną
z  dyskietek pod Linuksem. Niestety
format dyskietki nie został rozpo-
znany, co mnie bardzo zdziwiło, bo
przecież to typowe "720K". Zrobiłem
więc odwrotnie, sformatowałem no-
śnik na Amidze przez sterownik
"PC0" i   o   dziwo - na pececie pro-
blem ustąpił. Po raz kolejny Amiga
okazała się bardziej zgodna ze stan-
dardami niż sam standard. Skopio-
wałem kilka przykładowych plików
i   nie natrafiłem na żadne problemy.
Zacząłem więc formatować tę samą
dyskietkę normalnie, jako "DF0".
Niestety prawie od razu wystąpił
błąd. Złożyłem to na karb uszkodze-
nia samej dyskietki i   po prostu się-
gnąłem po kolejną. Gdy sytuacja
powtórzyła się zrobiło się dziwnie.
Nie znalazłem w  Internecie żadnych
konkretnych informacj i , więc jedyne
co mi pozostało to wypróbować
programy do formatowania nie-
sprawnych nośników, czyli coś w  ro-
dzaju starego "Bad Format".

Program o  tej nazwie pozwolił zo-
rientować się, w  którym miejscu
dyskietki występują błędy, a   potem
błędne sektory wyłączyć z  użycia.
Podobną funkcję ma dużo nowszy
"Worse Format", ale najskuteczniej-
sze okazało się połączeniu obu. Kil-
kukrotnie formatowanie za pomocą
"BadFormat" powoduje podobne
efekty jak częściowe rozmagneso-
wanie nośnika, dzięki czemu wiele
sektorów odzyskuje sprawność.
Sprawdziłem to na kilkudziesięciu
dyskietkach i   mechanizm jest po-
wtarzalny. Najlepsze efekty uzyska-
łem formatując raz jednym, raz
drugim programem, a potem - po
wyjęciu dyskietki - wracając do niej
za pomocą systemowego okna for-
matowania. Czy ta tehnika może się
sprawdzić również w Waszym przy-
padku, trudno powiedzieć. Moje
dyskietki przeleżały kilkanaście lat
w pudełku i teoretycznie nie powin-
ny być już sprawne, bo czas życia
powłoki magnetycznej szacowany
jest na najwyżej 5-10 lat. Okazuje

się jednak, że ta teoria ma
niewiele wspólnego z prak-
tyką. Ciekawostką jest także,
iż najlepiej wypadły dyskiet-
ki bezfirmowe, a te z ozna-
czeniami "Basf", "Dysan", "3M"
czy "Verbatim" odmawiały
posłuszeństwa dużo częściej .
Pamiętam czasy, gdy używa-
łem jeszcze nośników 5,25
cala, przy Commodore 64 i
Amidze, ale wtedy "no name"
nie był w cenie. Czasy się
zmieniają, a tak naprawdę
pewnie żaden z producentów
nie sądził, że nośniki te będą
używane tyle lat.

Na koniec pozostawiłem
stare dobre "X-Copy", które
używam na mojej Amidze
500 z Kickstartem 2.0. Tu
problem był bardziej złożony,
bo błędy występowały dużo
częściej , nawet po wcze-
śniejszym sprawdzeniu za
pomocą "Bad Format". Pro-
gram ma własne mechani-
zmy odczytywania, działające
w oderwaniu od systemu
plikowego, co można zaob-

serwować podczas operacj i odczytu
i zapisu, ale zawsze myślałem, że
nie będzie to miało wpływu na
analizę zawartości . Biorąc pod uwa-
gę doświadczenia jeszcze z lat '90-
tych, byłem przekonany o dokład-
ności "X-Copy" i to się potwierdziło,
bo teoretycznie uszkodzone obszary
były wykazywane nawet wtedy, gdy
parę chwil wcześniej dyskietka zo-
stała wyczyszczona pod systemem.

Co wynika z moich testów? Dla
mnie jest najważniejszy jeden
wniosek - nie powinniśmy spisywać
na straty dyskietek, nawet jeżeli w
danej chwili nie chcą się formato-
wać czy zapisywać. Może się okazać,
że po paru zabiegach sytuacja się
zmieni , a przecież nośników DD jest
w tej chwili jak na lekarstwo. Wia-
domo, że z tego wynika popularność
Goteka, do którego jednak wiele
osób się nie może przekonać. Jeżeli ,
tak jak ja, chcecie używać całego
sprzętu bez emulacj i , moje do-
świadczenia mogą się przydać.
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J a dokładnie przypominam sobie
mój pierwszy raz z  komputerem
określanym jako "personal" i   było to
połączenie polsko-portugalskie.
Brzmi ciekawie, a   zaręczam, że jesz-
cze lepiej wyglądało na żywo. Lata
'80-te i   Timex 2048 podłączony do
telewizora Beryl 102, a   na dodatek
jako pamięć masowa magnetofon
Grundig MK-235 - oczywiście na
polskiej licencj i z  dumnym logo fir-
my Unitra. Wczytywanie gier za po-
mocą portu opisanego jeszcze jako
"EAR", a   nie "Phones", ale funkcja by-
ła ta sama. Serce biło mocniej , gdy
na ekranie komputer mozolnie kre-
ślił planszę tytułową gry okraszoną
wielokolorowymi pasami.

Mimo wszystko nigdy nie byłem ty-
powym przedstawicielem nowo ro-
dzącego się nurtu informatyzacj i
kraju, bowiem podczas poznawania
sprzętu podejmowałem próby pro-
gramowania w  Basicu. Jeszcze przed
zakupem własnego komputera bar-
dzo dużo czytałem o  tym, jak zmusić
maszynę do wykonywania zadanych
czynności i   wiedzę nabytą "na su-
cho" chciałem jak najszybciej wy-

próbować. Jak się miało okazać, ta
zasada przyświecała mi przy każ-
dym kolejnym komputerze, choć
wtedy tego jeszcze nie mogłem
wiedzieć. Było to lata (niekoniecz-
nie świetlne) przed erą pecetów.

Jak u  większości entuzjastów infor-
matyki , na moim biurku pojawiały
się kolejne wcielenia elektronicz-
nych zabawek i   każda z  nich miała
inne - zwykle większe możliwości .
Gdy miałem Commodore 64, nabra-
łem ochoty na zakup profesjonalne-
go zestawu w  obudowie z  oddzielną
klawiaturą, ale pomysł nie został
bliżej sprecyzowany, nie mówiąc
o  realizacj i . Dopiero na etapie Amigi
500 miałem okazję poznać moc
prawdziwego peceta - Intela 386,
o  i le pamiętam taktowanego za-
wrotną częstotliwością 16 MHz.
Moja "przyjaciółka" miała tylko 7
MHz, a   więc spodziewałem się zo-
baczyć nie dość, że profesjonalne
programy to jeszcze - super moc,
dźwięk i   obraz.

Rzeczywistość brutalnie skonfronto-
wała moje wyobrażenia i   cóż, byłem

najzwyczajniej szczerze zaskoczony.
To jeszcze nie był okres, w  którym
Amiga stała się dla mnie najważ-
niejszym sprzętem, ale i   tak nie są-
dziłem, że mogę być rozczarowany.
Norton Commandera od zawsze wi-
działem jako synonim archaicznego
sposobu myślenia, a   pod Windows
mało co chciało działać. Inaczej niż
na mojej Amidze, gdzie wszystko
pracowało w  środowisku graficznym
- nawet AmigaDOS, a   jakże! . Dźwięk
wydobywający się z  głośnika peceta
nie mógł równać się z  moją 500-tką,
a   obraz - choć dobrej jakości - wy-
glądał nieciekawie ze względu na
wielkie piksele, które przypominały
mi krowy na pastwisku. Jedyne, co
robiło dobre wrażenie to szybkość
ładowania plików z  dysku twardego,
ale moja Amiga też mogła być
w  niego wyposażona. I   tak się nie-
długo później stało.

Tak więc mój pierwszy dłuższy kon-
takt z  pecetem był nieudany. Gry na
Amidze były lepsze, programy użyt-
kowe robiły dokładnie to, czego
oczekiwałem, a   na horyzoncie wi-
działem już nowe możliwości . Wraz

DUŻY ZNAK ZAPYTANIA
Pecet nie taki wspaniały

ADAM ZALEPACzy używając nowoczesnego peceta macie wrażenie
unikalności sprzętu lub oprogramowania? Stawiam do-
lary (albo euro) przeciwko orzechom, że większość z  Was
nawet o  tym nie pomyślała. Przecież potrzebujemy na-
rzędzia pracy, a  tu nie ma miejsca na indywidualizm.
Wszystko musi działać tak jak w  fabryce albo u  kolegi,
z  którym wymieniamy dane. A  czy uważacie, że korzysta-
my z  najlepszych rozwiązań z  możliwych? Być może.
Szkoda tylko, że w  ramach wszechpotężnej unifikacji
wiele interesujących projektów odeszło w  niebyt. Takich
przypadków było zdecydowanie za dużo, aby skwitować
je wzruszeniem ramion. Kto pamięta pecety 30 lat temu?
Ręka w  górę!
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z  biegiem czasu rozbudowywałem
sprzęt, zmieniłem model na A1200,
dokupiłem twardy dysk, kartę
z  szybszym procesorem i   wiele in-
nych dodatków sprawiających, że
domowy zestaw spełniał wszystkie
moje wymagania. W  teori i nie bra-
kowało mi niczego, ale czujnym
okiem obserwowałem konkurencję.
Dziwiło mnie jedno - Windows ze
swoim apetytem na pamięć i   moc
procesora, zyskuje na popularności .
W  międzyczasie przekonałem się
empirycznie jak wygląda porówna-
nie pomiędzy systemem GEM i   pro-
duktem Microsoftu, z  oczywistą
niekorzyścią dla tego drugiego. Nie
podobała mi się toporność oprogra-
mowania, a   o  prawdziwej wieloza-
daniowości można było pomarzyć.
Zupełnie inaczej na mojej 500-tce,
która demonem prędkości nie była,
ale elastyczny system i   mało wyma-
gające programy sprawiały, że mo-
głem na niej zrobić więcej ,
a   przynajmniej dużo bardziej wy-
godnie i   w  większości przypadków -
szybciej , mimo teoretycznej różnicy
w  wydajności procesorów.

Wszystko zaczęło się zmieniać, gdy
popularność zyskały gry trójwymia-
rowe. Ach, co to się działo - jaki szał!
Chociaż. . . akurat w  moim przypadku
trochę inaczej . Dawno temu na jed-
nym z  wystaw pecetów, długo przed
koncepcją "Dooma", widziałem jed-
nego z  protoplastów słynnego "Wol-
fenteina 3D", ale nie zachwyciło
mnie to przemierzanie labiryntów.
Grze brakowało dynamiki , dobrego
dźwięku, a   grafika w  niskiej roz-
dzielczości była po prostu brzydka.
Nigdy bym nie przypuszczał, że taki
sposób gry zmieni cały rynek elek-
tronicznej rozrywki . Jednak jak wie-
my, tak się stało i   od tego czasu
moja Amiga zaczęła być traktowana
przez osoby z  zewnątrz jako sprzęt
przestarzały. Nie widziałem w  tym
problemu, bo nie grałem nałogowo,
a   największą wartość przedstawiały
dla mnie te programy użytkowe,
których nie widziałem na pececie.
W  pewnym momencie okazało się
jednak, że ludzie przesiadają się na

sprzęt Intela, bo nowe wersje pro-
gramów zaczynają powstawać na
jedynie słuszny "komputer osobisty".
Za ciosem poszli także producenci
gier i   większość moich znajomych
była już pewna - tylko pecet jest
przyszłością. Gdyby rzeczywiście
w  każdym aspekcie był lepszy, pew-
nie bym się temu poddał, poza mo-
że przyzwyczajeniem do nowego
środowiska pracy, ale to z  kolei
przychodziło mi z  łatwością.

W  końcu nadszedł ten dzień, w  któ-
rym kupiłem swojego własnego pe-
ceta. Wreszcie! Czy się cieszyłem?
I   tak, i   nie. Z  jednej strony na plus
można było zaliczyć wiele nowych
elementów, jak choćby wygodne po-
wiadomienia czy integrację z  siecią,
ale z  drugiej strony - brakowało naj-
ważniejszych funkcj i jakie znałem
z  Amigi . Gdzieś zniknęła elastycz-
ność ustawień systemowych i   na-
wet ikon nie można kontrolować
w  pełni , nie mówiąc o  konfiguracj i
własnych "projektów". Jeśli konfigu-
racja BIOSu i   słynne "niebieskie
ekrany" miały być dla mnie powie-
wem świeżości , to ktoś tu się bardzo
pomylił. W  edytorze tekstu czy pro-
gramie graficznym nie mogłem już
tworzyć skryptów automatyzujących
nietypowe, ale dla mnie bardzo
ważne czynności . Język skryptowy

Rexx? Produkt firmy IBM i   jedno-
cześnie wielki nieobecny - właśnie
na pececie. Wspaniały menadżer
plików "Directory Opus", który na
Amidze stanowi oddzielne i   kom-
pletne środowisko pracy zastąpiłem
topornym "Eksploratorem", a   potem
"Windows Commanderem", który
jest dobry jako dwupanelowiec, ale
nic więcej .

Na Amidze mogłem ustawiać miej-
sca pojawiania się konkretnych
ikon, okien, a   w  nich czcionki , kolory,
symbole urządzeń, reakcję różnych
plików na kliknięcie, dwuklik, uru-
chomienie z  dodatkowym klawi-
szem i   na oddzielnym ekranie,
korzystać z  automatycznego "mon-
towania" archiwów i   obrazów płyt,
obsługiwać różne systemy plikowe
i   formaty danych bez potrzeby in-
stalowania dodatkowych progra-
mów, ustawiać szczegółowo
częstotliwość odświeżania ekranu,
dostosowywać do swoich potrzeb
sterowniki napędów, zmieniać
"w  locie" wersje językowe różnych
programów, łączyć ich funkcje tak,
aby bez mojego udziału samoczyn-
nie obrabiały plik itp. Byłem na-
prawdę zdruzgotany, że tak wiele
doskonałych pomysłów po prostu
wyparowało. Niepotrzebne? Bynaj-
mniej . I   tak ukształtował się mój
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pogląd na rozwój informaty-
ki na przestrzeni ostatnich
dwóch dekad.

Choć takich cech jak wyżej
mogę wymienić tysiąc, i   tak
pewnie powiecie - co z  tego?
Liczy się to, że działa kon-
kretny program czy gra,
a   pulpit jest tylko po to, aby
je uruchamiać. Gdy powróci-
my do pierwotnego znacze-
nia pojęcia systemu
operacyjnego, okaże się, że
zostało ono spłaszczone
właśnie do takiego poziomu.
Gdzie jest ten rozwój, gdzie
te innowacje? Gdzie to no-
we-lepsze, skoro nie mogę
kontrolować cech, które możliwe
były do modyfikacj i 20 lat temu?
Czy to uwstecznienie? Niemożliwe.
Już wiem, eureka! To jedyny słuszny
kierunek rozwoju i   to on ma mnie
zachwycać. A  jeśli nie zachwyca?
Tym gorzej dla mnie. W  tym kontek-
ście mowa o  nowych technologiach
bardziej przypomina orwellowską
nowomowę.

Nie da się ukryć, że to co się stało
w  dziedzinie informatyki nie jest
żadnym unikatem. Coraz więcej
branż dotyka efekt tak zwanej glo-
balizacj i , którą ja lubię nazywać po
imieniu - coraz większą presją ogól-
noświatowych monopoli . Gdy kapi-
tał związany z  rynkiem pecetów
połączył siły, wszystkie inne rozwią-
zania musiały przestać się liczyć.
Nie miało to żadnego związku z  ich
funkcjonalnością oraz tym, czy
uznajemy nowe komputery za lep-
sze, gorsze czy też po prostu inne.
Gdy cały świat przeciwstawia się
kilku firmom, rezultat jest łatwy do
przewidzenia.

To wszystko działo się na naszych
oczach, a   na skutek monopolizacj i
także mediów, coraz mniejszą wagę
przykładano do różnorodności .
W  końcu ten odrębny świat pecetów
stał się jedynym zalecanym kierun-
kiem i   dziś młodzi ludzie często na-
wet nie wiedzą, że nie były to i   nie
są nadal jedyne możliwe pomysły
w  dziedzinie informatyki "dla ludu".

Swoją działalność zawodową, na-
ukową wiążą wyłącznie z  tym, co
popularne, a   tutaj ton nadaje jedna
strona. Podobne zjawiska mają
miejsce w  innych branżach,
a   wszystko razem składa się na ob-
raz świata, w  którym nie ma miejsca
prawdziwe innowacje. Po prostu lu-
bimy piosenki , które już znamy. Bo
czymże są nowe pomysły, skoro
wciąż musimy poruszać się wokół
jednej technologi i , która opanowała
świat? Rzecz jasna, czas płynie,
a   więc dzisiaj mamy już kolejne
ewolucyjne pomysły i   coraz większą
rolę pełnią urządzenia mobilne. Za
chwilę pewnie pojawią się ich ko-
lejne wcielenia, ale źródło wciąż
wywodzi się z  jednego miejsca
w  histori i . A  więc są to formy czegoś,
co już było. Niesłuszne jest przypi-
sywanie laptopom i   smartfonom
łatki wszechpotężnej nowoczesno-
ści - to tylko efekt dywersyfikacj i
zasobów.

Różnorodność jest wartością nie do
przecenienia i   zawsze była podsta-
wą do rozpoczynania nowych
przedsięwzięć. Gdy do naszych do-
mów wkraczały domowe maszyny
8-bitowe, były czymś zupełnie no-
wym. Rozwój technologi i 16 bitów
sprawił, że narodziły się nowe po-
mysły budowy komputera, wśród
których wyróżniał się projekt zapo-
mnianego dziś Jaya Minera. Kiedy
rynek pecetów zaczął opanowywać
świat, również pokazał coś nowego -

budowę modułową, która
odróżniała peceta od
zintegrowanych kon-
strukcj i prezentowanych
przez konkurencję. I   choć
oprogramowanie w  wielu
przypadkach wcale nie
było bardziej rozwinięte,
ludzie chętnie korzystali
z  nowych wynalazków
sądząc, że dopracowanie
pozostałych elementów
jest tylko kwestią czasu.
Podobnie jak dzisiaj chcą
mieć urządzenia przeno-
śne, mimo że wcale ich
nie potrzebują. Pecet stał
się faktycznie najbardziej
uniwersalną konstrukcją,

a   w  międzyczasie zaszczepiono
w  nim większość pozytywnych cech
znanych z  innych systemów. Wszy-
scy masowo korzystamy z  tego kon-
glomeratu idei , ale w  gruncie rzeczy
w  jej ramach nie ma miejsca na od-
stępstwa od reguły. Plany na przy-
szłość narzuca kilka światowych
firm, które nie dopuszczają do głosu
maluczkich, z  których oni sami roz-
winęli się kiedyś ponad miarę. Dziś
możemy więc poruszać się w  ob-
szarze ściśle określonym przez tych,
którzy dyktują wąskie ramy możli-
wej działalności . De facto realizuje-
my ich własne pomysły, bo
tworzenie prawdziwie własnego
kierunku rozwoju jest z  góry skaza-
ne na niepowodzenie. To się po
prostu nie opłaca, ale czy warto?

To dlatego od pewnego czasu roz-
wija się ruch zwany "retro", zwróćmy
uwagę - nawet w  ramach samej
platformy "komputera osobistego".
Tłumaczymy to sobie sentymentem
za dzieciństwem, ale przecież nikt
nie wspomina z  rozrzewnieniem
czasu, w  którym mu się nie wiodło.
Część ludzi zaczęło dostrzegać to, co
stracili i   co nadal tracą, a   czas pły-
nie nieubłaganie. Każdy z  nas cenił
coś innego w  swoim ulubionym
sprzęcie sprzed lat, a   dzisiaj zostali-
śmy tego pozbawieni i   sprowadzeni
do wspólnego mianownika - konsu-
mentów. Chciałbym nieśmiało przy-
pomnieć, że jesteśmy ludźmi, a   życie
nie musi polegać na wyścigu szczu-
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rów w  klatce, ku uciesze ich właści-
ciela. Za pomocą tego samego me-
chanizmu próbuje się wpoić
młodym ludziom zunifikowane war-
tości w  dzisiejszym procesie eduka-
cj i . Wystarczy spojrzeć na arkusze
egzaminacyjne w  szkołach i   sposób
ich oceniania. Wychodzisz z  tłumu,
więc tracisz, chyba że akurat Twoje
myślenie może przysłużyć się dzia-
łaniom paru osób "z  góry". Jak
w  piosence: "Całuj klamkę, pohamuj
wstręt, pohamuj sny (. . .) Rada głu-
chych nagrodzi cię bez zbędnych
słów".

Oczywiście przynależność do obec-
nego rynku peceta nie oznacza, że
nie możemy prowadzić własnych
projektów i   wiele osób to robi - mi-
mo ograniczeń. Przydałoby się jed-
nak, aby tak powtarzana w  mediach
"innowacyjność" była czymś więcej
niż realizacją idei zaszczepionych
przez innych. Do tego trzeba jednak
wielu odważnych osób, które nie
będą bały się mówić, pisać, a   cza-
sem nawet krzyczeć o  wartościach,
które powoli , lecz bardzo niesłusz-
nie przechodzą do lamusa. Szeroko
pojęta tożsamość jednostki jest dziś

opluwana wszem i   wobec, jeśli tyl-
ko krystalizuje się wokół poglądów
odstających od reszty. Bycie obywa-
telem świata nie służy naszym oso-
bistym celom, a   głównie interesom
największych graczy. Efekty możemy
obserwować od wielu lat, trzeba
tylko widzieć, a   nie tylko patrzeć.

Nie musimy się jednak godzić na
rozwiązania podsuwane pod nos, za
każdym razem, gdy pojawia się po-
trzeba wydrenowania nas z  kolej-
nych pieniędzy. Czy naprawdę
potrzebujemy mieć nowy sprzęt co
roku? Czy musimy mieć super-hiper-
najnowszą technologię, a   może na-
leży kupować po prostu to, co jeste-
śmy w  stanie wykorzystać? Bez
pośpiechu, lecz starannie poznawać
świat. No cóż, odpowiedzi musimy
sobie udzielić sami. Nie ulega jed-
nak wątpliwości , że w  pierwszym
rzędzie powinno liczyć się wykorzy-
stanie potencjału komputera na
nasz własny sposób. Nie bez przy-
padku najwięksi pisarze science-fic-
tion myśleli o  nowoczesności
w  kategoriach matematycznych. Co
z  tego zostało? Dzisiaj w  większości
wypadków tylko korzystamy z  goto-

wych rozwiązań, "silników", "make-
rów", "wizardów" i   "kreatorów"
ułatwiających wiele czynności , ale
jednocześnie ograniczających twór-
czość i   powodujących, że nie może-
my oderwać się od utartych
schematów. Gdy obserwuję te ten-
dencje, ogrania mnie przerażenie.
Jak bardzo jeszcze damy się znie-
wolić i   to na własne życzenie? Wiem
- "Miliony much nie mogą się mylić",
ale mimo wszystko można poczuć
czasem inny zapach.

Nie będę powtarzał słów o  tym, że
musimy sami wyśnić swoją utopię.
Chciałbym jednak zobaczyć kiedyś
świat, w  którym inności nie będą
z  góry wartościowane i   traktowane
po macoszemu. Świat, w  którym
każdy może być doceniony za to, co
osiągnął swoim wysiłkiem, wiedzą
i   talentem, a   nie przynależnością do
określonej strefy wpływów. To się
nie może udać, bo zgodnie z  tek-
stem piosenki sprzed prawie pół
wieku: "I 'm a  dreamer", ale jedno-
cześnie "I 'm not the only one". Na-
prawdę możemy żyć inaczej niż
chcą wielcy tego świata, wystarczy,
że w  to uwierzymy.
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Zaczni jmy od podziału na "czerwo-
nych" i   "niebieskich". Czy rzeczywi-
ście powstanie AmigaOS 4
i   MorphOSa było od początku za-
mierzone jako walka dwóch podob-
nych rozwiązań? Polemizowałbym,
szczególnie jeśli sięgam pamięcią
do końca lat '90-tych, gdy docierały
do nas powoli informacje o  plano-
wanej Amidze NG i   systemie, na
którym miała pracować. Chciałbym,
abyśmy przyjrzeli się samej koń-
cówce lat '90-tych i   zatrzymali swo-
jego rodzaju "stop-klatkę", aby
przekonać się jak wtedy wyglądała
sytuacja i   jak ją
oceniano.

Otwierając "Magazyn Amiga"
z  sierpnia 1999 roku znajdziemy
wiele ciekawych faktów i   komenta-
rzy pokazujących jak wyglądało śro-
dowisko Amigowców podczas
tworzenia, a   może tylko już ugrun-
towania dzisiejszych podziałów. Nu-
mer otwierają dywagacje na temat
kart z  procesorami PowerPC G3 i   G4
oraz nowej karty graficznej CyberVi-
sionNG z  32 megabajtami pamięci .
O  oprogramowaniu jest niestety
dość cicho, ale zwraca uwagę jeden

cytat z  wypowiedzi oficjeli firmy
Phase5, a   więc producenta nowych
kart turbo:

. . .należy wziąć pod uwagę to, że
prace developerskie nad oprogra-
mowaniem (.. .) nieco potrwają
i  raczej nie wygląda na to, aby

pierwszy soft powstał wcześniej
niż na początku przyszłego roku.
Z  tego powodu czasowo usuwamy
z  naszej oferty karty z  procesorami
G4. Wrócimy jednak do tych pro-
cesorów, w  przyszłym roku, gdy
(mamy nadzieję) będzie już nieco
oprogramowania.. .

JEDNOSTKA CZASU
Magazyn Amiga sprzed lat

MARCIN LIBICKICzytając komentarze na forach dyskusyjnych odnoszę
wrażenie, że wiele osób cierpi na przypadłość krótkiej
pamięci. Widać to szczególnie mocno podczas rozmów
o  różnych obliczach "amigowania", a  więc w  świętych
wojnach pomiędzy użytkownikami systemów AmigaOS4,
MorphOS, AROS i  obecnie coraz bardziej odkurzanego
AmigaOS 3.1. Chciałbym przypomnieć kilka prostych
faktów z  historii Amigi, o  których bardzo często zapomi-
namy, a  które rzucają nieco inne światło na dzisiejsze
spory. Przy okazji możemy skonfrontować nasze wspo-
mnienia z  czasem obecnym.
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J ak łatwo zauważyć, brak oprogra-
mowania odcisnął swoje piętno na
wcześniejszych modelach Bliz-
zardPPC i   CyberStormPPC, a   w  przy-
padku G3 i   G4 - praktycznie
zablokował produkcję nowych kart.
Nie myśleliśmy wtedy o  konkretnej
formie oprogramowania wykorzy-
stującego moc szybkich procesorów,
na początek chodziło o  to, aby nowy
"soft" w  ogóle powstał.

W  tym samym numerze "Magazynu
Amiga" zamieszczono list otwarty
J ima Collasa, ówczesnego szefa fir-
my Amiga Inc. , który mówił o  wy-
braniu dla Amigi NG kernela
linuksowego jako podstawowe śro-
dowisko systemu operacyjnego.
Chwilę wcześniej miał to być QNX,
ale - oddajmy głos Collasowi:

(.. . ) wierzę, że Linux daje większą
szansę urzeczywistnienia naszych
planów związanych z  Amigą NG.
(.. . ) rosnąca liczba aplikacji linu-
xowych (.. .) jak i  coraz większa
ilość linuxowych sterowników (.. .)
tworzy z  niego idealnego kandy-
data. (. . . ) wykorzystanie Linuxa ja-
ko podstawy środowiska nowej

Amigi pozwoli nam skorzystać
z  już istniejących aplikacji i  ste-
rowników. (.. . ) Pamiętajcie o  tym,
że jądro systemu operacyjnego
jest tylko jednym ze składników
nowej Amigi. Hardware pozosta-
nie bowiem unikalny (.. .) Przy two-
rzeniu środowiska nowej Amigi
NG integrujemy wiele technologii,
w  tym wydajne okna i  niepowta-
rzalny graficzny interfejs użytkow-
nika (.. .)

J ak dla Was brzmi to po latach? Coś
w  rodzaju MacOS X? Linuks, na któ-
rym działa amigowy "desktop ma-
nager"? Wtedy także wywołało to
lawinę kontrowersj i , a   sam J im Col-
las w  kolejnym oświadczeniu mu-
siał się gęsto tłumaczyć
podkreślając na każdym kroku, że
nowy system Amigi będzie wciąż
"rewolucyjny", a   jedynie zostanie do
niego wykorzystamy linuksowy ker-
nel. Wydawałoby się, że sprawa jest
w  zasadzie załatwiona, ale ten sam
Collas powiedział o  możliwości
portowania "Amiga OS 5" dla star-
szych sprzętów.

Oto jak przedstawiał to "Magazyn
Amiga" w  tym samym numerze:

(.. . ) "klasyczna" Amiga, na której
miałby działać taki przeniesiony
system AmigaOS 5 musiałaby być
wyposażona w  kartę z  procesorem
G3/G4 oraz 24-bitową kartę gra-
ficzną (.. .)

I   tu dochodzimy do określenia Ami-
gi klasycznej oraz samego systemu
jako AmigaOS. Niezależnie od tego,
czy nam się to podoba czy nie, po-
jęcia takie były w  użyciu już prawie
20 lat temu. Co więcej , w  notce mó-
wiącym o  klonie Amigi o  nazwie
"Boxer" również stoi jak byk:

(.. . ) nowy model ma być w  100%
zgodny z  "klasyczną" Amigą (.. .)

Osobiście pamiętam, jak w  rozmo-
wach ze znajomymi używaliśmy
podobnych słów na oddzielenie
"starego" od "nowego" i   nie było to
dla nas ani nowością, ani czymś
niewłaściwym.

Wróćmy do tematu oprogramowa-
nia. Czy w  którymkolwiek z  tych
tekstów widać jakieś konkrety na
temat nowego systemu operacyjne-
go? Niestety, poza tym, że ma to być
"linuxowy kernel" oraz "rewolucyjna,
zachwycająca technologia". Pamię-
tajmy, że był do już prawie rok 2000,
gdy wiadomo było, iż bez nowych
programów Amiga NG będzie nie-
wiele znaczącą ciekawostką. Skoro
firma Phase5 zaczęła się powoli
wycofywać ze swoich zapowiedzi
właśnie przez brak oprogramowa-
nia, sytuację mogła zmienić tylko
Amiga Inc. Tak się jednak nie stało,
bo firma wciąż mówiła o  nowych
produktach, nie mając w  zanadrzu
nic do pokazania.

Niewiele później , bo jeszcze w 2000
roku Phase5 oficjalnie ogłasza ban-
kructwo, a   więc jasne staje się, że
nie będzie szybko kompletnej no-
wej platformy sprzętowej . Grupa
developerów zbiera siły i   już
w  2002 przedstawia pierwszą
wstępną wersję nowego systemu
o  nazwie "MorphOS". Czy z  tego
punktu widzenia można się dziwić,
że postanowiono działać oddolnie?
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Przyszłość Amigi według planów sprzed prawie dwóch dekad.



Gdy system "z  motylem" był już
w  stadium wersj i beta, dopiero wte-
dy Amiga Inc. przebudzona konku-
rencją zaczęła mówić o  produkcie
"AmigaOS 4". Powiedzmy wyraźnie,
że MorphOS zaczął powstawać jako
odpowiedź na bierność właściciela
Amigi i   jego coraz to nowe pomysły,
które były realizowane tylko na pa-
pierze. Nie pokazano przecież żad-
nej działającej wersj i nowego
systemu Amigi NG. Z  tego punktu
widzenia nie możemy oskarżać
twórców MorphOSa o  żerowanie na
marce. Oni po prostu nie chcieli do-
prowadzić do całkowitego upadku
Amigi , a   w  branży IT czas płynie
niezwykle szybko. Oczywiście,
w  szerszej perspektywie doprowa-
dziło to do podziału, który utrzymu-
je się do dziś, ale wtedy nie można
tego było wiedzieć.

Historia potoczyła się tak ze wzglę-
du na nieprzewidziane i   całkowicie
nieodpowiedzialne zachowanie fir-
my Amiga Inc. Przypomnijmy, że był
to czas, w  którym działała ona jako
spółka zależna od Gateway 2000,
a   więc po prostu - największy do-
stawca komputerów PC tamtego
okresu nie chciał inwestować więk-
szych pieniędzy w  naszą Przyjaciół-
kę. Biorąc pod uwagę wszystkie
zastrzeżenia użytkowników dzisiej-
szego AmigaOS 4, nie można po-
wiedzieć, że autorzy MorphOSa
chcieli doprowadzić do upadku "ory-
ginalny system". Wtedy przecież go
wcale nie było! Nie mówię o  tym,
dlatego że uważam "czerwonych" al-
bo "niebieskich" za lepszych. Dla
mnie system Amigi może być różo-
wy, zielony albo fioletowy w  niebie-
skie kropki - byle działał sprawnie,
posiadał solidną bazę oprogramo-
wania i   stojących za nim użytkowni-
ków. Niestety poprzez ciągłe kłótnie
o  zawartości cukru w  cukrze, nie
możemy zakończyć okresu niemow-
lęcego, aby wspólnie pracować nad
jednym rozwiązaniem dającym
szansę na przyszłość. Tak się dzieje
od lat, a   inny to wykorzystują. Czy
dziś, gdy stanęliśmy przed wyborem
nowej architektury jesteśmy w  sta-
nie zadecydować mądrzej niż kie-
dyś?
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W NASTĘPNYM NUMERZE

AMIGAZYNU

między innymi:

- Wywiad z Frankiem WIlle
- AudioMaster na nowo
- Emulatory na AROSie
- Programowanie grafiki

- Lepszy obraz na telewizorze
- Microsoft na Workbenchu

... wiele innych tematów!




