




Mam w zamian dużo pozytywnych wieści.
Przede wszystkim Amigazyn przeszedł w
nowe ręce, w związku z czym podjęliśmy
decyzję o zwiększeniu objętości. Pojawili
się kolejni autorzy tekstów i
współpracownicy. W dalszych numerach
powinniśmy osiągnąć większe
zróżnicowanie, zarówno pod względem
tematyki jak i wykorzystywanych
systemów operacyjnych. Mam nadzieję,
że taki pluralizm będzie odbieramy przez
Was pozytywnie, wszak należy dać
szansę wszystkim rozwiązaniom
wywodzących się z Amigi.

Wraz z Krzysztofem Radzikowskim
rozpoczęliśmy serię cyklicznych
wspólnych podcastów pod nazwą
„AmiWigilia”. Ostatni odcinek specjalny
dotyczący sytuacji bieżącej wywołał
szereg kontrowersji, ale to chyba dobrze,
bowiem konstruktywna krytyka i rzeczowa
dyskusja zawsze jest w cenie. Nie
możemy zamykać się na świat, wręcz
przeciwnie. Choć idziemy zgodnie z
tytułem wstępniaka - „pod prąd” to nie
musi być to marsz tylko w jednym
kierunku. Temat ten jest przedmiotem
oddzielnego felietonu na stronie 61.

Będziemy nadal przypominać o
wzrastającym znaczeniu emulacji Amigi,
choć nie jestem zwolennikiem „udawania”
zawsze i wszędzie. Nie sposób nie
dostrzec jednak zarówno wad, jak i
niezaprzeczalnych zalet emulatorów.
Widać to nie tylko na polu systemu
AmigaOS 4, ale również - a może przede
wszystkim – po zmianie nastawienia dużej
grupy użytkowników. Po uzyskaniu
emulacji procesora PowerPC spora część
osób deklaruje, że nie kupi żadnego
amigowego  sprzętu,  a  pozostanie  raczej
przy WinUAE lub jego linuksowej
odmianie FS-UAE. Choć jest to „tylko”
(czy może „aż”) namiastka prawdziwej
Amigi, uruchomienie najnowszej edycji
systemu z pewnością kusi. Szczególnie w

obecnej sytuacji, gdy nie wiadomo jak
rozwój potoczy się dalej. Pamiętajmy,
że niezależnie od naszej osobistej
oceny ostatnich wydarzeń, oddziałują
one na środowisko. Na łamach
Amigazynu nie będziemy udawać, że
temat nie  istnieje  (jak na  niektórych
stronach w Internecie), ale nadal
pozostaniemy przede wszystkim w
duchu sprzętowej, a nawet jak to
mówią - „koszernej” Amigi.

W tym numerze przeczytacie
między innymi o tworzeniu rysunków
technicznych i programowaniu
urządzeń przemysłowych.
Wszystko między innymi na
poczciwej Motoroli 680x0.
Zabierzemy Was na
wycieczkę po mało
wymagających, lecz
niezwykle przydatnych
programach dla AmigaOS 4,
działających z powodzeniem
nawet pod niezbyt szybkim
emulatorem. Dowiecie się o
programowaniu nie tylko
Basica i Asemblera, ale
również języka skryptowego
PHP, który - jak się okazuje -
może być przydatny
niekoniecznie wyłącznie w
przeglądarce internetowej. A
dla wszystkich miłośników
sceny mamy przegląd
najlepszych dem amigowych
ubiegłego roku.

Na koniec mała zapowiedź:
Amigazyn niebawem znów
zostanie rozszerzony, tym
razem o problematykę
systemów MorphOS i AROS.
Chcemy pisać o wszystkich
popularnych rozwiązaniach z
nadzieją, że będą one powoli
się integrować. Nawet jeśli

scalenie środowiska to tylko
niespełnione marzenie. Dlatego już
teraz, na stronie 64 możecie zapoznać
się z moją bardzo subiektywną
recenzją  systemu z motylem w logo.
Pamiętajcie, że system pod PowerPC
też był kiedyś widziany jedynie w
kategoriach pobożnych życzeń, a dziś
mamy go na wyciągnięcie ręki.  Poza
tym - drogie Panie i drodzy Panowie -
czym byłoby życie bez marzeń?
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K olejne  zmiany  zawitały  do  naszego  amigowego  podwórka.

Niektóre dopiero stukają,  a inne są jedną wielką niewiadomą.
Mam na myśli oczywiście rzekomą upadłość firmy Hyperion. Co
dalej  z  rozwojem  AmigaOS  4?  Musimy  to  zostawić  do  czasu
oficjalnego wyjaśnienia, choć niepewność wzmaga refleksje.
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PROBLEMY HYPERIONU.
CO DALEJ Z AMIGA OS 4?

Rozpoczynamy od tematu, który wywołał
ogromne poruszenie, chyba największe
od  wielu lat.  Otóż  okazuje  się,  że  firma
Hyperion Entertainment, rozwijająca
system operacyjny Amigi, ma spore
kłopoty. W stosunku do spółki został
postawiony wniosek o upadłość. Na razie
niestety nie ma oficjalnego stanowiska
oprócz  tego,  że  na forum internetowym
wiadomość została - w zasadzie -
zdementowana. Piszę „w zasadzie”, bo
powiedziano o przejściowych trudnościach
związanych z bliżej nieokreśloną osobą
trzecią oraz o tym, iż jest to
nieporozumienie, które oczywiście „już
wyjaśniamy”. Taki jest przekaz właścicieli
spółki. Czy jest to cała prawda?

Przeanalizujmy fakty. Według doniesień
upadłość  została  ogłoszona 27  stycznia,
lecz na światło dzienne wyszło to dopiero
14 lutego, czyli ni mniej ni więcej, tylko w
same Walentynki. Spółka otrzymała
kuratora, co teoretycznie jest stosowane w
sytuacjach, gdy firma nie może prowadzić
swoich spraw. Kurator jest przydzielany na
wniosek kogoś, kto ma tak zwany interes
prawny,  a  więc  może  być  to  wierzyciel,
wspólnik albo na przykład były członek
zarządu. Co robi kurator? Mówiąc w
największym skrócie, powinien postarać
się o rozwiązanie kłopotów lub - gdy nie
ma innego wyjścia - o jej likwidację. Samo
ustanowienie kuratora jest jednak tylko
małym elementem naszej sprawy z
Hyperionem. Przecież złożony został
wniosek o upadłość.  Uprawnieni  do tego
są wierzyciele  i  składa  się go  do  Sądu,
który może nawet odrzucić pismo. W takiej
sytuacji można zastosować postępowanie
upadłościowe, ale to oczywiście dalej jest
w gestii Sądu.

Nie wdając się w szczegóły, ważne jest to,
iż ogłoszenie upadłości następuje jeśli
dłużnik  – czyli  Hyperion – przez dłuższy
czas nie reguluje swoich zobowiązań, ale
z drugiej strony możliwa jest ochrona
wierzycieli, czyli jest szansa na ich
zaspokojenie. I to jest paradoksalnie
największa  niewiadoma w  całej  sprawie,
bo firma milczy, a jedynie na forum
AmigaWorld pojawiła się informacja, że
nie ma czym się martwić, bo rozwój

systemu AmigaOS 4 nie jest
zagrożony. W teorii spółka funkcjonuje
normalnie. Zachodzi pytanie: wobec
tego dlaczego Sąd ogłosił Waszą
upadłość? Nie może być to po prostu
nieporozumienie, bo nikt na „piękne
oczy” nie zatwierdza upadłości. Muszą
zostać spełnione konkretne przesłanki
prawne, inaczej nic z tego. Wiele firm
ma długi, nawet wielkie korporacje
mają kłopoty z płynnością finansową i
są to fakty powszechnie znane,
szczególnie w dzisiejszej niepewnej
sytuacji ekonomicznej. Dlaczego więc
Hyperion nie wyjaśni nam co się
dzieje?  Tak mętne tłumaczenia  lub  –
co gorsza – nabieranie wody w usta z
pewnością nie pomaga. Sprawa nie
jest czysta, a postępowanie firmy –
przynajmniej na razie – dziwne.

Zastanówmy się jakie konsekwencje
dla  naszego amigowego świata mają
te wydarzenia? Czy w ogóle jakieś
będą? Nie wyciągajmy zbyt
pochodnych  wniosków,  pośpiech  jest
złym doradcą. Nie przeceniajmy też
tego co przeczytaliśmy, bo
nie do końca wiemy jak
rozumieć sprzeczne
komunikaty. W historii Amigi
wiele było już upadków i
bankructw. Cała „akcja”
pokazuje jednak pozycję
systemu rozwijanego przez Hyperion,
niezależnie od tego, który amigowy
„obóz” preferujemy. Spowodowała
ożywienie i reakcję wielu osób, które
zwykle są dość spokojne i rzadko
wypowiadają się radykalnie. Sam
uległem klimatowi zmian, ale nie
można też powiedzieć, że całkiem bez
powodu. Co by się stało, gdyby
rzeczywiście AmigaOS 4 przestał być
wspierany komercyjnie? Wiemy, że nie
jest finansowany na poziomie wielkich
tego świata, ale jednak bez tego
wsparcia rozwój systemu na pewno
byłby trudniejszy. Użytkownicy nowych
komputerów AmigaOne wydali niemałe
pieniądze, aby używać najnowszego
systemu operacyjnego Amigi i mają
prawo oczekiwać nie tylko progresu
prac, ale także wiarygodnych
informacji ze strony Hyperionu. Nie
zdziwię się, jeśli przynajmniej część z
nich dziesięć razy zastanowi się przed

następnym zakupem. Niestety firma
straciła na swojej wiarygodności.

Jest za wcześnie, aby ocenić
prawidłowo sytuację. Możecie tak
powiedzieć i będziecie mieli rację.
Niech opadną emocje, a wtedy okaże
się  jakie  są  fakty.  Zobaczymy czy  w
ogóle coś się zmieniło i czy są powody
do niepokoju. Papier przyjmie
wszystko,  a  przecież  liczy  się  to  jak
spółka będzie potrafiła wybrnąć z
problemów i tego jej wszyscy
powinniśmy życzyć. Miejmy nadzieję,
że to zamieszanie okaże się to tylko
burzą w szklance wody i szybko o nim
zapomnimy. Jednak, niezależnie od
tego, zapamiętajmy ten dzień
niepewności. On pokazuje jak niewiele
trzeba, aby świat Amigi zmniejszył się
o większą część na naszych oczach.
Biorąc pod uwagę wszystkie inne
problemy, podziały i wzajemne
animozje, a także konkurencję ze
strony emulatorów – nie trzeba więcej,
aby dostrzec, że tylko współpraca
może przynieść wymierne efekty. Nie

wiem jak ona może wyglądać, bo to co
pożądane musi zostać
skonfrontowane z tym, co możliwe, ale
środowisko powinno się w jakiś
sposób skonsolidować. Inaczej nie
przetrwamy jednej większej
zawieruchy, która wcale nie musi być
taka wielka w skali rynku. Mam
nadzieję, że Hyperion wyjdzie z
problemów  i  wszyscy  wyciągniemy  z
tego wnioski na przyszłość.

O EMULACJI POWER PC
RAZ JESZCZE

Teraz  temat,  który  również  wywołuje
skrajne emocje. Mimo mniejszej wagi
może mieć niemałe znaczenie dla
przyszłości naszej platformy. Nie
mówię oczywiście o wszechobecnych
dyskusjach oraz dylematach -
ważnych  i  tych  „mniej” istotnych.  Ich
nigdy nie zabraknie. Mam na myśli
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osławioną już emulację procesorów
PowerPC w UAE. Proponuję nie pisać już
tylko o WinUAE, bowiem wszystko działa
równie dobrze (a przynajmniej podobnie –
przyp. Red.) na Linuxie i FS-UAE.
Przypomnijmy, że dzięki temu możliwe jest
uruchomienie systemu AmigaOS 4 w
środowisku zarówno Windows, jak i
Linuxa, a być może niedługo będzie
możliwe uruchomienie MorphOSa.

Nie milkną głosy na ten temat, wiele osób
opublikowało poradniki jak posługiwać się
nowymi funkcjami. Nie jest to takie proste i
co oczywiste, wymaga pewnej wiedzy
oraz sprawności w posługiwaniu się
emulatorem. W praktyce jednak, poza
ustawieniem kilku charakterystycznych
cech udawanego sprzętu, nic wielkiego
nie trzeba robić. Jak można było się
spodziewać system działa niezbyt szybko,
ale podczas korzystania z mało
wymagającego oprogramowania nie jest
to  bardzo widoczne. Jeśli  chcecie  się  o
tym przekonać zapraszamy do lektury
artykułu Rafała Chyły o małych, lecz
bardzo przydatnych programach dla
AmigaOS 4.  Pewnie z czasem wszystko
zostanie dopracowane i zoptymalizowane.
My zastanawiamy się jakie skutki niesie za
sobą to całe
zamieszanie? Wydaje
się, że nastąpił pewien
przełom, który
niekoniecznie tylko
pozytywnie odbije się na
naszym środowisku.
Zauważmy, że wiele
osób kupiło system w
„Wersji Ostatecznej” 4.1
właśnie po to, aby uruchamiać go na UAE.
Jakkolwiek w kontekście ostatnich
wydarzeń dziwnie dla mnie brzmi
tłumaczenie angielskich słów „Final
Edition”, nie można odmówić mu ani
poprawności, ani wyrazu pewnej
symboliki. Nawiązuje do tego okładka tego
numeru Amigazynu.

Wiele można powiedzieć na temat trzech
konkurentów do schedy po Amidze. Przez
wiele lat wymieniano ich wady, zalet i
cechy szczególne. Licytowano się
obsługiwanym sprzętem i szybkością
działania. Bardzo wiele zrobiono i muszę
przyznać, że niezależnie od różnych
kontrowersji i uwag, wywołuje to we mnie
przede wszystkim poczucie wielkiego

szacunku do wiedzy amigowych
programistów. Jednak dzisiaj, gdy
technologia powoduje coraz większą
unifikację,  powoli staje  się  jasne,  że
procesory PowerPC odchodzą niestety
do lamusa historii. Czy mamy szansę
przetrwać i tę rewolucję? Oczywiście,
że tak, ale tylko razem, bo „w jedności
siła, a jednostka jest zerem” - jak pisał
pewien rosyjski poeta już na początku
XX wieku. Tę szansę paradoksalnie
daje nam właśnie emulacja.

Przypomnijmy sobie złote czasy
„klasyków”. Czy mieliśmy sentymenty
używając Shape Shiftera? Czy nie
chcieliśmy emulować C64 lub ZX
Spectrum na Amidze? Ja przynajmniej
chciałem i nie będę się tego wypierał.
Wcale nie myślałem, że „to nie to
samo” co prawdziwy sprzęt. Emulatory
wielu różnych komputerów na stałe
gościły w moim systemie. Dlaczego
więc dzisiaj tak usilnie deprecjonujemy
osiągnięcia takich ludzi jak Toni Wilen?
Przecież jest to tylko wyraz tych
samych potrzeb, które definiowały
kształt i chęci rozbudowy naszych
„przyjaciółek” kilka czy nawet
kilkanaście lat temu.

Świat  się zmienia,  czy
tego chcemy czy nie.
Niestety nie jesteśmy
w stanie zatrzymać
wskazówek zegara.
Procesory PowerPC
powoli stają się
historią. Mówię to z
wielką przykrością, bo

sam miałem wielką wiarę w to, że
możemy jeszcze zadziwić świat. Skoro
już  tak musi  być,  nie  traćmy sprzed
oczu Amigi. Tej prawdziwej,
nieprawdziwej, udawanej, czy może
„skanapkowanej”, małej, dużej,
wynaturzonej, niedocenionej i jak
jeszcze tylko będziemy chcieli ją
nazwać. Tak naprawdę liczy się tylko
to, co niesiemy z sobą. Ideę sprzeczną
z interesami wielkich tego świata.
Używajmy sprzętu, który daje nam
radość i  nie dajmy sobie wmówić, że
jest to nic nie warty sentyment. To
nieprawda. Każdy  okruch  Amigi  wart
jest przekazania następnym
pokoleniom.  Niezależnie  od  tego  jak
go  oceniamy  i  jak  oceniać  będą go

nasze dzieci i wnuki. Niech mają
świadomość, że komputery nie
zawsze były takie same.

RATUNEK D LA SMERFÓW
NIEAKTUALNY

Historia gry „Smurf  Rescue” mogłaby
być zabawna, gdyby nie to, że jej autor
ponosi srogie konsekwencje swoich
czynów. W zasadzie nie stało się nic
wielkiego oprócz tego, że Mikael
Persson mieszkający na stałe w
Szwecji postanowił pokazać, że na
bazie dobrej grafiki można stworzyć
całkiem ciekawą grę posiłkując się
niesławnym edytorem Backbone. W
zasadzie jest to interpreter AMOSa, a
wiemy jak bardzo jest on krytykowany.
Moim zdaniem często niesłusznie, ale
niektórym głosom nie sposób nie
przyznać racji.  W każdym razie nasz
bohater stworzył w styczniu nową grę,
ale wykorzystał grafikę z gry
wyprodukowanej dla konsoli Sega
Mega Drive. Powiedziałbym nawet, że
poddał ją obróbce, ale cały czas jest to
ta sama grafika, choć gra wygląda
inaczej niż w oryginale.

Niestety  radość  nie  trwała długo,  bo
produkcję zauważyli prawnicy firmy
posiadającej prawa autorskie do
wizerunku słynnych Smerfów.
Wystosowali pismo do Mikaela i
zażądali w nim opłaty we wstępnej
wysokości 2000 euro oraz
zaprzestania dystrybucji gry. W
związku z tym aktualnie „Smurf
Rescue” raczej nie pobierzemy, a cała
strona autora jest praktycznie
nieaktywna. Możemy się domyślać
przyczyny.

Czy stało się dobrze? Z pewnością
złamane zostały prawa autorskie. Na
pewno podlega to odpowiedzialności
karnej, a  więc  sprawa  jest poważna.
Czy jednak tak powinno wyglądać
egzekwowanie prawa? Mamy co do
tego wątpliwości. Autor nie pobierał
opłaty za grę, opracował ją dla
przyjemności swojej i odbiorców,
których – nie ma co ukrywać – nie ma
przecież milionów. Można powiedzieć,
że spowodował przypomnienie
wizerunku Smerfów w jak najbardziej
pozytywnej formie. Jednocześnie czy
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ktoś poniósł stratę? Przecież firma nie
planowała produkcji gry dla Amigi i pewnie
nigdy by się nią nie zainteresowała, gdyby
nie względy, powiedzmy, „prestiżowe”. O
co więc chodzi w tym szaleństwie?
Przecież nie o Amigę. Na pewno też nie o
pieniądze, skoro produkuje się nowe filmy
fabularne  o  niebieskich  skrzatach, które
przynoszą wymierne korzyści. Mam
wrażenie, że motywami firmy jest
zabezpieczenie się przed niebezpiecznym
z jej punktu widzenia precedensem.
Gdyby  gra  pod  tytułem  „Smurf  Rescue”
była bez przeszkód rozprowadzana dalej,
mogłoby to stworzyć wrażenie, że
możemy  korzystać  z  pracy innych osób
tylko dlatego, że wydali swoje produkty
wiele lat temu. Myślę, że przed tym
chciano się zabezpieczyć i pewnie
głównie dlatego Mikael Persson otrzymał
„wezwanie”  do  zapłaty sumy 2000  euro.
Trzeba przyznać, że kwota nie jest
specjalnie wygórowana i to już coś
znaczy.

Jest niewątpliwą racją, że nie powinno się
bezkarnie korzystać z pracy innych, chyba
że są oni tego świadomi i wyrażają zgodę.
Uważamy jednak, że należy zachować
pewien  dozwolony  zakres  wykorzystania
„obcych” materiałów w ramach czegoś
zbliżonego do niedookreślonych zasad
współżycia społecznego. Niestety mało
kto  stara się  pamiętać,  że  litera  i  duch
prawa niekoniecznie idą w parze. Przez to
ofiarami stają się ludzie, którzy – tak jak
autor  „Smurf  Rescue”  -  chciał tylko dać
kilku osobom odrobinę radości. Nie
negując ewentualnego wyroku sądu
pomyślmy czy taki sposób interpretacji
przepisów nie stanowi przypadkiem
pewnego  rodzaju  manipulacji.  Trzymamy
kciuki za to, aby właściciele praw
autorskich do Smerfów przejrzeli nieco na
oczy i nie niszczyli wspomnień z
dzieciństwa  wielu  osób. Inaczej  stawiają
się w jednym szeregu z Gargamelem,
który stworzył Smerfetkę po to, aby zatruła
serca niebieskich ludzików. Wszyscy
wiemy jak to się skończyło.

ODŚWIEŻONE
PAPIEROWE PPA

Do tej pory nie pisaliśmy o konkurencji, ale
stało się coś co zmieniło nasze zamiary.
Otóż „Polskie Pismo Amigowe” zmieniło
wizerunek na bardziej zawodowy, bowiem
drukowane jest teraz na kredowym
papierze. Pierwsze skojarzenie przywodzi
na  myśl  Amiga  Computer Studio z roku
1999 pod wodzą Rafała Belke. Dla
niewtajemniczonych (są tacy? - przyp.
Red.) należy wyjaśnić, że ACS był
drukowany na podobnej jakości papierze,

choć tu właściwie kończą się główne
podobieństwa. Co można powiedzieć
o  PPA numer  14?  Na pewno to,  co
rzuca  się  pierwsze w  oczy  -  „papier
jednak robi różnicę”. Przyjemnie
trzyma się w ręku numer grubszy i
mniej podatny na uszkodzenia. Pismo
jest w całości kolorowe, co od
początku stanowiło zaletę, a teraz jest
dużo bardziej widoczne. Skład, na
który niektórzy narzekają, nie wydaje
mi  się  taki  zły. Oczywiście PPA nie
może się równać komercyjnym
produktom, ale przecież nie w tym
rzecz. Wizualnie pismo odpowiada mi
w 90 procentach. Co mieści się w
brakujących 10-ciu? Głównie pewne
niedoróbki wizualne, jak przesunięta
kolumna czy też niedokładnie
wstawiona grafika. Są to jednak błędy,
które zdarzają się nawet w tak
zwanych „renomowanych”
wysokonakładowych wydawnictwach i
w żadnym razie nie mogą przesądzać
o ocenie całości.

Na niektórych stronach można znaleźć
też kilka białych plam, czyli całkiem
niezagospodarowanych miejsc. Pół
biedy, gdy wypadają one na
kolorowym tle, ale jeśli zdarzyło się tak
na pierwszej  stronie rzucającej  się  w
oczy, czyli wstępniaku, który ma na
dodatek  białe  tło  to  jest  już  większy
problem. Niezbyt podoba mi się także
umieszczanie po 5 czy 6 zrzutów
ekranowych na jednej stronie A4.
Rozumiem, że pismo ma być
atrakcyjne wizualnie, ale przy tak
małej objętości jak 28 stron uważam,
że „obrazków” powinno być
zdecydowanie mniej, a jeśli już to
niech będą ciekawsze, aby przykuwały
bardziej uwagę. Zauważyłem też, że
niektóre cliparty potrafią powtarzać się
na różnych stronach. Podoba mi się za
to, że pismo jest soczyście kolorowe,
dzięki czemu nie mamy poczucia
monotonii. Jest to kwestia gustu i
niektórych mogą razić duże kontrasty
sąsiadujących stron, ale nie czepiajmy
się zanadto. Generalnie rzec biorąc –
jest dobrze, choć można coś poprawić.

Wygląd wyglądem, ale – jak to mówią
– nie oceniaj książki po okładce.
Szczerze mówiąc niespecjalnie lubię
to określenie, ale tu wyjątkowo pasuje.
Trzeba powiedzieć, że warstwa
merytoryczna PPA jest dość nierówna.
Mamy na przykład ciekawy kurs
programowania zestawiony z
recenzjami gier, gdzie tekstu jest
zdecydowanie mniej, a zaraz potem
recenzję przystawki „Full Motion

Video” co Amigi CD32 zajmującą
(pomijając zdjęcia) z trudem pół
strony. W ogóle wydaje mi się, że jest
zbyt dużo treści o grach, a zbyt mało o
użytkowym charakterze Amigi – nowej
czy starej. Właściwie, gdy policzymy
materiał opisujący wyłącznie użytkowe
podejście do komputera, okazuje się,
że jest to tylko 5 programów lub
opisów sprzętu. Pozostałe są albo
pozycjami służącymi do uruchamiania
gier albo mamy publicystykę. Tę
ostatnią bardzo lubię, dlatego podnosi
to moją ocenę PPA o kilka oczek.
Zdecydowanie podoba mi się, że
piszecie o zlotach Amigowców, a więc
o żywych imprezach, które każdy
może doświadczyć, o ile tylko
wybierze się do Gdańska czy
Raciborza.  Miejmy  nadzieję, że  takie
inicjatywy będą się rozwijać.

Na koniec chciałbym poruszyć kwestię
okładki. W numerze 14-tym podoba mi
się ona dużo bardziej niż
wcześniejsze, ale zdziwił mnie brak
napisów, oprócz oczywiście nagłówka.
Przypuszczam,  że  chodziło o to,  by
była nietypowa, poza tym „podpisana”
jest obudowa widocznej na zdjęciu
Amigi. Trochę to jednak przeczy
poprzednim wydaniom „Polskiego
Pisma Amigowego”, które posiadały
okładki w innym stylu. Postawiłbym
więc lekki zarzut braku spójności.

Reasumując, ostatni numer PPA
oceniam pozytywnie, choć dostrzegam
też pewne niedociągnięcia. Pod
względem jakości papieru jest to
zdecydowanie najlepsze wydawnictwo
o Amidze wielu ostatnich lat.
Przydałoby się tylko nieco więcej
tekstu,  aby nie przeważała grafika,  a
na większości stron tak właśnie się
dzieje. Uważam, że jeśli artykułów
będzie nieco więcej i zostaną one
gęściej  „upakowane”, pismo wiele  na
tym zyska. Niezależnie od tych uwag,
artykuły czyta się bardzo przyjemnie i
przekazują one sporą dozę wiedzy o
Amidze i wydarzeniach dziejących się
nieco „obok”. Polecam zakup PPA i już
czekam na kolejny numer, bo aktualny
przeczytałem jednym tchem i czuję
głód w moim amigowym umyśle. A
niezdecydowanych zachęcam do
pobrania darmowych elektronicznych
wersji poprzednich numerów.



Historia Amigi Multimedia Convergence
Computer była od początku podejrzana.
Najpierw organizatorzy całego
zamieszania, ówczesny właściciel Amigi -
firma Gateway - na czele z Petro
Tyschtschenko w 1999 roku przekonywali,
że będzie to przyszłość na miarę
przełomowej Amigi jaką znaliśmy
wcześniej. Sam byłem mocno
podekscytowany, bowiem wygląd sprzętu
robił wrażenie, a parametry techniczne,
choć podane dość ogólnikowo, były
naprawdę interesujące. Całości dopełniać
miał nowy system operacyjny, roboczo
(czy też może już trochę bardziej oficjalnie
- przyp. Red.) zwany „AmigaOS 5.0”.
Wyglądało na to, że Gateway chce
wykonać zwrot w kierunku odświeżenia
Amigi, nawet wbrew całej rzeszy
użytkowników przywiązanych do
klasycznych modeli produkcji
Commodore. Był to czas, w którym
szumne zapowiedzi były jeszcze
traktowane  poważnie przez  sporą  część
Amigowców, choć wielu z nich
przeczuwało niezbyt przychylne
zakończenie  projektu.  Niestety  ci ostatni
mieli rację.

Losy sprzętu miały się wyjaśnić bardzo
szybko,  na  razie  jednak  jesteśmy  w
czasie, gdy Amigowcy zapewniani są o
wielkim powodzeniu przedsięwzięcia,
a  Multimedia  Convergence Computer
ma być platformą dedykowaną do
łatwego korzystania z usług Internetu,
przez co zrewolucjonizuje rynek,
podobnie jak stare Amigi były
przełomowe kiedyś dla rynku
komputerowego. Jak wiadomo
oprogramowanie dla systemu 3-ciej
generacji miało coraz większe
problemy z obsługą technologii
sieciowych,  a ich znaczenie stale się
zwiększało, więc pomysł ten wydawał
się wychodzić naprzeciw
oczekiwaniom. Sam w sobie był
bardzo  dobry,  pytano  tylko  o sposób
jego wdrożenia, bo jak wiadomo diabeł
tkwi w szczegółach.

Nowy model miał być sprzedawany w
dwóch formach: jako kompletny
komputer w futurystycznej obudowie
oraz sama płyta główna w popularnym
standardzie ATX. Wraz z premierą
sprzętu dostępny miał być nowy
system operacyjny, a oprogramowanie

miało obsługiwać bezproblemowo
„przyszłościowe” funkcje takie jak
odtwarzanie filmów DVD,
skomplikowaną grafikę trójwymiarową
oraz dźwięk przestrzenny. System miał
działać na bazie produktu firmy QNX
Software Systems z interfejsem
graficznym o nazwie Photon.
Opublikowano szereg zrzutów
ekranowych mających na celu
uwiarygodnienie przedsięwzięcia i
prezentowały się nadzwyczaj okazale,
ale zrywały kompletnie z wizją
interfejsu  graficznego znanego do tej
pory z Amigi.  Ponadto nadal nie były
podawane żadne bliższe informacje,
mimo upływu czasu.

Warto przyjrzeć się bliżej samej
obudowie Amigi MCC. Przypominała
odtwarzacz DVD, ale o bardziej
nowoczesnym kształcie. Komplet
obejmował monitor w tak samo
stylizowanej obudowie i zestaw
prezentował się znakomicie. Jak się
później okazało, projekt został
zakupiony od firmy Pentagram Design
i mógł śmiało konkurować ze
sprzedawanym od  1998  iMakiem.  To

Budowanie
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N a pewno przynajmniej  część  z  Was  słyszała o  Amidze oznaczonej  dziwnym
symbolem MCC. Jest to  skrót od  słów  Multimedia  Convergence  Computer.
Model ten był prezentowany szeroko na wielu imprezach przełomu lat 1999-2000.
Wyglądał bardzo ciekawie i jak zwykle zapewniano o świetlanej przyszłości Amigi.
Nieco później okazało się, ze prawda jest bolesna, bo sprzęt jest ładnie
wyglądającym, lecz nie działającym i do tego niekompletnym prototypem,
niemniej rozbudził nadzieje i fantazje wielu Amigowców. Przypadek ten skłonił
mnie  do  zastanowienia  na  ile  rewolucyjne  podejście  do  komputerów  ma  w
dzisiejszym świecie  rację  bytu. Czy  na globalnym rynku zdominowanym przez
pecetowe korporacje nie jest to archaizm skazany na porażkę?
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samo studio współpracowało zresztą z
Apple, co widać ewidentnie, gdy
porównamy kształty obudów. Oczywiście
mówiąc o konkurencji mam na myśli sam
wygląd, bo niestety o niczym więcej w
przypadku nowej „przyjaciółki” nie
mogliśmy powiedzieć, a i dzisiaj nie jest to
łatwe.

Po latach zastoju w rozwoju wszystko to
brzmiało  jak spełnienie  marzeń  każdego
użytkownika Amigi, który zainteresowany
jest czymś więcej niż gry. Oznaczało
wprowadzenie do naszej platformy
powiewu  świeżości, na  który tak  bardzo
przecież czekaliśmy. Jednocześnie z
zapowiedziami pojawiła się grupa osób
otwarcie krytykująca projekt przez pryzmat
braku zgodności ze starymi modelami
oraz zerwaniem ciągłości rozwoju
oprogramowania. O sprzęcie można było
powiedzieć to samo, ale jednak większość
zdawała sobie sprawę z tego, że nie ma
innego wyjścia niż skorzystanie z
produktów firm trzecich. To już nie czasy
Commodore,  gdy  każdy  układ  mógł być
projektowany  samodzielnie,  czy  nam się
to podoba czy nie.

Wiele  osób nauczonych doświadczeniem
nie dowierzało hurraoptymistycznym
zapewnieniom, tym bardziej, że wciąż
prezentowany był jedynie "design"
komputera. Im dłużej to
trwało, tym bardziej
wychodziło na jak, że jest
to projekt oczekujący
dopiero na finansowanie,
a nie aktualnie
realizowany. Już w kilka
miesięcy po
zapowiedziach zmieniono
zdanie i ogłoszono, iż
nowy system będzie
jednak oparty na Linuxie.
Stało się jasne, że
wcześniejsze plany były
gotowe tylko na papierze.
Przy tak dużym
przedsięwzięciu nie
można przecież „od tak
sobie” zmienić głównego
składnika systemu.
Chyba że dopiero
zastanawiamy się nad
jego budową. Było to
niefortunne (mówiąc
delikatnie) na kilku
płaszczyznach, bo QNX
również był zasadniczo zgodny z Linuxem,
choć nikt o tym oficjalnie nie wspominał.
Nota  bene produkt ten  jest  rozwijany  do
dziś, choć w 2010 roku stał się własnością
firmy BlackBerry, a najnowsza wersja
datowana jest na rok 2014.

Następnie, na początku
2000 roku, było już
praktycznie pewne, że nie
uda się zapewnić
odświeżenia Amigi. Marka
została po raz kolejny
sprzedana, tym razem
firmie Amino, której
właścicielem zostali byli
pracownicy Gatewaya.
Można więc powiedzieć, że
przeszła w „ręce niczyje”,
bo powędrowała do
prywatnych rąk kilku osób
kompletnie nie mających
pomysłu na dalszy rozwój,
pomijając już niepomiernie
mniejsze możliwości
finansowe. Był to kolejny
etap odwrócenia się części
środowiska Amigi od swojej
ulubionej platformy. W końcu czas
leciał do przodu, a pecety stawały się
coraz lepsze pod każdym względem.

Czy projekt Amigi MCC należy oceniać
wyłącznie negatywnie? W moim
przekonaniu był  to  jeden  z ostatnich
momentów – być może nawet ostatni,
w którym marka mogła odzyskać choć
część dawnej pozycji i zostało to
bezpowrotnie zaprzepaszczone.
Jednak  historia ta  jest  dużo  bardziej

smutna  niż wydaje  się  to z pozoru.
Wygląda na to, że na skutek
całkowitego braku zainteresowania
inwestorów, próbowano niejako
„rzutem na taśmę” wymusić
sfinansowanie nowego komputera pod

marką Amigą na ówczesnym
właścicielu, czyli firmie Gateway. Czy
było to w jakikolwiek sposób
racjonalne posunięcie tego się nie
dowiemy, bo nie znamy rozmów
„zakulisowych”, o ile takie trwały.
Jedynie Petro Tyschtschenko
niedawno stwierdził, że starał się
pozyskać kapitał dowolnego podmiotu,
ale nikt nie chciał podjąć ryzyka.
Można jednak domniemywać, że
istniały tarcia w szeregach firmy
Gateway, bowiem projekt modelu

MCC został przecież zamówiony,
zakupiony i opłacony. Możliwe, że
sprawa po raz kolejny rozbiła się o
środki. Nie jest tajemnicą, że firma
Gateway nie miała ich w
nadmiarze, a  decyzja  o  produkcji
„nowej Amigi” była wielce
ryzykowna.

Nie brakowało również głosów, że
akcja została starannie
zaplanowana, aby podnieść na
chwilę notowania firmy. Nie daję
temu wiary, choć rozumiem te
opinie. W moim przekonaniu, z
wielkim prawdopodobieństwem
graniczących z pewnością, nie
były to posunięcia skalkulowane,
bo nie przyniosły nikomu
wymiernych korzyści, a wręcz
przeciwnie. Firma Gateway stała
się kompletnie niewiarygodna i
niedługo później właściwie upadła,
choć fizycznie została przejęta
przez Acera. Sam Petro

Tyschtschenko przez wielu był od tego
momentu widziany jako symbol i
reprezentant też spektakularnej
porażki  i  do  dziś  ciągnie  się  na  nim
etykieta prezesa od ładnego uśmiechu
i niespełnionych, pustych obietnic.

- płyta główna: w formacie ATX
- procesor: Transmeta
- pamięć: 32 MB w standardzie z możliwością
- rozszerzania
- karta grafiki: ATI z pamięcią 32 MB (128-bitowa)
- rozdzielczość: 1920x1200 pikseli
- akceleracja sprzętowa operacji graficznych 2D i 3D
- oraz MPEG-2
- dźwięk: 16-bitowy, 44 kHz
- wsparcie systemu Dolby Digital 5.1
- kontroler dysków: IDE/ATA UltraDMA
- sloty rozszerzeń: 6 gniazd PCI
- napęd optyczny DVD w standardzie
- tuner telewizji analogowej jako fabryczne wyposażenie
- wyjścia obrazu: PAL, NTSC, Secam, S-Video oraz
- Composite
- inne: 7 portów USB, w tym dwa z przodu
- w formie opcji: karta sieciowa Ethernet 100 Mb/s,
- WLAN 2,4 GHz, a także modem V.90, DSL i ISDN



Historia modelu MCC łączy się w pewien
sposób z drugim prototypem Amigi o
nazwie Walker, bowiem niedługo po
omawianych wydarzeniach firma
Merlancia  ogłosiła, że  nabyła  prawa  do
obu  projektów  w  celu wprowadzenia  na
rynek własnych komputerów opartych o
procesor PowerPC o iście wydumanych i
nic nie mówiących nazwach:

- Space Conservative Desktop
- Apocalypse DT i ST.

Pierwszy miał być skierowany na mniej
wymagający rynek i znaleźć zastosowanie
w biurach, natomiast drugi - jak
zapowiadano - posiadał zaawansowany
procesor graficzny przeznaczony do
obróbki materiału wideo. Informacje te
pojawiły się na jesieni 2001 roku i niestety,
jak już wcześniej bywało, szybko okazało
się, że nic z tego nie będzie. Na domiar
złego w okresie lat 2002-2003 na światło
dzienne  wyszły  nowe  bardzo  negatywne
fakty. Okazało się, że firma Merlancia
zamieszana  jest  w  oszustwa finansowe,
co zostało wykryte między innymi w
trakcie zbierania zamówień na pakiet
„Amiga SDK”. Całkowicie pogrążyło to
właścicieli,  a do  firmy weszły  tak  zwane
organa ścigania. Kolejny raz użytkownicy
Amigi musieli przełknąć gorzką pigułkę.
Co prawda trudno było spodziewać się, że
planowane komputery „made by
Merlancia” byłyby sprzętem zasługującym
na określenie nowej Amigi,  jednak każdy
kolejny gracz na rynku PowerPC mógłby
być cenny dla naszego rynku. Szczególnie
mocno widać  to  dzisiaj,  gdy  technologia
wielkiej trójki Apple-IBM-Motorola jest w
odwrocie i raczej nic tego nie zatrzyma. W
tamtym okresie trudno było to
przewidywać, ale warunki ekonomiczne
wdrożenia na rynek nowego komputera
były przecież znane. Jak widać Amiga ma
wiecznego pecha do nieodpowiedzialnych
inwestorów.

Nieudanych projektów w dziejach
Amigi  było  przecież  tak  wiele,  że  aż
trudno w to uwierzyć. Można
powiedzieć, że większość tego, co
miało stanowić punkt zwrotny zostało
jedynie na papierze. Przychodzi mi do
głowy myśl, że po raz kolejny winę
ponosi brak wyobraźni. Tak samo jak
kiedyś w Atari, Commodore czy Apple
- gdy zabrało osób mogących wykazać
się pewną dozą intuicji i
przewidywaniem kierunków rozwoju
rynku, żeby nie powiedzieć -
wizjonerstwem, wtedy okazywało się,
że firma w krótkim okresie spada na
dno.

Z tego punktu widzenia dużo bardziej
obiektywnie możemy ocenić
poczynania firmy Eyetech, która już w
2000 roku zaczęła produkować serię o
nazwie "AmigaOne". Przypomnijmy, że
„Amigi NG” zapowiedziane były dużo
wcześniej, lecz pozostałe projekty
zawiodły. Jedynie Eyetech wypracował
metodę małych kroków, które okazały

się skuteczne w walce o niszę
rynkową. Dzięki temu do 2005
sprzedano trzy podstawowe modele
płyt głównych o nazwie „AmigaOne”.
Następnie prawa zostały przekazane
firmie A-EON, która do dziś produkuje
model o nazwie X1000, a obecnie
planuje zastąpić go całą serią o
oznaczeniu  X5000.  Jakaż  wielka fala
krytyki przewija się przez strony
związane z Amigą za każdym razem,
gdy w rodzinie „One” pojawia się coś
nowego. A jednak to właśnie to
rozwiązanie sprzętowe pozostaje przy
życiu. Myślę, że warto się nad tym
zastanowić i zweryfikować swoje
poglądy na temat zawartości cukru w
cukrze.  Mamy odpowiedź  na to jaka
droga w ewolucji Amigi była właściwa i
możliwa do wykonania. Przekonaliśmy
się na własnej skórze, że przy
dysponowaniu tak bardzo
ograniczonymi środkami, „zawracanie
kijem Wisły”  nie  ma  żadnego  sensu.
Możemy jednak, a nawet powinniśmy
obrać  sposób,  który  ma swoje wady,
ale pozwala przetrwać marce, a
użytkownikom cieszyć się z nowych
komputerów.

Oczywiście nie jest to taka Amiga, jaką
chcielibyśmy widzieć. Gdy jednak po
raz kolejny będziemy gromić
poczynania A-EONu pomyślmy, że
jego istnienie jest wypadkową
poprzednich 20 lat historii, którą
przecież tworzył ktoś inny. Gdyby
Trevor  Dickinson  -  założyciel firmy  -
nie zdecydował się na zainwestowanie
niemałych pieniędzy w naszą
platformę, nie mielibyśmy nawet tego
małego  poletka, które  jest  tak cenne
dla nas wszystkich.

W NASTĘPNYM NUMERZE

AMIGAZYNUAMIGAZYNU
między innymi:

- Sposoby lokalizacji programów

- Konfiguracja AmigaOS 4.1

- Przenoszenie danych PC  Amiga

- Emulatory trochę inaczej

- AROS – fakty i mity z pierwszej ręki

- Więcej o programach graficznych dla AmigaOS 3

To wszystko już w czerwcu!



Pewnego razu do mojej firmy zawitał
człowiek, który usilnie próbował zestawić
konfigurację licznika przemysłowego
produkowanego przez gdańską firmę
INTECH ze zwykłym pecetem
wyposażonym w Windows. Fachowo
urządzenie określane jest mianem
„przelicznika energii cieplnej w parze
wodnej i wodzie grzewczej”.
Prawdopodobnie niewiele Wam to mówi i
podobnie było ze mną. Z rozmowy
wstępnej okazało się jednak, że cała
sprawa – według informacji przekazanych
wcześniej  -  opierać ma się na transmisji
szeregowej typu RS-232, a trzy firmy
zajmujące się licznikiem wcześniej poległy
na  całej  linii. Dlatego  też postanowiono
zwrócić się do kogoś, kto zajmuje się nie
tylko komputerami „typowymi”.

Zadziałał  tu  szyld „Amiga”,  który  miałem
na wystawie lokalu. Lubię wyzwania, poza
tym gra była warta przysłowiowej świeczki
nie  tylko ze  względu  na  prestiż,  ale też
oferowane wynagrodzenie i ewentualną
możliwość dłuższej współpracy. Dlatego
zakasałem rękawy i zabrałem się do
pracy. Sprawa jest dosyć skomplikowana,
a początkowo wydawała się całkiem
przegrana. Wybaczcie zatem, ale tym
razem muszę zastosować dłuższe
wprowadzenie do tematu.

Na początek wybrałem się na miejsce
operacji, które okazało się dużym
zakładem pracy z kapitałem
niemieckim. Nie  mam pozwolenia  na
opublikowanie danych, zatem takie
informacje muszą Wam wystarczyć.
Powiem tylko, że firma ta posiada kilka
oddziałów w Polsce i nadal prosperuje.
Wciąż wykorzystuje moje rozwiązanie,
choć już w mocno zmodyfikowanej
formie.

Po przestudiowaniu dokumentacji
urządzenia, które miało grać pierwsze
skrzypce, okazało się, że istotnie -
protokół  danych jest  szeregowy,  lecz
dostępne 9-pinowe gniazdo typu
D-Sub nie  ma nic  wspólnego -  poza
kształtem - ze standardem RS-232.
Trzeba było zwrócić się do producenta
licznika, aby przesłał dodatkowe
wyjaśnienia i już było wiadomo, że
trzeba podłączyć się pod określone
sygnały do wyjścia transmisyjnego
znajdującego się w zupełnie innym
miejscu. Na domiar złego obudowa
zabezpieczona była efektowną plombą
i mało komu przyszło do głowy
zapytać o jej przeznaczenie. Po
załatwieniu formalności urzędowych

(co oczywiście trwało „jakiś” czas)
mogłem zająć się właściwym etapem
pracy. Teraz było już całkiem z górki,
musiałem tylko wykonać odpowiedni
przewód połączeniowy, a potem
całość oprogramować. I tu zaczęła się
zabawa z Amigą, a tak naprawdę
całkiem  poważna sprawa  biorąc  pod
uwagę rozmiary przedsiębiorstwa.
Przewód to nic  szczególnego,  musiał
być standardowy, ale na jego
przykładzie widzimy jak należy łączyć
ze sobą komputery przez „serial port”.
Można to wykorzystać podczas
przesyłania danych między Amigą i
pecetem, samymi Amigami lub dwoma
pecetami albo - tak jak w moim
przypadku - jeszcze innym
urządzeniem. Warunkiem jest
możliwość transmisji szeregowej za
pośrednictwem portu RS-232. Jest on
wykorzystywany na przykład przez
pakiet  „SerNet”  lub za pomocą kabla
typu null-modem.

Amiga posiada teoretycznie
standardowe gniazdo szeregowe,
jednak w formie 25-pinowej, które
można spotkać tylko w bardzo starych
pecetach. Nowsze komputery
posiadają wtyczkę 9-pinową, ale
można łatwo wykonać adapter nie

Ł 

C zy widzieliście kiedyś Amigę pracującą w dużym zakładzie
przemysłowym?  Ja  tak  i  to  dokładnie  w  2001  roku.  Co  więcej,  byłem
jednym z autorów zamieszania, które przyniosło mały triumf naszej
„przyjaciółki”,  choć  nic  tego  nie  zapowiadało.  A wszystko  działo  się  w
mojej rodzinnej Łodzi.

ADAM ZALEPA



wymagający specjalnych zabiegów, zatem
nie stanowi to problemu. Wystarczy
połączenie „kabel do kabelka”. Dla
zainteresowanych przedstawiam
podstawowe schematy połączeń na
rysunku nr 1.

Niestety  połączenie szeregowe typu RS-
232 nie jest zbyt szybkie. W moim
przypadku protokół transmisji przewidywał
szybkość 9600 bitów na sekundę i Amiga
jest w stanie bez żadnego problemu
spełnić ten wymóg. Jednak urządzenie
zamontowane było w pomieszczeniu
przylegającym do obszernego biura, w
związku z tym nasz  „serial”  musiał  mieć
kilkadziesiąt metrów. Musiało to
spowodować dodatkowe problemy i
wydatnie zmniejszyć prędkość przesyłania
danych, mimo już na wstępie mocno
ograniczonych parametrów. Miałem spore
wątpliwości czy tak duża odległość
pozwoli na przesłanie poprawnych
informacji  i  z początku wydawało się,  że
moje obawy nie są bezpodstawne.
Przyznam, że szykowałem się do
zastosowania wzmacniaczy sygnału, w
jakiejkolwiek formie - byle skutecznych.

Na szczęście finalnie nie było to
konieczne, o czym przekonamy się za
chwilę.

Po skonfigurowania oprogramowania,
terminal działający na Windows nie
chciał ani wysłać ani przyjąć
właściwych danych. W zasadzie
transmisja jednokierunkowa była
poprawna, co można było
zaobserwować na wyświetlaczu LCD
licznika. Niestety w drugą stronę
otrzymywałem nic innego niż
popularnie mówiąc „krzaki”. I tu
właśnie zaczyna się nasza przygoda z
Amigą. Dyrektor techniczny zakładu
zasugerował, abym zakupił dla firmy
dodatkowy komputer obsługujący
licznik, oczywiście pod warunkiem, że
nie będzie innego wyjścia. Jaki? To
pozostało w mojej  gestii,  co  dało  mi
praktycznie wolną rękę w dobraniu
sprzętu.

Niewiele mówiąc, następnego dnia
pojawiłem się z moją prywatną Amigą

1200, aby zrobić
testy na systemie,
który znałem
najlepiej. Był to
zestaw w obudowie
Tower z Blizzardem
PowerPC, slotami
Zorro 2 i kartą
graficzną
CyberVision 64/3D.
Przy okazji
spowodowałem
małe poruszenie,
bo praktycznie nikt
z zebranych nie
widział takiego
dziwnego systemu,
choć oczywiście
Amigę wiele osób
kojarzyło. No, ale
„taka” Amiga? Nie
były to zresztą
osoby zbyt mocno
obeznane z
komputerami, co
mogłyby
sugerować
zajmowane przez
nich stanowiska.
Dość powiedzieć,
że kierownik działu
próbował z marnym
skutkiem zmienić
tak zwaną „tapetę”
na pulpicie
Windows, a
stworzenie wykresu

w arkuszu kalkulacyjnym było już
samo w sobie osiągnięciem. Cóż, nie
każdy musi być fanem i znawcą
komputerów, ale od tego czasu stałem
się w firmie synonimem pewnej
egzotyki technologicznej, co
nieprzewidzianie zaowocowało
całkiem interesującymi rozmowami na
tematy nie tylko komputerowe.

Wróćmy jednak do naszej Amigi
i problematycznej transmisji danych.
Na początek zastosowałem popularny
program „Term” z nadzieją, że
„przyjaciółka” wyświetli dodatkowe
informacje, czego od peceta raczej nie
oczekiwałem. Ustawienie wszystkich
odpowiednich parametrów pracy nie
jest skomplikowane i wymaga
wybrania opcji „Serial...” z menu
górnego „Settings”. Na ekranie
pojawiają się funkcje o czytelnych
polach odpowiadających wszystkim
możliwościom  w  zakresie  połączenia
szeregowego. Program jest na tyle
„inteligentny”, że jeśli nie wskażemy
opcji tzw. handshakingu, sam
zasugeruje odpowiednie funkcje i
włączy je po potwierdzeniu w
oddzielnym oknie. Są to tzw.
dodatkowe ramki zwane RTS (ang.
Request To Send) lub CTS (ang. Clear
To Send) informujące o gotowości do
przesłania lub przyjęcia informacji.
Należy pamiętać, że jest to konieczne
do działania dwukierunkowej wymiany
danych.

Po nawiązaniu połączenia i krótkim
zaznajomieniu się z
oprogramowaniem wbudowanym w
urządzenie po drugiej stronie kabla,
wysłałem wyczytany w dokumentacji
kod  wzbudzający  i przeżyłem bardzo
miłe rozczarowanie. Otrzymałem
mianowicie komunikat liczbowy, czego
się spodziewałem, ale jednak
całkowicie bezbłędny - co wcześniej
się nie udawało. Po kilkukrotnym
sprawdzeniu okazało się, że
transmisja przebiega za każdym
poprawnie. Niezależnie od wybieranej
funkcji,  program otrzymywał właściwe
dane, które było łatwe do
zinterpretowania przez pracowników
firmy. Mogłem więc szybko
potwierdzić, że Amiga sprawdza się w
nowej roli znakomicie. Dlaczego nie
udawało się, teoretycznie to samo, na
pececie? Tego na razie nikt nie był w
stanie powiedzieć. Jednak trzeba było
widzieć minę  dyrektora  i  kierownika,
gdy powiedziałem, że „przykro mi
panowie, ale wasz pecet nie daje rady,
za to komputer z 1992 roku działa bez



problemu”. Jak to mówią w znanej
reklamie – bezcenne. W każdym razie
wiedziałem już co dalej. Warto tu
wspomnieć o kilku opcjach „Terma”, które
przydają się bardzo w sytuacjach
awaryjnych. Otóż, podczas testów
wielokrotnie zdarzyło mi się skorzystać z
nieprawidłowej opcji w urządzeniu. Na
pewno w dużej mierze przyczyniło się do
tego nietypowe i słabo opisane
oprogramowanie, a także słabej jakości
dokumentacja techniczna. Taka sytuacja
skutkuje problemami z wykonaniem
każdej  kolejnej  czynności.  Na szczęście
można łatwo zresetować port  szeregowy
przez wybranie opcji „Release serial
device...” z menu górnego „Phone”. Na
ekranie pojawi się komunikat o treści:

W tym momencie wybieramy, czy chcemy
powrócić do używania programu (opcja
„Return to term”) czy też zakończyć pracę
(„Quit term”). Jest to niepozorna, ale
ważna funkcja, bo ogranicza nie tylko
konieczność ręcznego wyłączania
programu, ale również niejednokrotnie
resetowania Amigi.

Pewnie zastanawiacie się, czy większa
długość przewodu transmisyjnego nie
powodowała żadnych złych skutków? Nie
do końca, bowiem podczas dłuższej pracy
zdarzały się błędnie przekazane
informacje. Na szczęście występowało to
w przypadku ok. 1% sygnałów i to głównie
dlatego, że komputer miał wzbudzać
licznik w cyklicznych przedziałach
czasowych, średnio co kilka do kilkunastu
sekund. Uzyskałem to za pomocą ARexxa
i  opcji  zapisywania aktywności  o  nazwie
„Record script” dostępnej w menu o
nazwie „Cmds.”. Po jej wybraniu,
wystarczy uruchamiać funkcje programu w
zwykły  sposób, a  po  zakończeniu  pracy
jeszcze raz wskazać tę samą opcję.
Potem zapisujemy skrypt w standardowym
oknie wyboru. Aby później uruchomić
skrypt automatycznie, wybieramy opcję
„Execute ARexx command...” z tego
samego menu górnego. Jest to bardzo
proste i wiele programów udostępnia
podobne mechanizmy, na przykład
nieśmiertelny „Cygnus Editor”. Jest to
również unikalna cecha oprogramowania
dla Amigi, dlatego warto ją zapamiętać.
Do obsługi dłuższych oraz
problematycznych połączeń przydadzą się
opcje widoczne na stronie „Session limit”
ustawień oznaczonych jako „Modem...”.

Aby je wybrać musimy wrócić do menu
„Settings”, tak samo jak przy
ustawianiu parametrów pracy. Suwak
„Connect limit” pozwala ograniczyć
pojedynczą sesję do określonego
czasu. W moim przypadku pozwoliło to
mieć pewność, że dane będą
przesyłane prawidłowo i nie musiałem
za każdym razem sprawdzać czy i
ewentualnie gdzie nastąpił błąd.  Inna
sprawa, że  maksymalny  czas  trzeba

było ustalić metodą prób i błędów, ale
taka  już  jest  specyfika  „nietypowych”
urządzeń.

Po kilkunastu godzinach kolejnych
testów wiadomo było znacznie więcej.
Oczywiście nie wchodziło w grę
zastąpienie peceta Amigą w całym
zakładzie, dlatego zdecydowałem się
na kompromis zaakceptowany przez
zarząd firmy. Wszystkie najważniejsze
czynności podczas budowania
algorytmów i ich testowania
przeprowadzałem na „Termie”, a
dopiero potem etapami przeniosłem
środowisko pracy na Windows.
Wykonałem wiele prób i summa
summarum okazało się, że system
wielce „profesjonalnego” Microsoftu w
znany sobie sposób interpretuje dane
uzyskiwane przez port szeregowy i
stara się je konwertować na użyteczny
- głównie dla siebie - format.
Wydawało  mi się,  że  jest  to  typowy
format liczb zmiennoprzecinkowych,
ale nie było tak do końca. Niestety

(choć  może  w  tym  przypadku  wręcz
przeciwnie) produkt firmy INTECH
posiadał własny, niestandardowy
protokół przez co nie dało się uzyskać
właściwych rezultatów. Usunąłem więc
Windows  i  postanowiłem  zbadać  jak
wygląda sytuacja na czystym
MS-DOSie. I to był strzał w dziesiątkę.
Pod DOSem nie było kłopotów, choć
ten sam DOS uruchomiony spod
Windows już nie działał dobrze. Teraz

moim zadaniem było jeszcze tylko
napisać program obsługujący
rejestrację danych, która miała
przebiegać 24 godziny na dobę w
odpowiednich, stałych przedziałach
czasowych co kilka lub kilkanaście
sekund.

Dla programu nie był to żaden
problem, a sam program także nie
przedstawiał wysokiego poziomu
komplikacji. Niestety po niecałej dobie
okazało się, że pecet przestaje
przyjmować informacje, a następnie
najzwyczajniej - zawiesza się. Jak
wcześniej wspomniałem, Amiga w tych
samych warunkach po prostu
przekazywała pewien ułamek
nieprawidłowych  danych, a  w  DOSie
następował mały klops. Teoretycznie
według wyjaśnień producenta, miało
być to spowodowane zamierzoną
niedoskonałością licznika, który „nie
jest  przystosowany do pracy  ciągłej”,
ale szczerze mówiąc nie chciało mi się
wierzyć w tak mgliste wyjaśnienia.



Sądzę raczej, że oprogramowanie było
niezbyt  dobrze  sprawdzone,  szczególnie
w warunkach terenowych, gdzie
transmisja nie przebiega tak wzorcowo jak
założono wcześniej.  Dlatego  na  miejscu
pozostawiłem  Amigę  i po  kolejnej  dobie
było wiadomo, że tym razem informacje są
przekazywane bez przeszkód. A więc
znowu - nasi górą.

Po kolejnych uzgodnieniach doszliśmy do
ostatecznego porozumienia. Amiga miała
rejestrować dane, a pecet wyłącznie je
odczytywać. W związku z tym trzeba było
napisać dwa programy: jeden zapisujący i
drugi - odczytujący informacje. To już nie
stanowiło  kłopotu, ale  zakładowe  pecety
były dodatkowo podłączone w sieć, którą
obsługiwał bliżej mi nieznany standard. O
ile dobrze mnie poinformowano był to
system – tak jak mój – pisany na

zamówienie. Nikt nie znał szczegółów
tego  rozwiązania, w związku  z tym  nie
było możliwości, aby uruchomić jego
obsługę w systemie Amigi.  Na szczęście
program typu „klient” działał w środowisku
MS-DOSu, dlatego zastosowałem nieco
dziwne, ale bardzo skuteczne
rozwiązanie. Rzeczona Amiga miała na
wyposażeniu kartę Blizzard 1240 z
zegarem 33 MHz. Uruchomiłem więc
emulator  „PC-Task”  z włączoną  obsługą
portu  szeregowego. Następnie  na  pliko-
partycji uruchomiłem DOS i program
obsługujący sieć. Wszystko zaczęło
działać i  choć powątpiewałem czy to się
uda na dłuższą metę –  nie  występowały
poważne awarie. Nie była to również

najszybsza praca, ale do tych celów w
zupełności wystarczyła.

Dalej  było  już całkiem  z górki. Oba
programy napisałem z jednym z
darmowych dialektów Basica i trzeba
przyznać, że nie były zbyt
rozbudowane. Ot, wysyłanie i
odbieranie danych, konwersja,
wyświetlenie  wyników i  zapisanie  ich
do pliku wynikowego. Niestety obsługa
pod MS-DOSem (nawet emulowanym)
wciąż powodowała problemy, ale na
„PC-Tasku” nie powodowało to
zawieszeń komputera. Dzięki temu
miałem dodatkowy materiał do testów i
po jakimś czasie opracowałem
obsługę szeregu występujących
błędów, dzięki czemu tracona była
mała część informacji, lecz program
kontynuował pracę. Teraz program

pecetowy zaczął działać nie
przymierzając jak na poczciwej
Amidze. Nieco inaczej poradziłem
sobie z modułem odczytującym dane.
W zasadzie, również został napisany
w Basicu, lecz według poglądów
dyrektora, „profesjonalne” informacje
uzyskiwane są wyłącznie z Excela.
Dlatego utworzyłem program
konwertujący  całe  ciągi informacji  na
format CSV rozdzielony przecinkami
lub średnikami. Kolejny skrypt już dla
arkusza, wyświetlał kolorowe wykresy i
wszyscy byli zadowoleni z rezultatów.

Jak widzicie, Amiga została
potraktowana czysto użytkowo już po

magicznej  dacie  2000  i to wcale  nie
przez fanów "przyjaciółki". Przy okazji
przypomniałem sobie obsługę „Terma”
i połączeń szeregowych, co być może
przyda się również Wam, na przykład
podczas przenoszenia danych. Choć
„Terma” wcześniej używałem głównie
do obsługi modemu telefonicznego,
ma on dużo większe możliwości.
Ciekawe jest to, że użytkowość
produktu zaczęła liczyć się dopiero
wobec bezradności nie tylko
pracowników firmy, ale także
przedsiębiorstw współpracujących.
Nagle to nie „nalepka” była ważna, a
konkretne umiejętności programisty.

Dziś coraz trudniej spotkać osoby
otwarte na nietypowe rozwiązania,
szczególnie w dużych firmach,  a jest
to w moim przekonaniu bardzo cenne.

Mój system pracował
nieprzerwanie kilka
ładnych lat i doglądałem
go średnio raz na kwartał.
Oczywiście nie było
szans, aby przetrwał
dłużej i - o ile dobrze
zostałem poinformowany
- około roku 2005
wprowadzony został
„System Pomiarów,
Wizualizacji i Archiwizacji
Danych”, oczywiście w
jedynie słuszne
Windowsowej wersji.
Jako że wykonał go sam
producent, a dodatkowo
dostarczał odpowiedni
zestaw komputerowy -
nie słyszałem, aby były z
nim  kłopoty i  rola  Amigi
została definitywnie
zakończona. Kilkakrotnie
konsultowano się ze mną

w sprawie pomiarów
wyników, ale to wszystko
co mogę powiedzieć. Co
ciekawe, program pracował

fabrycznie początkowo na Windows
NT4, co mogło być związane z innym
sposobem konwersji danych na
pozostałych wydaniach produktu
Microsoftu.

Sprawa „przyjaciółki” nie została
jednak  zapomniana,  czego  dowodem
jest stały kontakt jaki do dziś utrzymuję
z ekipą zakładu, a niektóre osoby stały
się moimi dobrymi znajomymi. Ogólnie
znanym faktem jest, że gdy wszystko
zawodzi - trzeba zadzwonić do
„Amigowca”. Choć nie przypuszczam,
aby ludzie ci wiedzieli dokładnie z
jakim sprzętem mieli do czynienia.



Zawodowo pracuję jako inżynier
mechanik, więc mam styczność z
profesjonalnym oprogramowaniem CAD.
Jak  więc  mogę spozycjonować  program
firmy Maxon Computer GmbH? Jest to
całkiem przyjemny program do tworzenia
dokumentacji  2D zarówno dla inżynierów
mechaników, elektryków czy architektów.
Powiedzmy taki AutoCAD w wersji "light".
Moim zdaniem całkiem nieźle, tym
bardziej, że w profesjonalnej konstrukcji
AutoCAD jest tylko zabawką. Tak też
potraktujemy naszego Maxona, jako
świetne narzędzie do nauki rysunku
technicznego w szkole, czy uczelni.
Możemy nawet w nim stworzyć jakiś
prosty projekt, ale brak funkcji 3D niweluje
ten program w bardziej poważnych
zadaniach.

Jak na 1994 rok (wersja 2.5 jest ostatnim
wydaniem) program ma bardzo schludny i
dopracowany interfejs. Pojawiają się
pewne małe problemy po uruchomieniu go
na karcie graficznie tzn. przekłamania
kolorów. Eliminujemy to poprzez wejście w
funkcje dostępną z górnego menu:
Einstellen/Farben ändern i kliknięciu
Abbruch (lub Ok). Kolejnym problemem
jest brak obsługi rozdzielczości
panoramicznych. Mimo tych drobnych
niedoskonałości program działa całkiem
sprawnie pod AmigaOS w wersji 3 lub 4.
GUI  MaxonCAD posiada zarówno pasek
narzędzi dostępny po prawej stronie, jaki i
górne menu z funkcjami programu.
Filozofia obsługi wymaga jednak
drobnego przyzwyczajenia, z racji, że
klawisz Esc nie dezaktywuje wybranej
komendy, a aktywuje wpisywanie
numerycznych wartości np. kąta.

Rezygnacja z wybranej komendy
odbywa się poprzez wybranie innej
komendy z paska narzędziowego. Na
wspomnianym pasku znajdziemy
wszystkie typowe funkcjonalności
oprogramowania CAD, zaczynając od
góry:

1. Undo - cofa tylko ostatnią operację,
2. Odznaczenie,
3. Zaznaczenie (z klawiszem Shift
dostępna jest multiselekcja),
4. Zaznaczenie przez Box.

5. Środek okręgu,
6. Punkt na intersekcji (przecięciu) się
dwóch linii,
7. Punkt na środku linii,
8.  Punkt  powstały  z  projekcie punktu
na okrąg (funkcja raczej
bezużyteczna),
9. Wymuszenie rysowania w
pionie/poziomie,
10. Rysownie w siatce.

11. Wolna ręka - czyli rysowanie
krzywej z "ręki",
12. Linia (zawiera podikony - różne
warianty wybranej funkcji),
13. Okręg (zawiera  podikony  -  różne
warianty wybranej funkcji),
14. Łuk (wycinek okręgu) (zawiera
podikony - różne warianty wybranej
funkcji),
15.  Elipsa (zawiera podikony - różne
warianty wybranej funkcji),
16. Kreskowanie (zawiera podikony -
różne warianty wybranej funkcji),
17.  Tekst  (zawiera podikony  - różne
warianty wybranej funkcji),
18. Wymiarowanie (zawiera podikony -
różne warianty wybranej funkcji),
19. Wstawianie symboli/normatywek
(zawiera podikony - różne warianty
wybranej funkcji).

20. Usuwanie obiektu,
21. Przecięcie obiektu na dwie części,
22. Docinanie obiektów,
23. Wprowadzanie promienni,
24. Przesuwanie obiektu z kopią,
25. Obrót obiektu z kopią,
26. Symetria obiektu z kopia,
27. Skalowanie obiektu z kopią.

Asystent
projektanta

axon CAD jest jednym z kliku programów
wspomagających pracę inżynierów na Amidze. Moim
zdaniem dysponuje jednym z przyjaźniejszych interfejsów
użytkownika. Pomimo niemieckiej  wersji  językowej,  pakiet
ten zasługuję na danie mu szansy. Jeśli ktoś uważa, że na
AmigaOS nie da się stworzyć rysunku technicznego, śmiało
można powiedzieć, że jest w błędzie.
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28. Styl linii,
29. Grubość linii,
30. Kolor linii.

Górne menu w dużej mierze jest
powtórzeniem powyższych komend.
Zostanie to lepiej opisane w dalszej części
artykułu.

Główne okno programu to obszar naszego
rysunku. Powyżej niego znajduje się
obszar z informacją o koordynatach w
przestrzeni oraz, obszar do wpisywania
wartość  liczbowych dla  aktywnej  funkcji.
Poza  tym główne  okno  po  lewej  dolnej
stronie zawiera + i - do zbliżania oraz
oddalania widoku. W rogu też
mamy  funkcję  zbliżania  przez
zaznaczenie boxem. U góry,
również po lewej stronie
znajduje się ikona kwadratu,
która powoduje ustawienie
widok tak by widzieć wszystkie
narysowane obiekty.

Zaletą programu jest
możliwość podpięcia dowolnej
komendy (czy z przybornika
czy z menu) do klawiszy
funkcyjnych (oraz ich
kombinacji z np. Alt), co
usprawnia i przyspiesza
szybkość tworzenia rysunku.
Jeśli dodamy do tego, że
mamy możliwość wstawiania
symboli/normatywek z
predefiniowanych zasobów na
dysku otrzymujemy całkiem
niezłe narzędzie.

Program  pracuje  na  warstwa,
co oznacza, że każdy element
rysunku może być na
oddzielnej warstwie, którą
można włączyć  lub  wyłączyć.  Usprawnia
to pracę podczas tworzenia
skomplikowanych rysunków.
Rysunki mogą być bezpośrednio
wyplotowane (czyli wydrukowane na
wielkoformatowej drukarce) z programu;
można też je wyeksportować (oraz
importować) jako DXF (standard w
programach  CAD)  a  nawet  zapisać jako
IFF z dużym DPI celem konwersji do PDF.

O całkiem profesjonalnym podejściu
twórców świadczy też możliwość
tworzenia backupu (kopi bezpieczeństwa)
podczas zapisu, czy wsparcie dla
tabletów. Jednym słowem: pomimo bardzo
skromnych wymagań sprzętowych (Kick
2.0+, 1 MB Ram), program jest na dobrym
multiplatformowym poziome CAD,

oczywiście biorąc pod uwagę realia lat
90.

Specyfika programów CAD jest dość
trudna do opisania, gorąco więc
zachęcam aby wesprzeć się
materiałami  zawartymi  na  płycie  CD.
Ułatwi to podstawową naukę
programu. Natomiast jeśli ktoś miał
kontakt z oprogramowaniem CAD
nauka MaxonCAD nie powinna
stanowić trudności.

Przy samouczku wykorzystywane są
pliki z pakietu MaxonCAD 2.5, które są
kopiowane podczas instalacji
programu na dysk twardy.

Rysunek koła pasowego na potrzebę
niniejszego opisu jest uproszczony i
nie w pełni zgodny ze sztuką rysunku
technicznego.

Na rozgrzewkę stworzymy polską
wersję rami rysunku technicznego.
Bazą będzie jeden z plików
dostarczony wraz z programem:
Schriftfeld z katalogu Rahmen. Po
otwarciu pliku, wybieramy z górnego
menu, opcję skasowania grupy
obiektów:

Bearbeiten/Gruppe/Gruppierung lösen
(RAmiga+L).

Dzięki temu będziemy mogli
swobodnie edytować naszą tabelę.
Wybierając narzędzie selekcji (3),
robimy podwójny klik (pomiędzy
literami) na wybranym tekście (np.
Name) i zmieniamy jego nazwę na
polską (np. Nazwisko). Czynność
powtarzamy do tego momentu, kiedy
spolszczymy naszą tabelkę.

Na koniec zaznaczamy całą tabelkę
rysunkową przy pomocy boxa (4)
Teraz wybieramy z menu opcję
stworzenia grupy:

Bearbeiten/Gruppieren (RAmiga+G)

Zapisujemy  nasz  plik pod  tą  nazwą:
Tab_rys (w katalogu Rahmen).

Kolejnym krokiem jest stworzenie
sobie jednego z formatów
rysunkowych, dla nas będzie to kartka
A0. Tak więc otwieramy plik, w którym
podmieniamy tabelę rysunkową na tą,
którą przed chwilą stworzyliśmy. Z
otwartego pliku DIN_A0 (również z
katalogu Rahmen) kasujemy tabele
rysunkową przez wybranie ikony Edit
+ ikona gumka (20) i selekcję
wspomnianej tabeli.

Przez polecenie Zeichnung/Zeichnung
hinzuladen dodajemy do naszego



otwartego projektu plik Tab_rys.
Zaznaczamy naszą tabelkę (3), z
klawiatury wybieramy skrót RAmiga+V
(przesunięcie), klikamy róg tabeli (np. lewy
dolny) prawym klawiszem myszy (od teraz
będę operował  skrótem PKM),  następnie
również  PKM klikamy koniec  linii.  Dzięki
temu uzyskamy dokładne pozycjonowanie
obiektów (jest to bardzo przydatna funkcja
w programach typu CAD).

Zapisujemy naszą pracę jako wzorcowy
rysunek A0: Rys_A0 w katalogu Rahmen.
Będzie go można wykorzystać w kolejnych
projektach. Jeśli chcemy stworzyć inne
formaty rysunkowe (np. A3) trzymamy się
powyższego opisu.

Stworzenie nowego rysunku zaczynamy
wybierając z menu Zeichnung/Neue
Zeichnung. W oknie dialogowym
podajemy nazwę. Kolo_pasowe i klikamy
OK.

Wykorzystujemy już znaną nam funkcję
(Zeichnung/Zeichnung hinzuladen) celem
dodania  ramki  A0  do  naszego  projektu.
Dodatkowo tworzymy warstwy, które
ułatwią poruszanie się po projekcie.
Funkcja  ta  dostępna jest  w Ebene/Neue
Ebene.  Następnie również  w  tym  menu
wybieramy opcję Ebene einfärben,  gdzie
kolorujemy nasze warstw (Linia_gruba -
czarny,  cienka  -  niebieski,  przerywana  -
żółty, kreskowanie - zielony). Jesteśmy

gotowi aby również z menu warstw
wybrać opcję Ebenenaktivität
(RAmiga+E), gdzie: zaznaczamy pola
S (widoczne) oraz B (edycja) dla
wszystkich warstw prócz pierwszej na
górze. Klikamy też warstwę
Linia_gruba.

Zaczynamy rysować na prawej stronie
kartki A0. Nasz główny widok
stworzymy przy pomocy kilku
podstawowych narzędzi: okręg (13),
linia (12),  operacji  odsuń (12,  druga
podikona) oraz operacji dotnij (22). Są
to opcje, które posiada każdy program
CAD, dzięki  którym  można  stworzyć
większość dokumentacji technicznej.
Rysujemy nasze pierwsze koło klikając
ikonę koła (13). Każda ikona typ koło,
linia  itd.  posiada  swoje  podikony.  W
przypadku okręgu mamy do wyboru
min.: rysowanie koła z punktu
środowego na zewnątrz (standardowa
opcja, tą właśnie użyjemy), rysowanie
okręgu przez dwa punkty (druga
podikona) czy rysowanie okręgu od
elementu stycznego na zewnątrz
(ostatnia podikona). Rezygnacja z
wybranej komendy odbywa się  przez
wybranie innej opcji z przybornika ikon
(nie ma innej możliwości).

Narysowanie okręgu o promieniu
R310 umożliwia opcja "numeryczna",
aktywowana przez: naciśnięcie
klawisza  Esc (aktywuje  się  pole  R  -
promieni), lub poprze kliknięci na
obszar R (lub D dla średnicy) i

wpisaniu wartości 310,
zatwierdzonej klawiszem Enter.
Możemy być zmuszeni
przesunąć nasz okrąg
(RAmiga+V lub po selekcji
obiektu klikamy lewym
klawiszem myszki LKM
środowy punkt i wybieramy
nową pozycję  dla  okręgu),  by
nie kolidował z ramka
rysunkową. Rysujemy kolejne
okręgi: R55, R97.5, R100,
R175. Aby nasze koła były
centryczne możemy kliknąć
opcje koncentryczności (5)
(dostępne też są: intersekcja
(6), punkt środkowy linii (7)) lub
wykorzystać PKM klikając na
istniejącym okręgu jego
środek.

Teraz nauczymy się
wykorzystywać warstwy. Z
menu Ebenenaktivität,
aktywujemy Linia_cienka,
następnie narzędziem selekcji
wybieramy okrąg R175 i za

pomocą opcji Bearbeiten/El. auf aktive
Ebene przenosimy go na właśnie
aktywowaną warstwę.

Wiem, że jesteście głodni wiedzy, więc
przedstawiam kolejne przydatne
funkcje - dotnij (22) i offset (12, druga
podikona). Rysujemy dwie linie
przecinające i zaczynające się w
środku okręgów (przydatny jest RKM).
Następnie wydłużamy nasze linie. Jest
to możliwe, przez narzędzie selekcji
(3) (zaznaczamy linię) i klikamy jeden
z końcowych punktów przesuwając go
na żądane miejsce (zatwierdzamy
klikając myszką).

Linię pionową offsetujemy
(przesuwamy) w lewo za pomocą
funkcji rysowania linii (12) z opcją
Parallele (druga podikona):
zaznaczamy linię referencyjną,
naciskamy klawisz Esc, wpisujemy
wartość 20, nasza myszka powinna
być na lewej połówce koła i rysujemy
odsuniętą linię  (długości podobnej  do
referencji).

Ostatnio narysowaną linię
wykorzystamy do ograniczenia
naszego widoku. Do tego celu
użyjemy narzędzia Trimmen z grupy
Edit: trzecia podikona. Po jej kliknięciu,
wybieramy jeden z o okręgów po
prawej stronie widoku, a następnie
nasza "offsetową" linię (jest to element
odcinający). Powtarzamy operację dla
każdego z okręgów (oraz linii



poziomej). Teraz kasujemy linię
pomocniczą funkcją Element löschen (20)
(z grupy Edit).

W dalszej części naszego projektu,
wywiercimy małe otwory (cztery) w
naszym kole pasowym. Będą one
rozmieszczone promieniowo pod skosem
w stosunku do pionu (X)/poziomu (Y). W
zawiązku z tym poznamy funkcję z grupy
Edit: drehen+kopieren (25). Dzięki niej
stworzymy linie  pomocnicze  dla  naszych
otworów. Jak ona działa? Tak więc:
wybieramy linię poziomą, punkt obrotu
(środek  kół),  drugi  punkt  referencyjny  to
końcowy punkt wybranej linii, następnie
naciskamy klawisz Esc i wpisujemy
wartość 45 (zatwierdzamy Enterem). Mała
podpowiedź: pamiętajcie o PKM, który
ułatwia  wybieranie  punktów  środkowych,
końcowych itd.  Dla drugiej  lini  procedura
jest taka sama, tyle, że wpisujemy ujemną
wartość tj. -45.

Na przecięciu okręgu R175 i dwóch
pomocniczych linii rysujemy dwa małe
kółka R65.

Teraz dodamy rowek na wpust  w górnej
połowie widoku, obszar środka, okrąg
R65. Użyjemy narzędzi z grupy Linie (12):
offset (druga podikona) - wartość
odsunięcia 16mm od linii pionowej
znajdującej się w środku okręgu. Linia
(12) z podikoną Tangente (szósta
podikona) posłuży nam do narysowania
stycznej dolnej linii do okręgu R65. W tym
przypadku przyda nam się opcja selekcji z
intersekcją (6) (klikamy LKM okrąg i
następnie pionową środkową linię).
Następny krok to linia odsunięta (offset o
116,4mm) od narysowanej ostatnio ku
górze.

Do sprawnego rysowania w CAD
potrzebujemy jeszcze poznać narzędzie
Spiegel+kopieren (26) z grupy Edit. Jest to
funkcja symetrii lub lustra. Jak działa? Do
przykładu posłuży nam offsetowa linia
pionowa (16 mm): po wybraniu ikony
narzędzia, selekcjonujemy linię, która ma
być  odbita  symetrycznie.  Następnie  przy
pomocy  funkcji  selekcji  z intersekcją  (6)
oraz wymuszenia rysowania linii w
pionie/poziomie (9) rysujemy linie symetrii
na naszej istniejącej linii pionowej
znajdującej się w środku koła R65.

Używamy funkcji Trimmen (22) celem
przycięcia elementów naszego rowka.
Przydatnym narzędziem jest funkcja
Trennen (21), z grupy Edit. Dzieli ona
obiekt  na dwie  części.  Wybierając  okręg
R65 w obszarze wspomnianej linii

pionowej (środek) dzielimy go na dwie
części,  celem łatwiejszego  przycięcia
obiektów.

Z warstwy Linia_cienka, która
dotychczas pełniła funkcję pomocniczą
przenosimy elementy na
Linia_przerywana (aktywujemy ją).
Wybieramy z menu funkcję El. auf
akitive Ebene dzięki czemu elementy
zostaną  przeniesione  na  aktywną  (tą
którą wybraliśmy) warstwę.

Wykorzystajmy jeszcze narzędzie
multiselekcji (3) z klawiszem Shift.
Dzieki temu możemy wybrać nasze
linie na warstwie Linia_przerywana.
Następnie z przybornika wybieram typ
linii  kropka-kreska (28) i  za  pomocą
funkcji Neue Attribute (RAmiga+A) z
menu  Bearbeitung  nadajemy  właśnie
ten  typ  naszej  selekcji.  Możemy  też
nadać  większą  grubość  (29, wartość
trzecia  od góry)  dla  linii  na warstwie
Linia_gruba.

Na obecnym etapie mamy stworzony
widok główny, na którego bazie
możemy narysować przekrój przez
nasz  element.  Z  racji,  że  większość
podstawowych narzędzi została już
opisana proponuję wam samemu
narysowanie przekroju (na płycie CD
zawarte są poszczególne etapy
rysowania w postaci plików Maxon
CAD).

Podczas tworzenia tego typu widoków
przyda nam się narzędzie kreskowania
- Schraffur (16). Domyślnie aktywuje
się pierwsza podikona, dzięki której
możemy wyselekcjonować obszar
(działa również selekcja przez Box (4))
do kreskowania. Dokonujemy tego
poprzez klikanie kolejnych krzywych
aż do  momentu  zamknięcia  naszego
obszaru (np. dla obszaru
kwadratowego należy wybrać
wszystkie cztery linie). Następnie
wybieramy trzecią podikonę i klikamy
wewnątrz naszego obszaru
przeznaczonego dla kreskowania.

Dodatkowo wykorzystamy narzędzie
Runden (23) z grupy Edit, które
umożliwia wprowadzanie promieni.
Działa ono tak, że wybieramy pierwszą
krzywą, następnie drugą krzywą,
naciskamy klawisz Esc, teraz możemy
wpisać żądany promieni np. R5, po
czym klikamy LKM pomiędzy
wybranymi krzywymi (jakby wewnątrz
"obiektu") aby zatwierdzić działanie
komendy.

Nadmieńmy parę słów na temat
wymiarowania. Jest to kolejną
charakterystyczną cechą programów
typu CAD. Dla naszego przykładu
stworzymy kilka wymiarów za pomocą
funkcji V/H-Bemaßung (18): pierwsza
podikona to wymiary
pionowy/poziomy, druga ikona to
wymiar równoległy do krzywej
referencyjnej, trzecia ikona to
średnica, czwarta podikona wymiaruje
promień, a ostatnia funkcja umożliwia
naniesienie wymiaru kąt.

Zasada działania funkcji
wymiarowania jest bardzo podobna do
funkcji rysowania, np. wymiar średnicy
okręgu R310 na przekroju, tworzymy
wykorzystując PKM, który ułatwia nam
dokładne wyselekcjonowanie punktów
brzegowych linii. Niestety
wprowadzenie znaku średnicy,
wymaga przełączenia się na
klawiaturę niemiecką celem
wprowadzenia ø za pomocą klawisza
Alt+o (nasze ó). Ten znak i inne treści
które chcemy dodać do naszych
wymiarów możemy zrobić na dwa
sposoby: podczas wymiarowania
naciskamy klawisz Esc i wpisujemy to
co chcemy zobaczyć przed wartością
numeryczną wymiaru (ustawienie to
zostanie zapamiętane dla kolejnych
wymiarów), lub poprzez narzędzie
selekcji (3) i podwójny klik w wartość
wymiaru (czyli  tak jak podczas edycji
tekstów w tabeli).

Ostatnim smaczkiem naszego rysunku
będzie stworzenie powiększonego
detalu. Otrzymuje się go poprzez
skopiowanie interesującego nas
fragmentu (funkcja 24), a następnie
przeskalowanie go funkcją Maßst
skalieren + kopieren (27), aby uzyskać
skale 2:1 (pomocny jest klawisz Esc i
wpisanie wartości 2).

MaxonCAD zaskoczył mnie bardzo
pozytywnie. Do niedawna sam byłem
przekonany, że na Amidze nie da się
tworzyć rysunku technicznego. Fakt
jest, że to tylko 2D, lecz możliwe, że
dzięki eksportowi wyników pracy do
plików DXF, da się z nich skorzystać w
innym doskonale znanym produkcje tej
niemieckiej firmy, czyli Maxon
Cinema4D. To natomiast otwiera
drogę do tworzenia wizualizacji 3D, z
czego Amiga przecież słynie.
Zachęcam do eksperymentowania.



Na początku rozwińmy skróty, UPnP to
Universal Plug and Play (standard
automatycznego rozpoznawania urządzeń
cyfrowych działających w sieciach
lokalnych i  przesyłania danych pomiędzy
nimi, oparty na protokołach TCP/IP i
HTTP). DLNA to Digital Living Network
Aliance (bazujący na UPnP standard
współpracy urządzeń multimedialnych
umożliwiający wymianę cyfrowych treści
Audio/Video pomiędzy sprzętem zgodnym
z tym standardem). Dzięki tym
standardom jedno z urządzeń np.
SmartTV zwane MediaRendererem
rozpoznaje znajdujące się w sieci
urządzenia udostępniające treści
multimedialne  tzw.  MediaSerwery.  Dzięki
temu wszystkie zasoby MediaSerwera
mogą być odtworzone na
MediaRendererze. W sieci może
równocześnie pracować wiele
MediaSerwerów i MediaRendererów,
niektóre urządzenia mogą być
jednocześnie MediaRendererami i
MediaSerwerami np. Tablety i  Smartfony.
Fizycznie dane przesyłane są z
wykorzystaniem infrastruktury sieci
lokalnej  LAN  lub  Wi-Fi  i  odbywa się  to
poprzez transmisję strumieniową.

Zainteresowałem się tą technologią w
momencie zakupu swojego
pierwszego smartfona, zwróciłem
wtedy uwagę na obsługę standardu
DLNA. Jako, że było to jedyne
urządzenie w domu obsługujące ten
standard (nie licząc komputera PC)
byłem ciekawy czy istnieje
oprogramowanie pod AmigaOS 4.1
które umożliwiłoby przesyłanie treści
multimedialnych do smartfona tzw.
MediaSerwer. Okazało się że nie
istnieje tego typu oprogramowanie na
Amigę.  Pomyślałem wtedy  czy może
jest  taki software  typu open source  i
czy dałoby się go przeportować na
AmigaOS.

Mój  wybór padł  na projekt  FUPPES
(Free Universal Plug and Play
Entertainment Service) -
wieloplatformowy o otwartych źródłach
dostępnych na sourceforge.net
autorstwa Ulricha Voelkela.

Po wielu godzinach poświęconych na
konfigurację środowiska do kompilacji,
wyborze wersji (SVN-r578) i
poprawianiu kodu wersja beta na

Amigę stała się faktem. światło
dzienne ujrzała we wrześniu
2013 roku na
forum.amigaone.pl gdzie
pierwsi odważni użytkownicy
zaczęli  testować  program.  Do
tej pory wyszły dwie publiczne
bety portu programu FUPPES.
Pierwsza oznaczona r42 i
druga r44  która  dostępna jest
od  13 grudnia  2014. Program

jest do ściągnięcia pod adresem:

Przejdę teraz do omówienia
konfiguracji i funkcji programu
FUPPES. Program wymaga do
działania Amigi z zainstalowanym
systemem AmigaOS 4.1 Update 6,
przeglądarki internetowej oraz
utworzonej sieci lokalnej, w której
znajdują się urządzenia typu
MediaRenderer (np. SmartTV, Tablet,
Smartfon lub komputer PC z
odpowiednim oprogramowaniem).
Pierwszym krokiem po rozpakowaniu
archiwum jest uruchomienie programu
przez standardowy dwuklik na ikonce
lub z linii komend.

Przy pierwszym uruchomieniu
program utworzy pusty plik bazy
danych fuppes.db oraz domyślny plik
konfiguracyjny fuppes.cfg. W katalogu
z programem powinien znajdować się
jeszcze plik konfiguracyjny folderów
wirtualnych vfolder.cfg (nie jest on

AMIGA JAKO
STRUMIENIOWY

SERWER
MULTIMEDIÓW

W czasach swojej największej popularności Amiga była komputerem w
pełni multimedialnym. Przekładało się to nie tylko na same możliwości
graficzne czy muzyczne, ale też na łatwość podłączenia do domowego
sprzętu Audio-Video. Dzisiaj wszechobecna cyfryzacja doprowadza do
powstawania coraz to nowych standardów przekazu treści
multimedialnych, jednym z nich jest standard UpnP i jego rozszerzenie
DLNA. Jak sobie radzi Amiga na tym polu? Zobaczmy.

KRZYSZTOF SOWIŃSKI



tworzony przy starcie programu). Po
uruchomieniu program przywita nas
krótkim nagłówkiem i podstawowymi
danymi połączenia TCP/IP. W konsoli
zostaną wyświetlone informacje o
interfejsie: (webinterface:) jest to adres
serwera http programu FUPPES w którym
dokonujemy ustawień konfiguracyjnych,
na przykład: http://192.168.1.2:1024. Ciąg
ten wpisujemy w polu adresu przeglądarki
internetowej. Dodatkowo w konsoli
zostaną wyświetlone dostępne komendy:

Opcje te uruchamiamy poprzez wpisanie
w konsoli odpowiedniej litery, np 'h' i
zatwierdzenie klawiszem Enter. Jeśli
potrzebujemy przywołać informacje o
systemie, w tym o adresie i numerze portu
interfejsu graficznego wpisujemy 'i' + Enter
otrzymamy wydruk jak na ilustracji:

Ekran z wyświetloną stroną pomocy
prezentuje się następująco:

Na szersze omówienie zasługują
komendy  m,  a  i b.  Pierwsza  z  nich,
"send m-search" wyszukuje dostępne
urządzenia UPnP. Druga "send notify-
alive" wysyła do wszystkich urządzeń
komunikat ALIVE, który powiadamia o
obecności  serwera  w  sieci. Ta  opcja
może być przydatna jeśli urządzenia
mają problem z wykryciem naszego
serwera. (przed wykonaniem komendy
ALIVE zaleca się wysłanie komunikatu
"notify-byebye"). Ostatnia "send notify-
byebye" wysyła komunikat BYEBYE,
po którym serwer "znika" z sieci.
Ważne jest aby po uruchomieniu
FUPPES nie wychodzić z programu
natychmiast lecz odczekać do
momentu pojawienia się napisu "Now
you can safely quit".

W oknie przeglądarki po lewej stronie
ekranu jest Menu z następującymi
pozycjami:

 -  informacje  o  serwerze  UPNP
system/remote devices

- opcje bazy danych.

- status bazy danych i
informacje o kompilacji.

-
Ustawienie ścieżek
dostępu do plików
multimedialnych,
ustawienie
lokalnego zestawu
znaków (ISO-
8859-2),
ustawienia
sieciowe.

Pod pozycją Start,
otrzymujemy
ogólne informacje
o systemie na
jakim został

uruchomiony serwer oraz o
rozpoznanych

urządzeniach
zgodnych z
UPnP. Pod
pozycją
Options

wykonujemy
akcje na bazie
danych, które
również
możemy
wykonać z
poziomu
konsoli. Status

pokazuje informacje rozszerzone o
liczbie pozycji skatalogowanych w
bazie danych, o transkodowaniu oraz
o aktywnych bibliotekach. Pokazany
jest również unikalny numer
identyfikacyjny naszego serwera:
UUID. Configuration - najważniejsza
strona, w której podajemy m.in. ścieżki
dostępu do naszych plików
multimedialnych, co dokładnie
zostanie opisane w dalszej części
artykułu.

Jeśli w momencie uruchomienia
programu dostępne/włączone są
jakieś urządzenia UPnP to zostanie
wyświetlona w konsoli odpowiednia
informacja w postaci:

Program domyślnie uruchomiany jest z
poziomem 1 debugowania aby
ograniczyć liczbę wyświetlanych
informacji należy zmienić poziom
debugowania do 0. Wykonujemy to
wpisując w shellu 'l' + Enter. Dostępne
są 4 poziomy log-level (0-3). Przy
poziomie 3 uzyskujemy maksymalną
ilość informacji. Aby zapisać dane
generowane  przez program  do  pliku
uruchamiamy go z następującymi
parametrami:

Jeśli w preferencjach systemowych
Internet (TCP/IP) nie mamy ustalonej
nazwy naszego hosta (czyli  Amigi na
której działa FUPPES) to należy to
uczynić, podając adres TCP/IP, Nazwę
i Synonim w zakładce Węzły. W
przypadku mojej konfiguracji było to:
192.168.1.2, SAM440EP, SAM440EP.

Po pomyślnym uruchomieniu
programu, należy go skonfigurować.
Polega to na dodaniu ścieżek dostępu
do plików multimedialnych za pomocą
interfejsu graficznego w przeglądarce
lub  edytując  plik  fuppes.cfg.  Plik  ten
jest  plikiem  typu  XML,  ponieważ  nie
wszystkie parametry można ustawić z
poziomu interfejsu użytkownika warto
zapoznać się z jego zawartością. (Jeśli
korzystamy  z OWB w wersji  1.16 to
konieczne może okazać się ręczne
dodanie ścieżek dostępu w tym pliku.)
Następnie należy przebudować bazę
danych wpisując w shellu  'r'  +  Enter.
Wyświetlony zostanie komunikat o
stworzeniu bazy danych.



Kolejnym krokiem jest przebudowanie
wirtualnych folderów co uzyskujemy przez
wpisanie opcji 'v' + Enter w oknie konsolki.
Również i tym razem zostaniemy
poinformowani o utworzeniu layoutu
wirtualnych folderów. Należy pamiętać, że
za każdym razem gdy dodajemy nowe
pliki  do  skanowanych katalogów musimy
użyć  komend 'r' i  'v'  aby zaktualizować
bazę danych i layout folderów wirtualnych.
Program  prawidłowo  rozpoznaje  pliki na
partycjach SFS\00, FFS, FAT32, RAM.
Program najlepiej zachowywał się gdy
korzystał z partycji SFS natomiast nie
działał  na  partycji JXFS. Na pozostałych
systemach plików nie był testowany.

Możemy też ograniczyć dostęp do
serwera tylko dla wybranych adresów IP,
wpisujemy je w pole Allowed IP-
Addresses, na stronie "Configuration".
Jeśli wszystko poprawnie
skonfigurowaliśmy sprawdzamy czy nasz
serwer jest rozpoznawany przez inne
urządzenia. Procedura jest różna w
zależności od rodzaju sprzętu, w artykule
przedstawię  ją  na  przykładzie  smartfona
Wave, smartfona Galaxy S4 mini oraz
telewizora UE40F6640.

Włączamy Wi-Fi w telefonie następnie
przechodzimy do ustawień (ikona trybika),

wybieramy pozycję komunikacja,
potem DLNA lub AllShare (w
zależności od wersji systemu).
Wybieramy środkową pozycję
"Odtwórz plik z serwera na moim
telefonie"  naciskając na (>).  Powinna
się pojawić lista z dostępnymi
serwerami multimediów w tym
najbardziej nas interesujący o nazwie
FUPPES SVN-r578 (host). Dotykamy
nasz serwer aby wyświetlić  dostępne
katalogi.

W domyślnym ustawieniu serwera
oczom powinny ukazać się 3 katalogi
Music,  Photos,  Videos.  Teraz  zostaje
tylko wybranie rodzaju treści jakie
chcemy odtwarzać i dodać do playlisty
w telefonie. W tym celu wybieramy
"Dodaj do listy..." i wybieramy
interesujące nas utwory.

W telewizorze tym należy ustawić
poprawne połączenie z siecią lokalną.
Jeżeli wykorzystujemy Wi-Fi to należy
skonfigurować ten rodzaj połączenia.
Jeżeli korzystamy natomiast z
połączenia LAN to w moim przypadku
musiałem ręcznie ustawić parametry
połączenia. Najlepszym testem czy
konfiguracja jest poprawna jest

sprawdzenie czy możemy
bezproblemowo korzystać na SmartTV
z Internetu.

W telewizorach firmy Samsung opcje
DLNA występują pod nazwą AllShare.
Aby odtworzyć treść z naszego
serwera należy wybrać źródło sygnału
(Source). Serwer będzie występował
pod nazwą "Sieć - FUPPES..."
wybieramy to źródło. Zostaniemy
zapytani  czy chcemy  odtworzyć  całą
zawartość, czy np. tylko muzykę.
Wybieramy interesującą nas pozycję
(Muzyka lub Cała Zawartość) i
przechodzimy  do  wyboru  wirtualnych
folderów, domyślnie mamy do wyboru
trzy foldery Music, Photos, Videos.
Wybieramy Music i powinny się
pokazać utwory, które wcześniej
dodaliśmy do bazy danych, wybieramy
utwór  do  odsłuchania  i  cieszymy  się
muzyką.

W telefonach z Androidem możemy
korzystać z wbudowanych aplikacji,
lub z dedykowanej apki np.
BubbleUPnP. Na przykładzie
odtwarzania muzyki przedstawie
obydwa wymienione sposoby.



Uruchamiamy Wi-Fi w telefonie Następnie
odpalamy apkę systemową "Muzyka", z
górnego menu wybieramy ikonkę
"Urządzenia w  pobliżu".  Naszym  oczom
powinien pokazać się serwer FUPPES z
ładną ikonką. Dotykamy pozycję i
otrzymujemy listę wcześniej dodanych
utworów muzycznych, zostaje tylko
wcisnąć "Play" (a właściwie dotknąć).
Drugi sposób, jeżeli zainstalowaliśmy
apkę BubbleUPnP - uruchamiamy ją. U
dołu ekranu wybieramy LIBRARY i już
powinna pojawić się ikonka FUPPES u
góry ekranu. Jeśli tak się nie stało to
wybieramy menu (trzy poziome kreski) w
lewym górnym rogu ekranu i  jeśli  mamy
aktywny serwer to ujawni się pod napisem
LIBRARY. Zamykamy Menu. Wybieramy
folder  Music,  wyświetli  się  lista utworów.
Wybieramy utwór do odtwarzania lub
dodajemy go do playlisty ikonką +.
Podobnie postępujemy z filmami i
zdjęciami.

Program ma pewne ograniczenia. Nie na
wszystkich urządzeniach będą działały
funkcje "Pause", "FWD", "RWD" i "Seek".
Opisany telewizor Samsung nie
obsługiwał tych funkcji.  Serwer może też
nie być wykrywany przez inne urządzenia,
nie "lubi" się np. z telewizorami SONY. Nie
należy  też  przebudowywać  bazy  danych
podczas trwającego strumieniowania.
Wyjście  z  programu przez  Ctrl +  C,  nie
działa prawidłowo. (wychodzimy wydając
komendę 'q' w konsoli). Niestety autor
programu już nie rozwija projektu albo robi
to nieregularnie. Dlatego program wciąż
ma status beta a ostatnia publiczna wersja
to 0.660. Poza tym usunięta została
dokumentacja do programu w postaci
strony wiki, został tylko skąpo
skomentowany kod źródłowy. Dociekliwi
czytelnicy zauważyli pewnie, dlaczego nie
przeniosłem najnowszej wersji, główna
różnica miedzy rewizją r578 a 0.660
polega na systemie pluginów
wprowadzonym w nowszych wersjach,
które nie działają pod AmigaOS. Jednak, o
ile to możliwe, starałem się usunąć
zauważone błędy podczas konwersji softu
na Amigę.

Jako podsumowanie chciałbym napisać,
że konwersja oprogramowania nie jest
czymś niewykonalnym i można znaleźć
projekty, które mniejszym lub większym
nakładem pracy da się przenieść na
najnowszą odsłonę systemu AmigaOS.
Mimo że program wymaga jeszcze
dopracowania, wprowadza na naszą
platformę całkiem nową funkcjonalność, w
postaci strumieniowego transferu danych
do wszelkich urządzeń noszących miano
smart.

Utworzenie własnego menu jest
bardzo wygodne nawet jeśli finalny
produkt nie będzie posiadał zbyt wielu
opcji. Jest to najprostszy sposób
obsługi, który jednocześnie przychodzi
jako pierwszy  do  głowy,  gdy  chcemy
nauczyć się korzystać z nowego
programu. Chyba każdy wie jak
wyglądają standardowe opcje, na
przykład w menu "Projekt". I właśnie o
"standardach" powiemy trochę więcej,
bowiem jest to temat często
niesłusznie pomijany.

Zwróćmy uwagę,  że zazwyczaj  opcje
menu górnego są podzielone na kilka
typowych grup. Pierwszą są funkcje
związane z tworzeniem tak zwanego
"Projektu" i podstawowymi operacjami
dyskowymi. Znajdziemy tutaj także
możliwość zamknięcia wczytanych
plików, wyświetlenia informacji i
programie, jak również jego
wyłączenia. Druga grupa określana
jest  mianem "Edycji" i  zawiera opcje
wykonywane na schowku
systemowym, czyli Clipboardzie.
Możemy więc wycinać, kopiować,
wstawiać lub usuwać poszczególne
fragmenty  projektu.  Oczywiście  czym
będą wspomniane części zależy od
funkcji programu, a ściślej mówiąc od
elementów  jakie  mamy  "na  tapecie".
Inaczej będzie to wyglądało w
edytorze tekstu, a inaczej w programie
graficznym. Na pewno wiele razy

używaliście tych funkcji, ważne jest
tylko, aby uświadomić sobie, że mamy
do czynienia ze Schowkiem, nawet
jeśli oznaczenia opcji na to nie
wskazują. Tak przedstawia się
schemat najbardziej podstawowych
części menu górnego. Warto
przestrzegać tych zasad, bowiem
dzięki nim większość programów
pozwala na uruchomienie
najważniejszych funkcji w bardzo
podobny sposób.  Dotyczy  to  również
oprogramowania dostarczanego z
Workbenchem.

Jak więc stworzyć własne menu w
PureBasicu? Musimy rozszerzyć
wcześniejszy program o sekcję
definiującą poszczególne opcje,  które
potem widoczne będą po naciśnięciu
prawego klawisza myszki. Na
początek określamy nazwy za pomocą
polecenia MENUTITLE. Na przykład,
aby program zawierał menu o nazwie
"Projekt" wpisujemy linię:

Jak widać jest to bardzo proste,
wystarczy w nawiasie podać nazwę
ujętą w cudzysłów. Teraz należy dodać
opcje, które będą przyporządkowane
do menu, czyli  będą się rozwijały  po
najechaniu wskaźnikiem na nazwę.
Jest  to  równe  łatwe,  ale tym  razem
korzystamy ze słowa MENUITEM:

Środowisko
podstawowe

(część 2.)

itam  w drugim odcinku  kursu  łatwego  programowania.
Poprzednio pisaliśmy program otwierający systemowe okno.
Myślę, że  nie  nastręczyło  to  żadnych  trudności. Cała  sprawa
zamknęła się w kilku bardzo prostych liniach. Teraz dodamy do
naszego okna rozwijane menu górne, które jest charakterystyczną
cechą praktycznie każdego programu dla Amigi. Czy będzie dużo
trudniej? Bynajmniej.

W
ADAM ZALEPA



Powyższy przykład powoduje utworzenie
od razu trzech opcji. Zasada jest taka, że
w nawiasie podajemy liczbę oznaczającą
kolejność funkcji, ich nazwy oraz tak
zwane "skróty"  klawiaturowe.  Te ostatnie
są wyświetlane po prawej strony ramki
menu wraz z symbolem klawisza
funkcyjnego, czyli domyślnie prawego
klawisza AMIGA.  Należy  to  rozumieć  w
ten  sposób, że  wywołanie  danej funkcji
spowoduje naciśnięcie podanej kombinacji
klawiszy, na przykład PRAWA AMIGA + S.

Jeśli nie chcemy używać żadnego
"skrótu", wystarczy wpisać dwa
cudzysłowy, na przykład zamiast:

podajemy następującą linię:

Przy tej  okazji dodajmy, że w przypadku
funkcji zapisywania projektu bardzo
dobrym rozwianiem jest oddzielnie funkcji

zapisywania plików o tej samej
lub innej nazwie. Najlepiej
zastosować opcję "Zapisz" oraz
"Zapisz jako" w następującej
formie:

Pamiętajmy, że jeżeli rozszerzamy
ilość opcji, musimy zmienić liczby
znajdujące się bezpośrednio przed
nawiasem. Wspomniany mechanizm
został wypracowany przez lata
działalność  polskiej  sekcji  organizacji
ATO (Amiga Translators' Organization)
zajmującej się nadzorowaniem prac
nad tłumaczeniami programów dla
Amigi. W związku z tym powstało
szereg zaleceń związanych z
lokalizacją.

Zgodnie z ich brzmieniem klawisze
wywołujące funkcje nie powinny być
modyfikowane wraz ze zmianą wersji
językowej. Dlatego warto podpatrzeć
innych. Gdy zajrzymy do wielu różnych
programów szybko przekonamy się,
że w większości jako punkt wyjścia
przyjmowane są angielskie
odpowiedniki słów. Zwykle
wywoływane są przez naciśnięcie
pierwszego klawisze nazwy. Dlatego w
naszym przykładzie mamy:

-  - ang. Open - klawisz O
-  - ang. Save - klawisz S
-  - ang. Quit - klawisz Q

Warto dodać, że organizacja ATO PL
ustaliła także stałe oznaczenia
powtarzających się  nazwy w różnych
programach i powinniśmy z tego
skorzystać. Dlatego podaję opcję
"Skończ", a nie przykładowo -
"Zakończ" lub "Wyjdź". Więcej na ten
temat  napiszę  przy  okazji  omawiania
sposobów lokalizacji, ale warto
wiedzieć,  że  w  sieci  istnieje słownik
stosowanych pojęć wraz z ich
tłumaczeniami. Można go pobrać z
działu „Pliki” na stronie:

Wróćmy do naszego menu.
Pojedyncza opcja może otwierać
kolejne funkcje zwane często "pod-
menu" (ang. sub-menu). Wówczas
uruchomienie danej funkcji spowoduje
wskazanie jednego z najbardziej
"zagnieżdżonych" napisów. Kiedy
możemy to wykorzystać? Choćby
podczas ustalania formatu danych do
wczytania lub zapisania na dysku. W
takiej sytuacji użytkownik nie musi
zastawiać się nad tym z jakiego pliku
skorzystać. Można więc powiedzieć,
że "pod-menu" stanowią pewną
sugestię, choć można je stosować
szeroko, nie tylko w zakresie operacji
dyskowych.

Dodawanie  tak  "zagnieżdżonej"  opcji
wykonujemy analogicznie do
poprzednich przypadków, trzeba
jednak wprowadzić polecenie o nazwie
MENUSUBITEM. Poniżej prosty
przykład:



Teraz  musimy  zwrócić  uwagę na  dwie
rzeczy. Pierwszą jest tak zwane
"wcięcie", czyli odstęp na początku linii.
Za ich pomocą oznaczamy różne
"poziomy" działania programu. Nie
musimy ich stosować, ale w praktyce
poprawiają czytelność listingu, co ma
szczególne znaczenie podczas pisania
dużego programu. Osobiście nie
wyobrażam sobie pracy bez używania
wcięć i innych udogodnień
nowoczesnych edytorów, ale o tym
najlepiej przekonać się na własnej
skórze, a zatem nie będę Was
szczególnie namawiał na przyjęcie
moich słów na wiarę. Z drugiej strony w
czasach ZX Spectrum wpisywało się
polecenia po prostu na białym ekranie bez
żadnych dodatkowych funkcji, może więc i
dzisiaj znajdą się amatorzy ascetycznego
podejścia do sprawy.

Pomiędzy dwiema liniami
rozpoczynającymi się od słowa
MENUSUBITEM umieściłem polecenie
MENUSUBBAR. Nie wymaga ono
wprowadzania dodatkowych argumentów,
a powoduje dodanie separatora pomiędzy
opcjami menu. Taki sam odstęp możemy
dodać do menu "pierwszego poziomu",
czyli  pomiędzy  poleceniami  MENUITEM.
Jednak należy wtedy podać słowo
MENUBAR zamiast MENUSUBBAR. Poza
umiejscowieniem ich działanie jest
identyczne.

Z separatora nie powinniśmy korzystać
zbyt często. Warto przewidzieć przede
wszystkim w sytuacji, gdy nasze menu
zawiera wiele opcji, bowiem w ten sposób
możemy grupować funkcje.  Znowu  -  nie
jest to element konieczny, ale ułatwia
obsługę. Ponadto użytkownik raczej nie
włączy niepożądanej funkcji, co może się
zdarzyć  jeśli  umieścimy  wszystkie  opcje
menu "ciurkiem" - jedna za drugą. Dlatego
jestem zdania, iż separatory to bardzo
ważny element interfejs użytkownika.

W menu możemy umieszczać  także  tak
zwane "znaczniki", czyli opcje możliwe to
włączenia albo wyłączenia. Po najechaniu
wskaźnikiem obok nazwy pojawia się
zakreślenie, co oczywiście oznacza
aktywację danej funkcji. Aby znaleźć
odpowiednik w systemie nie trzeba daleko
szukać. Wystarczy przejść do pierwszej
opcji  w  menu  górnym Workbencha  o  tej
samej nazwie. Ma ona nazwę "Okno WB
jako tło" lub w oryginalnej angielskiej
wersji  -  "Backdrop".  Działa dokładnie tak
jak może to wyglądać w naszym
programie.

Uzyskanie takiej opcji wymaga użycia
kolejnego słowa MENUCHECKITEM.
Należy go używać tak samo jak
wcześniej, ale argumentu uzupełniamy
o liczbę 0 lub 1, w zależności od tego
czy funkcja ma być domyślnie
włączona. Mechanizm ten jest
wykorzystywany bardzo często do
określania takich szczegółów jak ikona
wywołująca wczytanie zapisanego
projektu w określony sposób do
programu. Może to  wyglądać tak  jak
poniżej:

Oczywiście ilość opcji w menu nie jest
ograniczona. W jednym programie
możemy używać wiele menu, pod-
menu, separatorów i pozostałych
elementów. Nie ma tutaj ścisłych
limitów,  ale  trzeba  wziąć  pod uwagę
kilka istotnych kwestii związanych z
funkcjonowaniem programu w
środowisku Workbencha. Po pierwsze
proponuję rozważyć ilość opcji w
pojedynczym menu. Ma to oczywiście
związek z typową rozdzielczością
ekranu jaka może być używana na
Amidze.  Jeżeli  nasz program nie ma
dużych wymagań sprzętowych można
przypuszczać, że będą go uruchamiać
osoby korzystające z trybów
charakterystycznych dla układów
Amigi, czyli PAL, DoublePAL lub
Multiscan. Odpowiada do
rozdzielczości pionowej od 256 do
480, a zatem w jednym menu nie
powinniśmy grupować zbyt wielu
funkcji na raz.

Kolejną kwestią jest czcionka
systemowa lub ekranowa. Pamiętajmy,
że standardem są kroje bitmapowe,
choć jednocześnie możliwe jest
ustawienie czcionek wektorowych
AGFA IntelliFont (Compugraphic) lub

TrueType o dość dużej interlinii.
Wymaga to jednak większej szybkości
Amigi,  a  więc  możemy przyjąć,  że  z
opcji tej skorzystają raczej
użytkownicy bardziej rozbudowanych
konfiguracji sprzętowych i będą
dysponować kartą graficzną. Jak
znaleźć złoty środek?

Wbrew pozorom nie jest to
skomplikowane, bowiem rozwiązaniem
jest przyjęcie najmniejszej z możliwych
rozdzielczości, czyli 256 pikseli w
pionie  (tryb  PAL). Proponuję  tworzyć
menu w taki sposób, aby wszystkie
funkcje nie przekraczały obszaru
pionowego o wielkości ok. 220
punktów, wszak na ekranie musi
zmieścić się jeszcze przynajmniej
wskaźnik myszki. Dlatego należy
zachować bezpieczny odstęp, co
zagwarantuje komfort obsługi na
każdym modelu  Amigi. Co prawda w
zwykłym trybie PAL Hires opcje zajmą
praktycznie cały ekran, ale już w trybie
Interlace będzie to wyglądało całkiem
zadowalająco. Jednocześnie nie
skażemy użytkowników słabszych
"przyjaciółek" na przełączanie
rozdzielczości,  chyba że  będą chcieli
jednocześnie wyświetlić zawartość
okna programu i nasze opcje.

Menu nie powinno być rozbudowane w
nieuzasadniony sposób, dlatego nie
starajmy się wypełnić "na siłę" ekranu
funkcjami. Najlepiej zachować balans
pomiędzy przyciskami w oknie, a tym
co możliwe  jest  do  uruchomienia  za
pomocą rozwijanego menu. O
ergonomii interfejsu użytkownika
będziemy mówić wielokrotnie podczas
dalszych  rozważań,  ale  warto  o  tym
pamiętać już na etapie projektowania.
Okno programu powinno zawierać
podstawowe przyciski, za pomocą
których użytkownik wywoła najczęściej
występujące funkcje.



Menu górne to niejako uzupełnienie okna
(względnie  okien)  lub  całego  ekranu,  na
którym działa program. Trzeba także
zwrócić uwagę, że na AmigaOS 3
standardowo nie występuje tak zwane
menu kontekstowe, choć można je dodać
za pomocą programów typu "Magic
Menu".

Dla mniej wtajemniczonych przypomnę, że
menu kontekstowe otwiera opcje dostępne
dla danego obiektu na ekranie po
naciśnięciu prawego klawisza myszki, lecz
- w odróżnieniu od menu górnego - nie w
górnej  części, lecz  w  pozycji wskaźnika
myszki. Na Amidze funkcja ta jest
wykorzystywana w dodatkowym
oprogramowaniu, na przykład w "Directory
Opusie 5".

To wszystkie najważniejsze kwestie jakie
powinniśmy wziąć pod uwagę przy
projektowaniu. Jak widać nie jest to
banalne, choć z drugiej strony jest to i tak
jeden z łatwiejszych elementów do
opanowania podczas całej nauki
programowania. Jak więc będzie
wyglądała cała definicja naszego menu?

Oto gotowy przykład:

Tym  razem  mamy do  dyspozycji więcej
funkcji, ale nadal jest to ilość bezpieczna z
punktu widzenia każdego trybu
wyświetlania, nawet jeśli program
uruchomimy na przysłowiowej "pięćsetce".
Jeżeli menu ma być więcej niż jedno,
należy powtórzyć cały zapis począwszy od
słowa MENUTITLE.

Jednak samo wprowadzenie struktury
menu nie spowoduje automatycznego
wyświetlenia w oknie. Musimy jeszcze
wydać polecenie do właściwego
utworzenia wszystkich opcji. Robimy to za
pomocą polecenia CREATEMENU,
któremu musimy podać liczbę
identyfikującą nasze menu oraz funkcję o
nazwie  SCREENID. Jest  ona  potrzebna,
aby możliwe było przekazywanie danych o

czynnościach wykonywanych przez
użytkownika. Nasza linia powinna
zatem wyglądać tak:

Po nazwie funkcji należy wpisać
nawiasy "()", dzięki czemu
wskazujemy, że chcemy skorzystać
właśnie z funkcji, a nie innej zmiennej
lub polecenia. W nawiasach podajemy
argumenty, lecz w tym przypadku nie
są one konieczne. Należy zapamiętać,
że nawiasy wprowadzamy niezależnie
od tego czy wywołujemy funkcję wraz
z argumentami czy też bez żadnego z
nich. Wiemy już jak stworzyć całe
menu. Teraz wszystko musimy
połączyć z programem, który
napisaliśmy w poprzednim odcinku.
Rezultatem działania programu jest
wyświetlenie systemowego okna. Na
koniec menu górne musimy jeszcze
przypisać do otwartego okna.

Robimy to w podobny sposób, lecz
wykorzystujemy słowo ATTACHMENU
i funkcję WINDOWID, czyli:

Trzeba pamiętać, że
okno nie musi
posiadać własnego
menu, ale z drugiej
strony każde
osobne okno może
mieć inne menu.
Dlatego możemy
spowodować
odwrotny skutek,
czyli usunięcie
menu górnego z
zakresu działania
konkretnego okna.
W tym przypadku
używamy polecenia
DETACHMENU w
ten sam sposób,
czyli:

Rzecz jasna nie ma sensu wywoływać
obu linii jedna po drugiej, lecz
powinniśmy skorzystać z odpowiedniej
pętli.  Może się  to  przydać  w dalszej
pracy nad programem, który na bazie
naszych rozważań stał się nieco
bardziej rozbudowany.

To wszystko jest oczywiście czystą
teorią. Zrozumienie działania listingu
nie powinno nastręczyć trudności,
bowiem nowe polecenia nie są
bardziej rozbudowane niż te, które
omawialiśmy w poprzednim odcinku.
Polecam przeprowadzić analizę każdej
linii  z osobna, co da obraz działania.
Jeżeli po wykonaniu kilku prób Amiga
zawiesi się przy otwarciu okna, nie
przejmujcie się zbytnio. Na razie
ważne jest,  abyśmy napisali  program
pozbawiony błędów składniowych. W
następnym numerze pokażę jak tę
wiedzę zastosować w praktyce, aby
nasz program był gotowy do użycia.

Co dalej? Menu górne tworzymy
oczywiście w określonym celu, dlatego
nauczymy się również innych
czynności, takich jak przekazywanie
informacji o wybieranych opcjach.
Dzięki temu będziemy mogli uzależnić
uruchamianie konkretnych części od
wywoływanych nazw za pomocą
wskaźnika myszki. Jest to
standardowe działanie każdego
programu, lecz z naszego punktu
widzenia będzie wymagało
wprowadzenia nowego elementu jakim
są instrukcje warunkowe.



rzed kilkoma laty opublikowałem
na łamach portalu Droid and
Boing poradnik na temat
stworzenia od podstaw logotypu
Amigi w programie Gimp.
Ponieważ strona znikła z sieci i co
za tym idzie siłą rzeczy tekst ten nie
jest już dostępny, postanowiłem
powrócić do tematu. Nie chciałem
go jednak tylko  powielać,  dlatego
w  niniejszym  artykule  podejdę  to
kwestii tworzenia Boinga, na trzy
różne sposoby przy użyciu nie tylko
Gimpa, ale i kompletnie innych
programów, jakimi są Blender i
Pesronal Paint.

Typowy program malarski
charakterystyczny dla epoki lat 90-tych,
który za sprawą firmy A-EON właśnie
przeżywa swoją drugą młodość. Ze
względu na ograniczenia PPainta, takie
jak, chociażby praca na 8-bitowej palecie
kolorów, trudno użytkownikowi, zwłaszcza
takiemu, który nie jest doświadczonym
grafikiem uzyskać spektakularnie
wyglądające logo. Jednak czy skacząca
piłeczka  z pierwszego  dema  na Amidze
1000,  z dzisiejszej  perspektywy  wygląda
zachwycająco?  Postaramy  się  by  nasza
piłeczka wyglądała trochę lepiej. Zatem do
dzieła.

Otwieramy Personal Painta i
kolorujemy tło na biały kolor.
Następnie dobrze jest zrobić sobie
jakiś znacznik. Jeśli używamy
PersonalPainta 7.3 wybieramy po
prostu krzyżyk z nowego paska pędzli,
jaki zadebiutował w tej wersji
programu, jeśli natomiast posiadamy
starszą odsłonę, sami rysujemy
krzyżyk mniej więcej na środku
ekranu. Kolor krzyżyka ustawiamy np.
na  niebieski  (lub jakiś  inny,  byle  nie
czerwony). Następnie z paska
narzędzi wybieramy koło
(niewypełnione) a z palety kolorów
czerwony. Począwszy od naszego
znacznika, jakiem jest krzyżyk
rysujemy  koło  które stanowić  będzie
kontur naszego Boinga. Następnie
zmieniamy narzędzie na
niewypełnioną elipsę. Teraz
poczynając od naszego znacznika
rysujemy dwie elipsy o wysokości
równej naszemu okręgowi, ale
proporcjonalnie mniejszej szerokości
(tak  jak na  obrazku  nr  1). Kolejnym
narzędziem, którego użyjemy jest linia
prosta, którą przecinamy centralnie
nasz okręg. W tym momencie w
zasadzie mamy już utworzone
pionowe linie siatki.

By utworzyć linie poziome powracamy
do narzędzia elipsy. Tym razem
będziemy je rysować nie z miejsca
oznaczonego krzyżykiem, a z
centralnego punktu położonego
najwyżej na górnej obręczy koła.
Rozpoczynamy od narysowania dużej

elipsy, znacznie wykraczającej
szerokością poza obręcz koła. A
następnie w symetrycznych
odległościach rysujemy kolejne coraz
mniejsze  elipsy. Takich  elips  musimy
stworzyć  7,  więc  dobrze  rozplanujmy
odległości. Po zakończeniu tej
czynności w zasadzie mamy już
utworzoną kompletną siatkę na
naszym okręgu.

Jeśli wszystko wykonaliśmy dobrze,
nasza grafika powinna wyglądać mniej
więcej tak jak na obrazku (rys2).

Pozostaje nam jeszcze usunąć
niepotrzebne śmieci z ekranu, czyli
części elips wystających poza nasz
okręg oraz ewentualnie krzyżyk -
znacznik. Z pewnością wymazując
elementy styczne w pracy pomoże
nam lupa. Na koniec zostaje już
najprzyjemniejsza część, czyli
wypełnianie co  drugiej  kratki  na kuli
kolorem czerwonym. Nasz prosty
dwukolorowy Boing jest już gotowy!

To oczywiście daleko bardziej
zaawansowany program,
ukierunkowany zresztą w mniejszym
stopniu na rysowanie a w większym na
obróbkę grafiki. Przygotowując logo
nie będziemy więc używać żadnych
narzędzi rysowniczych, czy też ręcznie
tworzyć kształtów, zaawansowane
filtry Gimpa  w zasadzie  niemal  całą
robotę odwalą za nas.

TWORZENIE
LOGO AMIGI

na przykładzie różnych
programów graficznych
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Pierwszą rzeczą, która musimy zrobić jest
utworzenie nowego projektu. Obrazek
powinien mieć proporcje 17:8. Ja użyłem
rozmiaru  272  na  128  pikseli.  Jako  kolor
pierwszoplanowy ustawiamy biały, kolor
drugoplanowy to rzecz jasna czerwień.
Następnie z menu filtry, wybieramy
renderowanie a dalej deseń i
szachownica. Rozmiar kratki ustawiamy
na 16 (przy innej rozdzielczości, może być
inny, ważne by dawał 8 kratek w pionie).
Teraz pozostało nam jeszcze użycie
jednego filtra, z sekcji odwzorowanie,
mianowicie odwzorowanie obiektu. W
okienku dialogowym ustawiamy typ
obiektu docelowego na sferę, dobrze jest
też oznaczyć przezroczyste tło i niewielkie
wygładzanie (ja użyłem domyślnych
ustawień głębia 3.0 i próg 0.250).

Jak wiadomo logo Amigi jest lekko
pochylone, by zatem wierniej je
odwzorować przechodzimy do zakładki
ułożenie i ustawiamy obrót w osi x na
wartość -15. Możemy już
kliknąć na przycisk ok i
odczekać, w zależności od
posiadanej konfiguracji,
krótszą  bądź  dłuższą  chwilkę
na dokonanie obliczeń przez
GIMPa. Po ich zakończeniu
naszym oczom ukaże się
gotowy Boing, niestety kula na
obrazku będzie nienaturalnie
spłaszczona. Prostym
lekarstwem na usunięcie tej
przypadłości będzie
przeskalowanie obrazu.
Trzeba więc z menu obraz,
wybrać opcję skaluj obraz,
następnie rozłączyć łańcuszek
wiążący szerokość z
wysokością,  gdyż zależy nam
na zmianie tylko tej pierwszej.
Nową  wartość  dla  szerokości

ustalamy  na 150 pikseli  i  skalujemy
przy użyciu najlepszej metody
(lanczos 3). BoingBall skończony!

Ostatnie z przedstawionych narzędzi
to już program z zupełnie innej beczki.
W Blenderze możemy stworzyć nie
gorsze logo niż w Gimpie, aczkolwiek
metodologia, którą przedstawię jest w
porównaniu do poprzedniego
programu nieco bardziej
czasochłonna. Od razu zaznaczam, że
ten poradnik jest przeznaczony dla
Blendera w wersji 2.48a (ostatniej
dostępnej dla Amigi). Na sieci można
znaleźć podobny do niniejszego opisu
video-tutorial:

jednak jest on przeznaczony dla

nowszej wersji Blendera, który
ze względu na odmienne GUI i
inne szczegóły, różni się w
kilku miejscach od poniższego
poradnika.

Po uruchomieniu programu
domyślnie na ekranie widnieje
obiekt kostki, jako że do
niczego nie będzie nam
potrzebny usuwamy go
klawiszem delete. Zamiast
niego tworzymy kulę
wybierając z menu
sdd/mesh/UVsphere. Pojawi
nam się okno z parametrami
obiektu. Domyślnie parametry
naszej kuli  to segment i  rings
ustawione na 32, my
zmieniamy delikatnie
ustawienia rings na wartość 30

i zatwierdzamy wszystko klawiszem
Ok. Następnie powinniśmy
zainteresować się paskiem, poniżej
ekranu roboczego. Zmieniamy tam
tryb pracy z domyślnego "object
mode" na "edit mode".

Po tej  operacji  na pasku zmieni nam
się układ ikon. Wciskamy ikonę z
symbolem trójkąta (Face select mode)
lub  po  prostu  kombinację  Ctr  Tab  3.
Włączamy także ikonę obok (occlude
backround Geometry). Teraz czeka
nas długi i żmudny proces
zaznaczania sektorów na kuli. Aby
wygodniej nam się pracowało sugeruję
powiększyć obraz (rolką w myszce),
zaznaczenie w Blenderze wykonuje
się przy użyciu prawego klawisza
myszy, dodawanie zaznaczenia
odbywa się poprzez wciśnięty
dodatkowo klawisz shift. Tak więc z
wciśniętym shiftem zaznaczamy



szachownicę na kuli,  przy czym czynimy
to w ten sposób by jeden element
szachownicy składał się z sześciu
połączonych ze sobą sektorów (jak na
obrazkach). Po dokładnym zaznaczeniu
szachownicy na całej powierzchni kuli (co
zapewne zajmie nam nie mniej niż
kilkanaście minut) możemy rozpocząć
procedurę kolorowania naszego obiektu.

Wciskamy klawisz F9, u dołu ekranu
pojawi nam się zakładka "Link and
materials".  Tworzymy  tam nowy  materiał
klikając na kwadrat z szarym kolorem
opisany jako "1 mat 1". W tym momencie
ukaże nam  się  pełna  paleta  kolorów, z
której wybieramy biały. Następnie poniżej
klikamy na przycisk new i powtarzamy
całą operację, z tym że teraz wybieramy
kolor czerwony. Po utworzeniu nowego
materiału, korzystamy z przycisku Assign,
dzięki czemu do naszego zaznaczenia
zostanie przypisana czerwień. Cofamy się
do materiału pierwszego, czyli bieli z
menu  select  znajdującego  się  na pasku
poniżej okna roboczego wybieramy
odwrócenie znaczenia (inverse) i
ponownie przypisujemy materiał. W tym
momencie mamy już naszą ulubioną
kraciastą piłeczkę.

Piłeczka jest jednak trochę kanciasta. Co
prawda Boing z pierwszego dema
uruchomionego na A1000, też był
kanciasty, jednakże od lat obowiązuje logo
w  formie  idealnie  gładkiej.  By wygładzić
naszą kulę kierujemy się do zakładki
Modifiers i wybieramy opcje Add Modifier.
Subsurf,  a tam zmieniamy  render  levels
na  2  i zatwierdzamy przyciskiem  Apply.
Jeśli nasza kula nadal jest
niewystarczająco gładka, powtarzamy
operację. Ostatnią rzeczą jaką
powinniśmy zrobić w celu idealnego
odwzorowania loga jest pochylenie naszej
piłki o niewielki kąt. W tym celu wciskamy
kombinację klawiszy  Ctrl +  Alt  + R,  po
czym pokażą nam się linie manipulatorów
obrotów. Używając tej oznaczonej kolorem
czerwonym pochylamy Boinga aż do
osiągnięcia zadowalającego efektu. Teraz
pozostaje już tylko Rendering i zapisanie
naszego loga na dysk.

Dobre  logo powinno skupiać  uwagę,  ale
jednocześnie nie być zbytnio
skomplikowane a co za tym idzie być
łatwe do odwzorowania. Logo Amigi być
może nie jest  najprostszym wzorcem na
świecie, ale jednak mieści się w kryteriach
nieskomplikowanego kształtu. Do jego
odwzorowania nie potrzeba specjalnych
zdolności graficznych i może to zrobić
niemal każdy, co starałem się udowodnić
w niniejszym tekście.

AMIGA.net.pl

NOWA LITERATURA
DLA UŻYTKOWNIKÓW KOMPUTERÓW AMIGA



Na początek napiszę o organizacji danych
w pamięci  komputera.  Komputer  pobiera
informację  z  półprzewodników  jako stan
napięcia prądu i rozróżnia dwa stany -
prąd płynie bądź nie. Przyjmuje się zatem,
że ten dwuelementowy zbiór stanów
napięcia jest podstawową informacją jaką
dysponuje komputer i nadaje się jemu
nazwę bit. Owe elementy to liczby o
wartości 0 i 1. Nomenklatura naukowa
przyjmuje też terminologię: bit zgaszony i
bit zapalony.

Zatem jeśli komputer ma do dyspozycji bit,
to może on przechować informację, która
przyjmuje jedną z dwóch wartości. Warto
tu zauważyć, że interpretacja tej wartości
może być różna. Można np. w bicie
przechować informację o parzystości
liczby, znaku liczby, wartości logicznej
zdania (prawda lub fałsz), kolorze
czarnym i  białym i  podobnych rzeczach,
które przyjmują jedną z dwóch możliwych
wartości.

Ta interpretacja jest bardzo istotna i z
reguły komputer wie jak interpretować
dany bit dzięki... poprzednio przeczytanym
bitom. Bity mogą zatem tworzyć ciąg,
dzięki czemu można zapisać więcej
ciekawych informacji. Kolejność bitów
oczywiście ma zasadnicze znaczenie.
Jeśli znasz drogi czytelniku rachunek
prawdopodobieństwa, to wiesz, że ilość
n-elementowych kombinacji z
powtórzeniami zbioru 2-elementowego
wynosi  2 do potęgi n.  I tyle  też różnych
informacji  możemy  zawrzeć  w  n  bitach.
Dla 8 bitów mamy przykładowo 2 do
potęgi 8, czyli 256 kombinacji.

Bit to również cyfra w systemie
dwójkowym, zwanym inaczej
binarnym. My posługujemy się na co
dzień systemem dziesiętnym. Dla
komputera system dziesiętny jednakże
nie jest zbyt wygodny w użyciu.
Preferuje on systemy kolejnych potęg
liczby 2. Wyróżniamy też inne bardzo
przydatne systemy: ósemkowy oraz
szesnastkowy. Przydatne dlatego, że
zwięźlej możemy opisać stan
naprawdę wielu bitów. Żeby zapisać
informację o trzydziestu dwóch bitach
w systemie szesnastkowym wystarczy
użyć zaledwie ośmiu cyfr. W systemie
szesnastkowym oprócz znanych cyfr
0-9 rolę cyfr przejmuje również
pierwsze sześć liter alfabetu
łacińskiego -  A od F (które przyjmują
wartość 10-15 w systemie
dziesiętnym).

Zgrupowane bity to tzw. słowa. W
asemblerze procesorów Motorola
MC680x0 wyróżniamy 8-, 16- i 32-
bitowe słowa. Noszą one nazwy
odpowiednio bajtu, słowa i długiego
(podwójnego) słowa. Każdy bit w
słowie posiada swoją wagę, czyli
wartość. Bity leżące najbardziej z
prawej mają najmniejszą wagę (mówi

się  o  nich  -  najmłodsze lub najmniej
znaczące).  Te  bardziej z  lewej  mają
coraz  większą  wagę.  Najmłodszy  bit
oznaczamy przez liczbę 0, kolejne bity
to 1, 2, 3 itd. Waga bitu na pozycji n to
liczba  2  podniesiona do n-tej  potęgi.
Dla przypomnienia:  2 podniesione do
potęgi  0  daje  1.  Zatem kolejne  wagi
dla pierwszych bitów wynoszą: 1, 2, 4,
8, 16, 32 itd.

Załączone tabelki nr 1 i 2
przedstawiają sposób liczenia liczb
zapisanych w systemie dwójkowym
oraz szesnastkowym. Znak procenta
stosuje się przy oznaczaniu liczby
zapisanej w systemie binarnym -
dzięki niemu komputer wie, że
następujące po nim cyfry są zapisane
w tym systemie. Znak dolara oznacza
liczby szesnastkowe (inaczej
heksadecymalne). Również dla
przypomnienia: kolejność liczenia
wyrażeń - o ile nawiasy nie mówią
inaczej najpierw wykonujemy
potęgowanie, później mnożenie i na
końcu dodawanie.

To jeśli chodzi o dodatnie liczby
całkowite. Co jednak z liczbami
ujemnymi? Liczby ujemne tym różnią
się od dodatnich, że inaczej
interpretujemy najbardziej znaczący bit
liczby. Jeśli jest on zapalony, liczba

jest ujemna, zaś wartość wagi
tego bitu zmieniamy na
przeciwną. Załączona tabela
nr 3 wyjaśnia to zagadnienie.

ASEMBLER
dla zielonych (część 3.)

W itam serdecznie w trzeciej części kursu asemblera.
Niniejszy odcinek zacznę niecodziennie od powtórzenia
materiału z części poprzedniej, ponieważ doszły mnie słuchy,
że za mało miejsca przeznaczyłem na wytłumaczenie
trudniejszych terminów. A zacznę od rzeczy bardzo
podstawowej w nauce programowania komputera, a
mianowicie - bitu.

ROBERT S ZACKI



Jeśli zrozumiałeś/aś sposób liczenia w
systemie dwójkowym oraz
szesnastkowym, to masz już odpowiednie
fundamenty do nauki poleceń asemblera.
Wiedza w tym zakresie jest istotna, żeby
zrozumieć jak procesor czyta polecenia i
je wykonuje.

Procesor komputera czyta kolejne
polecenia z  pamięci  komputera.  Pamięć,
czyli  miejsce na dane jest podzielona na
komórki o rozmiarze 16-bitowych słów.
Skąd komputer wie skąd pobrać następną
instrukcję  do  wykonania?  Otóż  procesor
ma do dyspozycji szeroki wachlarz
rejestrów, w skład którego wchodzi
właśnie tzw. Licznik Programu (Program
Counter, w skrócie PC). Mówi on, z
którego miejsca w pamięci zacząć
pobierać następną instrukcję. To jeśli
chodzi o kod programu. A co z danymi?

Procesor może  pobierać  dane z  dwóch
miejsc - swoich rejestrów albo z pamięci
wyznaczonej przez adres. Procesor
posiada po osiem rejestrów danych oraz
adresowych. Każdy rejestr procesora ma
rozmiar 32-bitowego słowa. Należy
stosować rejestry tam, gdzie to tylko
możliwe celem optymalizacji działania
programu. Z pamięci należy korzystać
tam,  gdzie jest to  potrzebne.  Dostęp  do
rejestrów jest błyskawiczny, zaś do
pamięci operacyjnej już nie. Warto mieć to
na uwadze przy projektowaniu
programów.  Rejestry  danych służące  do
przechowywania różnorakich danych
oznaczamy symbolami D0-D7, zaś
rejestry adresowe służące do
przechowywania adresów miejsc w
pamięci symbolami A0-A7. Tabela nr 4
podsumowuje zestawienie podstawowych
rejestrów.

Rejestry danych z reguły zawierają
liczby całkowite, choć mogą zawierać
również dane innej natury - liczby
zmiennopozycyjne dla bibliotek
matematycznych, maski bitowe, znaki
itp. Rejestry adresowe zawierają
adres miejsca w pamięci, choć w
pewnych sytuacjach mogą wspomóc
również obliczenia. Wspomniałem, że
rejestry są 32-bitowe. Jednakże, jeśli
nie potrzebujemy tak szerokiego
zakresu,  możemy operować  na 8- i
16-bitowym podzbiorze. Z reguły
właściwe dobranie rozmiaru
przyczynia się do przyspieszenia
obliczeń. W asemblerze rozmiar
oznacza się przez inicjał nazwy
angielskiej  - B (ang.  Byte - bajt),  W

(ang. Word - słowo) oraz L (ang. Long
Word - długie słowo). Zestawienie
rozmiarów znajduje się w tabeli  nr 5.
Należy zapamiętać, że ze względu na
organizacją danych w pamięci
operacyjnej operacje na słowach i
długich słowach w pamięci może
odbywać się tylko na adresach
parzystych (liczba będąca adresem
musi być parzysta).

Mam nadzieję, że powtórne
omówienie tej części materiału z
poprzedniego odcinka przyda się w
lepszym zrozumieniu omawianych
zagadnień. Jeśli czegoś nie rozumiesz
-  nie  zrażaj  się,  przeczytaj  dokładnie
jeszcze raz, spójrz na przykłady oraz -
spróbuj  ćwiczyć  włączając  Asm-One.
Asembler naprawdę nie jest taki
trudny. Polecam również, jeśli
poważnie podchodzisz do nauki
asemblera - lekturę wielu różnych
książek, jakie zostały wydane w języku
polskim - "Rodzina M680x0"
Wojciecha Czyża pozwoli Ci poznać
dokładnie budowę procesorów z tej
rodziny, poznać dokładnie wszystkie
instrukcje i tryby adresowania oraz
wiele innych cennych wiadomości.
"Asembler dla początkujących"
Adama Doligalskiego zawiera opis
poleceń asemblera, jak i sposób
programowania sprzętowego na
Amidze. "Asm-One" tego samego
autora pozwoli  z  kolei  zgłębić  tajniki
tego makroasemblera.

Pora na przykłady. Pierwszy przykład:
Chcemy policzyć średnią
arytmetyczną z ciągu liczb. Napiszmy
funkcję, która wykonuje to zadanie.

Rozwiązanie: Ciąg liczb będzie
podany w tablicy, której adres
otrzymuje funkcja jako parametr w
rejestrze adresowym oraz - długość tej
tabeli w rejestrze danych.

Załóżmy, że liczby w tabeli są 16-
bitowe, trzeba zatem przy instrukcjach
operujących na danych w tablicy użyć
przyrostka .W (kropka W). Załóżmy, że
rozmiar tablicy jest też liczbą 16-
bitową. Ponadto musi zostać spełniony
pewien warunek - rozmiar tablicy musi
być różny od zera, żeby uniknąć
dzielenia przez zero. A oto
przykładowa implementacja naszej
funkcji:

Nadajemy naszej funkcji etykietę
licz_srednia_arytm:

Adres tablicy niech będzie
umieszczony w naturalnym dlań
miejscu, czyli rejestrze adresowym A0,
zaś  rozmiar  w D0.  To  są  wymagane
parametry. Na początek sprawdźmy,
czy rozmiar jest różny od zera.
Wykorzystamy do tego
polecenie TST oraz BEQ.

Teraz przyszła pora na
właściwe liczenie średniej.
Najpierw zarezerwujmy
rejestr danych D1 na
indeksowanie elementów
tablicy. Zauważ, że rozmiar
tablicy musi być
zapamiętany, bo przy liczeniu
średniej arytmetycznej jest
on potrzebny przy operacji
dzielenia, która następuje tuż
po dodaniu wszystkich
elementów ciągu. Zatem
zainicjujmy rejestr D1 na
zero. Służy do tego polecenie
CLR, choć można -
zamiennie - użyć MOVEQ:

; Sprawdzamy rejestr D0 i ustawiamy znaczniki kodu
; warunkowego.
; Rozmiar tablicy nie może być równy zero!
; Rozmiar tablicy nie może być również ujemny.



; Indeks,
potrzebny do kontrolowania powtórzeń w
pętli sumującej elementy tablicy

Teraz mamy zamiar policzyć sumę
wszystkich elementów w ciągu. Niech
rejestr danych D2 służy jako wynik
dotychczasowych obliczeń. Jego również
zainicjujmy na zero:

; Tutaj będzie
umieszczona średnia arytmetyczna
(koniecznie czyścimy cały rejestr -
potrzebne później przy dzieleniu).

Teraz pętla sumująca:  nie  jest  ona  zbyt
trudna.  Użyjemy  do  tego  celu  polecenia
sumy ADD i adresowania pośredniego
rejestrem adresowym z
postinkrementacją, który został omówiony
w poprzednim odcinku kursu. Idealnie
nadaje się on w tym momencie, bo
pobiera on element z tablicy i przechodzi
do następnego:

; Tutaj umieszczamy lokalną
etykietę - początek ciała pętli:

; Pobierz słowo spod
adresu A0, dodaj do D2, a następnie
zwiększ adres w A0 o rozmiar słowa (czyli
2, bo słowo to dwa bajty).

Czyli jeśli tablica zawiera elementy np. 5,
20 i 100 to jak przekazujemy naszej
funkcji adres elementu pierwszego -
wskazuje on na liczbę 5 (sama liczba jest
umieszczona w komórce pamięci). Po
wykonaniu  komendy ADD.W (A0)+,D2 w
rejestrze D2 znajdzie się liczba 5, zaś
rejestr A0 będzie wskazywał na następną
liczbę w tablicy: liczbę 20.

Teraz pozostał nam jeszcze warunek
wyjścia z pętli. Użyjemy w tym celu trzech
poleceń: ADDQ do inkrementacji indeksu i
CMP do sprawdzenia warunku oraz BLT
do skoku warunkowego.

; Zwiększamy indeks
tablicy o 1. Tej liczby w naszym
przykładzie używamy wyłącznie do
sprawdzenia warunku zakończenia pętli.

; Porównujemy dwa
operandy (w tym przypadku dwa rejestry
danych).

; Jeśli D1 (indeks)
jest mniejszy niż element D0 (rozmiar)
wykonujemy pętlę jeszcze raz. Jeśli
D1 jest równy D0 to osiągnęliśmy
koniec tablicy, A0 wskazuje już na
element następujący po ostatnim
elemencie tablicy więc możemy
opuścić pętlę. Po zakończeniu
operacji sumowania należy podzielić

obliczoną sumę przez liczbę
elementów tej tablicy, czyli wartość
leżącą w rejestrze D2 dzielimy przez
wartość leżącą w rejestrze D0 za
pomocą DIVS (dzielenie ze znakiem):

; Po tej operacji w
D2 mamy średnią arytmetyczną
(w młodszej połówce rejestru jest

0 - %0
1 - %1 (2^0) - 2 do potęgi 0 daje 1.
2 - %10 (2^1) - 2 do potęgi 1 daje 2.
3 - %11 (2^1 + 2^0) suma obydwu potęg daje 2+1=3
4 - %100 (2^2)
5 - %101 (2^2 + 2^0)
6 - %110 (2^2 + 2^1)
7 - %111 (2^2 + 2^1 + 2^0)
8 - %1000 (2^3)
...
255 - %1111 1111
256 - %1000 0000 0
itd.

0 - $0
1 - $1
2 - $2
3 - $3
4 - $4
5 - $5
6 - $6
7 - $7
8 - $8
9 - $9
10 - $A (10 * 16^0)
11 - $B (11 * 16^0)
12 - $C (12 * 16^0)
13 - $D (13 * 16^0)
14 - $E (14 * 16^0)
15 - $F (15 * 16^0)
16 - $10 (1 * 16^1)
17 - $11 (1 * 16^1 + 1 * 16^0)
18 - $12 (1 * 16^1 + 2 * 16^0)
...
255 - $FF (15 * 16^1 + 15 * 16^0)
256 - $100 (1 * 16^2)
itd.



całkowita wartość średniej, zaś w starszej
- reszta z dzielenia, warto mieć to na
uwadze!)

I na koniec umieszczamy wynik operacji w
D0 (jest to zwyczajowe) i wracamy z pętli:

; Umieszczamy wynik
działania funkcji w rejestrze D0 (cały
rejestr D2).

; Wracamy z
podprocedury.

W sytuacji błędnej pozostaje nam np.
umieścić liczbę 0 jako wynik:

; Taką liczbę

otrzymamy jeśli rozmiar tablicy nie był
większy od zera (ale również gdy
średnia arytmetyczna była równa zero)

Ewentualnie w rejestrze D1 możemy
zwrócić drugą wartość będącą właśnie
wyznacznikiem błędu. Teraz do
przetestowania naszej funkcji możemy
użyć następującego kodu:

Dziękuję za dotrwanie do końca
niniejszego artykułu. Od następnego
odcinka będę podawał  coraz bardziej
praktyczne wykorzystanie asemblera.
A na koniec napiszemy coś
działającego. Do przeczytania w
następnym numerze!

Najlepsze gry

ROLE PLAYING

już niedługo

-1 - %1111 (-2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0 = -8 + 4 + 2 + 1 = -1)
-2 - %1110 (-2^3 + 2^2 + 2^1 = -8 + 4 + 2 = -2)
-3 - %1101 (-2^3 + 2^2 + 2^0 = -8 + 4 + 1 = -3)
-4 - %1100 (-2^3 + 2^2 = -8 + 4 = -4)
...
-7 - %1001 (-2^3 + 2^0 = -8 + 1 = -7)
-8 - %1000 (-2^3 = -8)
itd.

D0, D1, D2, ..., D7 (Data register):
 - służą do przechowywania danych.

A0, A1, A2, ..., A7 (Address register):
 - służą do przechowywania adresów.

Rejestr A7 oznaczany też przez SP (Stack Pointer) służy do
przechowywania adresu stosu.

PC (Program Counter):
 - wskazuje na miejsce w pamięci

skąd pobrać następne polecenie do wykonania
przez procesor.

CCR (Condition Code Register):
 - zawiera tzw. znaczniki kodu

warunkowego.

Rozszerzenie .B (Byte): , czyli 8 bitów.
Rozszerzenie .W (Word): , czyli 16 bitów.
Rozszerzenie .L (Long): , czyli 32 bity.



Pierwszą z długo zapowiadanych nowości
jest elektroniczna wersja podręcznika
"Directory Opusa 5". Z tym e-bookiem było
sporo niejasności, dlatego należą się
Wam wyjaśnienia. Książka w wersji
"wirtualnej" od samego początku miała
być darmowa, jednak na przeszkodzie
stanęły pewne plany wydawcy, czyli
Tomasza Bernacika, którego artykuły
ukazują się również w Amigazynie.
Tomasz w dużej mierze wycofał się z
aktywnego „amigowania”, ale nadal
zainteresowany jest tematem sprzedaży
firmowanych przez niego książek. Można
powiedzieć, że w pewnym momencie
wpadł na pomysł zorganizowania osobnej
dystrybucji, co było z kolei dla mnie
całkowicie  nie  do  przyjęcia. Dublowanie
działań to nie jest dobry kierunek.

Dlatego musieliśmy poświęcić kilka
cennych chwil, aby wyjaśnić sytuację.
Obyło się bez rękoczynów i nikt nie został
poszkodowany, a wszystko skończyło się
szczęśliwie dla Amigowców. Postawiliśmy

na współpracę, choć nieco bardziej
ograniczoną niż do tej pory. Nowe
książki nie będą już wydawane przez
Tomasza, ale nadal będzie pisał
artykuły do Amigazynu. Natomiast
e-book „Directory Opusa” jest
dostępny darmowo dla wszystkich
osób, które zakupiły wcześniej edycję
na papierze. Zamieszczamy go
również na aktualnej płycie
okładkowej, a za chwilę będzie go
można pobrać ze strony AMIGA.net.pl
bez żadnych ograniczeń. Mogę
jedynie wyrazić słowa ubolewania, że
nie udało nam się porozumieć od
samego początku, ale summa
summarum nikt na tym nie stracił,
chyba że policzymy czas potrzebny na
osiągnięcie kompromisu.

W tym przypadku mamy dużo
ciekawszą i zdecydowanie starszą
historię. Otóż w zamierzchłych
czasach,  gdy  gra  "Exodus:  The  Last
War" dopiero powstawała, przewijało

się wiele pomysłów
dotyczących jej finalnego
kształtu. Współpracowałem
przy pracach nad ścieżką
dźwiękową, a także warstwą lektorską,
które  w dużej  mierze  powstawały w
mojej rodzinnej Łodzi. Ostatecznie
przygotowanych zostało kilka
osobnych  wariantów.  Moja  wersja  co
prawda nie została wykorzystana, ale
stworzyłem jej najważniejsze części w
całości. Utwory były komponowane na
dwóch syntezatorach Yamaha przy
użyciu programu OctaMED w edycji
Sound Studio.

W początkowych etapach pracy
wykorzystywałem typowe brzmienia
General  MIDI,  bowiem  przez  pewien
czas nie było wiadomo w jaki sposób
muzyka będzie odtwarzana w grze. To
co publikujemy na płycie stanowi trzon
wersji „demo” muzyki, która miała
pojawić się w zarówno we
wprowadzeniu, jak i podczas samej
rozgrywki Exodusa. Wszystkie ścieżki
miały  być  dopracowane i  nagrane z
wykorzystaniem osobnego modułu
brzmieniowego o większych
możliwościach, ale jako że muzyka
miała nie być w ogóle opublikowana,
pozostała w roboczej formie aż do
dziś. Jednak nawet w obecnym
kształcie można zorientować się na
jaki klimat postawiłem. Wzorowałem
się na produkcjach z lat '80-tych, które
starały się oddać brzmienie
instrumentów akustycznych, zamiast
ich cyfrowych odpowiedników. Autorzy
gry chcieli jednak uzyskać nieco
bardziej nowoczesne brzmienie i
chyba  im  się  to  udało.  Nie  mnie  to
oceniać, myślę jednak, że warto
zapoznać się z efektami mojej pracy,
choćby tylko z czystej ciekawości.

reszcie mamy płytę okładkową! Oczywiście amigowe dyskietki
mają swój niezaprzeczalny klimat, ale po pierwsze niewiele można
na nich zapisać, a po drugie - docierały do Was często uszkodzone.
Dlatego  zdecydowaliśmy  się  na  zmianę  nośnika.  Teraz  będziemy
mogli zamieścić o wiele więcej danych, a pomysłów z pewnością nie
zabraknie. Mamy nadzieję, że nasz pierwszy "coverCD" spełni
Wasze  oczekiwania. A jeśli macie  uwagi lub  chcecie  przekazać
własne  pliki  na  następną  płytę  -  piszcie  śmiało  na  nowy  adres
redakcyjny: amigazyn@amiga.net.pl lub na forum strony
AMIGA.net.pl. Tam możemy od razu przedyskutować wszystkie
pomysły. Oto co - z najważniejszych rzeczy - znajdziecie na
pierwszym krążku.

DWIEŚCIE
procent normy
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Te osobne produkcje
wymieniamy razem,
bo jedna i druga
stanowi elektroniczny
podręcznik obsługi
Amigi i systemu
operacyjnego. Obie
powstały w latach

1996-1997 i były
sprzedawane również w

formie papierowej. Jako
ciekawostkę mogę dodać,

że zestaw zawierał tekturowe
pudełko - po jednym dla każdej

broszury, co dzisiaj nie jest raczej
praktykowane. Całość zajmowała ok.

300 stron formatu A5. Reklamy
podręczników można znaleźć w
Magazynie Amiga z lat 1998-1999. To
informacja dla ciekawskich. Można
powiedzieć, że teksty obu wydawnictw
stanowiły potem punkt wyjścia do
napisania książki "Amiga od A do Z", która
została przygotowana pod czujnym okiem
Pracowni Komputerowej Jacka
Skalmierskiego z Gliwic i ukazała się ok. 2
lata później.  Swój udział  w całej  sprawie
miała też firma Eureka Soft-&Hardware z
Wrześni.

Ciekawą cechą wersji elektronicznych jest
możliwość uruchamiania za pomocą opcji
menu  górnego,  która dodawana  jest  do
standardowych funkcji Workbencha (menu
(„Narzędzia”) lub po przyciśnięciu
klawisza HELP. W zestawie dostępny jest
program instalacyjny na dysk twardy, ale
korzystanie z niego nie jest konieczne. Nie
będziemy wdawać się w dalsze szczegóły,
proponuję samodzielnie zapoznać się z
materiałem. Warto podać, że podręczniki
poruszają problematykę taką jak:

- obsługa interfejsu użytkownika oraz
oprogramowania systemowego

- objaśnienie podstawowych cech systemu
operacyjnego Amigi

- opis możliwości konfiguracji systemu
- omówienie sposobu korzystania z
pakietu "Magic User Interface" (MUI)

- problemy w pracy z systemem
- podręczny słowniczek terminów.

Wszystkich tematów jest oczywiście dużo
więcej. Były to dopiero początki pracy nad
papierowym wydaniem, choć nie od razu
zdawałem sobie z tego sprawę
Zapraszamy do lektury.

Na płycie znajduje się także zawartość
dwóch COVERdysków dołączanych
do poprzednich numerów Amigazynu z
2014 roku. Pliki zostały zapisane jako
obrazy dyskietek oraz w formie
rozpakowanej, którą można od razu
uruchomić lub zainstalować na
twardym dysku. Przypomnijmy, że
dyski  zawierają  program edukacyjny
"Ortograf" oraz bazę danych
"Kucharz". Oba programy były
opisywane na łamach Amigazynu.

Oprócz materiałów, które nazwać
możemy „dodatkowymi”, na płycie
umieściliśmy szereg plików
powiązanych z artykułami w bieżącym
numerze.  I tak,  dzięki  filmowi  Rafała
Chyły zobaczymy jak za pomocą
programu „Personal Paint” można
utworzyć proste logo. Przy okazji
widzimy jak można nagrać nasz pulpit
na AmidzeOne X1000. Na warsztacie
znalazł się nieśmiertelny „Boing”, choć
jest to oczywiście tylko pretekst do
całej zabawy. Krzysztof Radzikowski
pokazał jak pracować w „Maxon
CADzie”, a dla lepszego zobrazowania
działań, każdy etap zapisał w
oddzielnym pliku. Można je wczytać do
programu i przekonać się jak w danej
chwili powinien wyglądać nasz projekt.
Mamy nadzieję, że te materiały
pomocnicze nie tylko ułatwią
zrozumienie naszych pomysłów, lecz
także będą stanowić inspirację do
realizacji własnych pomysłów.

Nieco inne materiały zostały
dostarczone przez Tomasza Pacynę,
który zgodnie ze swoją profesją
opowiedział o demo-scenie. Nasz
papier na razie nie grzeszy kolorem, a
wiadomo, że cyfrowa sztuka odznacza
się  całą  feerią  barw.  Dlatego osobny
katalog zawiera zrzuty ekranowe z
najciekawszych produkcji, które nie
zmieściły się w treści artykułu.

Na koniec zostawiłem "AmiWigilię",
czyli podcast Krzysztofa
Radzikowskiego, który obecnie ma też
wersję anglojęzyczną pod nazwą
"AMIcast". Na płycie znajdziecie
wszystkie dotychczasowe odcinki wraz
z tak zwanymi "Wydaniami

Specjalnymi". Te ostatnie są
cyklicznymi podcastami, które
rozpocząłem wraz z Krzysztofem,
które mają na celu zebranie informacji
o Amidze i przybliżenie jej znaczenia w
historii komputerów. Jako że programy
ukazują się również w serwisie iTunes,
naszym zamierzeniem jest wyjść poza
amigowy światek, ale użytkownicy
Amigi  (lub  jej  emulatorów)  na  pewno
znajdą też coś dla siebie.

Bardzo spodobała mi się jedna z uwag
rzuconym w sieci, że dzięki
„AmiWigilii” można wreszcie posłuchać
kogoś, kto "wie czym jest startup-
sequence". I tego będziemy się
trzymać, chociaż chcemy mówić także
o innych komputerach, które w historii
odegrały dużą rolę. Nie zmienia to
faktu, że "przyjaciółka" będzie ciągle w
centrum naszego zainteresowania.

„AmiWiglię”  możecie  odsłuchać  m.in.
na blogu Krzysztofa pod adresem:

Warto zapoznać się z różnym punktem
widzenia osób znanych w naszym
środowisku.

Za namową kilku osób zamieściliśmy
również programy, które wykorzystane
zostały w obu tomach książki „Amiga
OS 3.1” wydanej przez AIBB w 2013 i
2014 roku. Pliki zapisane zostały w
archiwach  (w większości  typu  LHA),
tak samo jak zostało to przedstawione
w książkach. Aby rozpakować dowolny
plik wystarczy wykonać dwuklik na
ikonie w oknie Workbencha.
Uważajcie tylko na rozmiary plików, bo
jeśli macie Amigę z małą ilością
pamięci, dekompresja niektórych
plików będzie musiała być
przeprowadzona na twardy dysk.  Jak
to zrobić przeczytacie w książkach,
które nota bene nadal są dostępne w
sprzedaży.

Przy okazji zapraszam na strony:

Jak na pierwszy raz materiału jest
całkiem sporo.  Zajęliśmy prawie całą
płytę. Czy to Was zadowoli?
Postaramy się, żeby w kolejnym
numerze było jeszcze więcej i jeszcze
ciekawiej.





asze kolejne pytanie
konkursowe spotkało się z
odpowiedziami w różnej formie.
Większość z Was zgodnie
stwierdziła, że nie da się
powiedzieć dokładnie jaki tytuł
został wydany jako pierwszy dla
Amigi. Niektórzy typowali
nieśmiertelne "Lemmingi", ale nie
jest to dobre trafienie. Jeszcze inni
zarzucili  nam brak  racjonalności,
bo po prostu "nie da się
tego określić".
Przyznaję, że był to
mały wybieg, aby
skierować Waszą uwagę
na początki rozwoju
naszego ulubionego
komputera. Zanim
bowiem "przyjaciółka"
stała się taka, jaką
znamy dziś, pod marką
Amigi wyprodukowano
tajemnicze urządzenie o
nazwie "Joyboard". W
zasadzie nie było to
urządzenie do Amigi,
dlatego przypomnimy je
w wielkim skrócie.

"The Joyboard" to
ciekawostka z 1983 roku,
czyli jeszcze przed premierą
Amigi. Wtedy to pewna nowa
firma pod nazwą "Amiga
Corporation" postanowiła

wyprodukować kontroler przeznaczony
do konsoli Atari VCS, która później
znana była jako Atari 2600.
Współpraca z Atari była jedną z
najważniejszych rzeczy w tamtym
okresie  i  pozwoliła finansować  prace
nad właściwą "przyjaciółką". Dlatego
nie dziwi, że zaprojektowano kontroler
dla najpopularniejszej konsoli. Jednak
sam "Joyboard" był bardzo
nietypowym kontrolerem.

Można powiedzieć, że jest to joystick
ze sterowaniem nożnym. Gracz musi

stanąć na podstawie i sterować
postacią  w grze  za  pomocą  ruchów
ciała.  Czy coś  Wam  to  przypomina?
To zdecydowanie bardziej
nowoczesne rozwiązanie niż zwykły
joystick, podobne do dzisiejszych
sposobów sterowania grą ruchami
własnego ciała. Amiga znowu
wyprzedziła swoje czasy. Niestety
rynek  nie był  przygotowany  na takie
nowości i urządzenie przepadło w
mroku dziejów. Kontroler miał też
bezpośredni związek z systemem
naszego komputera, bowiem jak wieść

niesie, pracownicy firmy
relaksowali się przy grze
"Zen Meditation". Stąd
później słynna ramka
"Guru Meditation", którą
zna każdy użytkownik
Amigi. Nie wiemy tylko
na ile  ta  opowieść  jest
prawdziwa, ale
przyjmujemy ją za dobrą
monetę.

Dla tego nietypowego
joysticka przystosowano
niewielką ilość gier, ale i
tak musiało to wtedy
robić niemałe wrażenie.
Powiedzmy śmiało, że
był to w końcu
protoplasta dzisiejszych
"Kinektów" i innych
podobnych kontrolerów.
"Joyboard" był
sprzedawany ok. 2 lat,
po czym niestety został
zapomniany. Należy
pamiętać, że wszystko
działo się w latach 1983-
1984, w więc jeszcze
przed "wejściem smoka"
ze strony Commodore.

PIERWSZY
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tym numerze bierzemy
"pod lupę" szereg programów
związanych z edycją grafiki.
Zwykła Amiga 500 posiada bogatą
bazę oprogramowania, za pomocą
którego  pobawimy  się  w  dwa  lub
trzy wymiary. Niezmiennie
zachęcam do poznawania takich
pozycji z kilku powodów. Dzięki
nim możemy osobiście przekonać
się jak bardzo przez lata zmieniło
się nasze własne podejście do
komputera. Ponadto, gdy
posiadamy prosty model
„przyjaciółki”, programy podobne
do poniższych mogą zapewnić
sporo czasu wypełnionego w
przyjemne główkowanie, a efekty
naszej pracy podziwiamy już po
kilku lub kilkunastu minutach. Nie
bez znaczenia jest również fakt, że
takie programy należą bardzo
często do oprogramowania typu
Public Domain, a więc są
darmowo dostępne w Internecie.
Niezależnie od tego ile można
powiedzieć na temat braku
przydatności użytkowej
przysłowiowej „pięćsetki”, nadal
możemy na niej wykonać sporą
ilość interesujących prac.  Dlatego
bez niepotrzebnych uprzedzeń
zajrzyjmy ponownie do
nieprzebranej biblioteki Amigi.

Kontynuując temat oprogramowania
typu CAD, chciałbym przedstawić
program dużo mniej rozbudowany, ale
za to działający na zwykłej Amidze
500. Mowa o niepozornym „mCAD”,
który zaskakuje swoją prostotą i
przejrzystością. Jest to kolejny produkt
grupy "17bit Software", o której
pisaliśmy wcześniej. Działa na
Kickstarcie 1.3, a nawet na 1.2, co nie
jest często spotykane, ale możemy to
zrozumieć, bowiem "mCAD" powstał w
1987 roku. Pozwala traktować ekran
Amigi jak małą deskę kreślarską. Mam
wrażenie, że  ten fakt  ma  podkreślać
od  razu  widoczna  siatka. Oczywiście
na takiej konfiguracji sprzętowej nie
możemy oczekiwać cudów, niemniej
mamy możliwość kreślenia prostych
figur geometrycznych, a następnie
dokonywać ich przekształceń.

Do naszej
dyspozycji
pozostaje paleta
16 barw, które
możemy dowolnie
modyfikować za
pomocą typowych
suwaków RGB.
Domyślnie
program
uruchamia się na
ekranie w trybie
Hires Interlace
(640x400), co
może nie jest zbyt
zdrowe dla
naszych oczu, ale
umożliwia
zmieścić całkiem
dużą ilość
obiektów bez
przewijania

zawartości.  Możemy też  określać  typ
linii, które oprócz ciągłych mogą
przedstawiać kilka różnych rodzajów
przerywanych kresek.

Co ciekawe "mCAD" posiada osobne
opcje związane z biblioteką
elementów. Na dyskietce zapisano
kilkanaście różnych przykładów, a
resztę możemy sobie utworzyć
samodzielnie. Poszczególne elementy
możemy odczytywać i zapisywać
niezależnie od reszty projektu, jak
również wykonywać ich grupowanie.
Dzięki temu możemy zmieniać
działanie głównych funkcji, bowiem
odnosić się mogą do wielu części
składowych naszego rysunku, które
nie muszą ze sobą sąsiadować. W
interesujący sposób zrealizowano
wybieranie funkcji programu. Zwykle
robimy to w ten sposób, że
zaznaczamy obiekty przeznaczone do
modyfikacji, a następnie wskazujemy
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W



opcję, którą chcemy
uruchomić. Tutaj należy
zrobić odwrotnie - najpierw
wybrać opcję menu, a
dopiero potem wskazać
obiekt  na  ekranie. Jest  to
zaskakujące, ale dość
wygodne i sprytne
rozwiązanie, szczególnie
gdy weźmiemy pod uwagę,
że kreślenie wielu
elementów rysunku zajmuje
procesorowi 68000 sporo
czasu. Dzięki takiemu
potraktowaniu funkcji,
program działa szybciej  ze
względu na to,  że rzadziej
musi aktualizować
zawartość rysunku.

Reasumując "mCAD" może być całkiem
niezłym narzędziem dla osób, które chcą
w jak największym stopniu wykorzystać
standardową  Amigę 500,  nawet  jeśli  nie
mają Kickstartu 1.3, a o oczko starsze
wydanie. Dzięki niemu możemy zobaczyć
jak  poradzić  sobie  z budową  -  było  nie
było -  dość skomplikowanego programu
na skromnej konfiguracji sprzętowej
komputera.

O kolejnym programie nie mogę napisać
zbyt wiele szczegółów, bo nie jestem
specjalistą w dziedzinie elektroniki. "Logic
Works" był jednak swojego czasu znany i
oceniano go bardzo pozytywnie pod
względem merytorycznym. Dzisiaj odszedł
w zapomnienie, dlatego tym bardziej warto
go przypomnieć. Program służy do
projektowania układów i bramek
logicznych. Za jego pomocą możliwe jest

generowanie i analiza przebiegów
czasowych cyfrowych układów.
Pozwala wstawiać do schematu
gotowych elementów, jak również ich
tworzenie w oddzielnym edytorze.

"Logic Works" bardzo ekonomicznie
wykorzystuje zarówno pamięć, jak i
czas procesora naszego komputera.
Jego małe wymagania sprzętowe
stawiają go w bardzo dobrej pozycji do
najbardziej znanego polskiego
"AmiLaba", który służy do podobnych
celów. Nie potrzebujemy Kickstartu
2.0, a 1 MB pamięci jest wystarczający
do uruchomienia podstawowych
funkcji. Na dwóch dyskietkach
instalacyjnych znajdziemy szereg
przykładów i gotowych do
wykorzystania elementów.

Na koniec
zostawiłem kolejny
edytor obiektów
trójwymiarowych.
Trochę nietypowy,
bo znowu - choć
działa na
Kickstarcie 1.3 to
pozwala nie tylko
tworzyć siatki
obiektów, ale
również generować
proste sceny w
trybie tak zwanego
cieniowania
Gorauda. Dzisiaj
jest to metoda
stosowana
powszechnie, ale
pamiętajmy z
jakiego okresu
pochodzi "Model
4D". Warto dodać,

że "renderowanie"
wykonywane jest w
kilku przebiegach,
dzięki temu rezultat
działania pojawia się co
prawda dość wolno, ale
za  to  od  razu  w  kilku
punktach powierzchni
obiektu. Cieniowanie
możemy wywołać także
w samym oknie edytora
w zastosowaniem
rzutowania lub bez.

Program pracuje na
ekranie Hires Interlace,
co nie dziwi, bo jest to
jeden z najbardziej
sensownych trybów do
użycia w przypadku

układów ECS.

Mamy możliwość wstawiania jednego
z kilku zdefiniowanych obiektów w
trzech wymianach, jak również ich
przekształcania. Oddzielną funkcją jest
wczytywanie wcześniej
przygotowanych plików z dysku lub -
co tutaj jest chyba ważniejsze -
zwykłej dyskietki. "Model 4D" pozwala
dodatkowo tworzyć figury obrotowe, co
w tak prostym oprogramowaniu jest
raczej spotykane rzadko.

Osobiście przypadł mi do gustu
system podpowiedzi stosowany w
programie. Jest co prawda nietypowy,
ale skutecznie naprowadza
użytkownika na określoną funkcję lub
czynność, którą w danej chwili należy
wykonać.  Otóż,  po wybraniu opcji na
listwie  ekranu  wyświetlane  są  teksty
adekwatne do sytuacji w naszym
edytorze. Gdy wywołamy bardziej
skomplikowaną funkcję, podpowiedzi
zmieniają się po każdym wykonanym
kroku. Dzięki temu trudno pogubić się
nawet jeśli dopiero zaczynamy
zabawę w 3D.

"Model 4D" jest typowym
przedstawicielem okresu, w którym
programy przystosowywano do pracy
na zwykłej Amidze 500 z 1 MB
pamięci.  O takich  pozycjach mówimy
często, bo pokazują jak wiele można
zdziałać na prostym sprzęcie. Choć
dziś panuje tendencja, że bez
nowoczesnego i wyrafinowanego
oprogramowania nie powinniśmy
zajmować się grafiką trójwymiarową,
myślę, że pierwsze kroki można z
powodzeniem stawiać na pięćsetce. A
może z czasem uda się przygotować
planszę tytułową nowej gry?



Jeżeli używamy systemu operacyjnego
AmigaOS 4 lub MorphOSa, sporym
problemem jest przeglądanie dokumentów
typu ".doc" czy ".odt", a więc
pochodzących z najpopularniejszych
pakietów biurowych dla Windows i Linuxa.
Od czego jednak jest Internet! Okazuje
się, że możemy bez większego problemu
wyświetlać  nawet  mocno  skomplikowane
dokumenty. Wystarczy skorzystać z
przeglądarki dostępnej na stronie:

Przechodzimy do zakładki "View Files", w
której  możemy wczytać  plik  w jednym z
kilkudziesięciu obsługiwanych formatów.
Wśród najciekawszych są formaty takie
jak ".docx",  "'.xls",  ".pptx"  czy też ".xlsx".
Możemy przeglądać nie tylko dokumenty,
lecz również arkusze kalkulacyjne
popularnego "Excela" i prezentacje
programu "Power Point". Po wczytaniu
pliku wystarczy kliknąć "View", aby w
oknie przeglądarki zobaczyć zawartość
wskazanego pliku.

Istnieje też możliwość przeprowadzenia
konwersji między formatami, na przykład
do dokumentu PDF, HTML, grafik PNG
czy zwykłego tekstu. Muszę przyznać, że
zastosowane  na stronie  skrypty robią  to
szybko i bardzo sprawnie. Testowałem
wiele różnych plików na AmigaOS 4 i
MorphOSie. Całość działa bez większych
problemów, a wyświetlane lub

konwertowane treści są wysokiej lub
przynajmniej wystarczającej jakości do
większości celów. Obsługiwane są
polskie znaki i nie ma problemu z
elementami  graficznymi  czy  ramkami
oddzielającymi poszczególne pola.
Dokumenty wyglądają tak jak
wyglądać powinny, a dzięki
różnorodności formatów możemy
uzyskać dostęp do plików niedostępny
w zwykły sposób na amigowych
systemach. Udało mi się w ten sposób
pobrać i wyświetlić wiele plików, w tym
na przykład formularze podatkowe PIT
oraz wzory dokumentów urzędowych,
a to stawia już serwis w nieco innym,
bardziej profesjonalnym świetle.

Przy kilku plikach zdarzyło mi się
ujrzeć pewne niedoskonałości.
Szczególnie kłopotliwe jest ładowanie
arkuszy kalkulacyjnych, które potrafi
zatrzymać się w trakcie. W tym
przypadku widać, że przydałaby się
kolejna aktualizacja przeglądarki
OWB. Przypomnijmy, że czekamy już
ponad rok na nową wersję, a przy
dzisiejszych  realiach  to bardzo  długi
okres.  Niezależnie  od  wspomnianych
kłopotów, występują one rzadko i łatwo
je zidentyfikować, bowiem są
związane z konkretnymi formatami
plików. W niektórych przypadkach
konwersja przebiegała przy użyciu
niskiej rozdzielczości, można to jednak
obejść zmieniając format wyjściowy na
grafikę PNG, którą wczytamy do
każdego programu graficznego. Dalej
możliwości są praktycznie
nieograniczone.

Szczerze polecam serwis DocsPal.
Dzięki  niemu nie  muszę  praktycznie
uruchamiać  Linuxa, co  miało  miejsce
wcześniej,  gdy chciałem mieć dostęp
do dokumentów nadsyłanych w
typowo "pecetowych" formatach.
Niestety  rozwiązanie  to  nie sprawdzi
się w każdym przypadku, ale mimo
wszystko warto je wypróbować.

Działanie testowaliśmy zarówno na
AmigaOS 4, jak i MorphOSie oraz
przeglądarce "Odyssey Web Browser".
Serwis obsługuje także po kilka
formatów filmów, grafiki i archiwum,
przez co staje się naprawdę
wygodnym narzędziem w stosunku do
plików nie wspieranych przez amigowe
oprogramowanie. Wymaga co prawda
dość szybkiego łącza internetowego,
ale  zależy to  też  od  wielkości plików
przeznaczonych do wyświetlenia. Jak
przy każdej usłudze sieciowej można
mieć pewne wątpliwości związane z
prywatnością przesyłanych plików, ale
nie wydaje mi się, żeby każdy
korzystał z danych wrażliwych, więc
problem jest raczej w naszych
głowach.

Nie jestem specjalnym zwolennikiem
przerzucania funkcjonalności
komputerów na serwisy internetowe,
ale DocsPal pokazuje, że wszystko
zależy od wykonania projektu i z
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Na celowniku
CIEKAWE I PRZYDATNE

zisiaj  będzie  trochę  nietypowo.  Powiemy  sobie  o  kilku
przydanych serwisach internetowych, które skutecznie
rozszerzają możliwości systemów operacyjnych "nowych
Amig". Okazuje się, że wcale nie trzeba tak często posiłkować
się  pecetem,  o  ile  potrafimy odnaleźć strony udostępniające
interesujące multiplatformowe funkcje. I w dużej części
przypadków wcale nie jest to mniej wygodne niż użycie
zwykłych programów konwertujących dane.



pewnością może być bardzo przydatny.
Serwis wykonano w bardzo lekki i
przyjazny sposób, który nie narzuca
stosowania określonych "super
nowoczesnych" przeglądarek. Choć
oznaczony jest słowem "beta", nie
zauważyłem większych problemów w
funkcjonowaniu.

Zainteresowałem się również możliwością
przeglądania grafiki w formacie SVG. Jest
to związane z tym, że wiele materiałów do
Amigazynu otrzymuję roboczo w tym
właśnie formacie. Nasz redakcyjny
"składacz" korzysta z Linuxa i w taki
sposób jest mu najwygodniej wymieniać
dane. Wydawało mi się, że będzie to
problematyczne, szczególnie przy
większych plikach, gdy otrzymam
"makiety" stron, szczególnie okładki.
Okazuje się jednak, że można je bez
problemu przeglądać przez OWB. Zdziwiło
mnie to niepomiernie, bo o ile
spodziewałem  się  wsparcia  dla  prostych
plików to jednak nie spodziewałem się
prawidłowego wyświetlenia pliku
zawierającego szereg warstw i efektów
typu  cień, poświata  czy obróbkę  grafiki.

Przeglądarka pozostająca na
wyposażeniu MorphOSa i AmigaOS 4
poradziła sobie  z  tym jednak  bardzo
dobrze. Jedyną niedogodnością jest
fakt, że nie zawsze mam
zainstalowane czcionki wykorzystane
w pliku SVG, ale jest to cecha
wszystkich systemów. Niezależnie od
tego  proponuję  przyjrzeć  się  stronie:

Znajduje się na niej prosta
przeglądarka plików SVG, która
interpretuje pliki  w nieco inny sposób
niż "Odyssey Web Browser". Testując
kilkanaście plików zauważyłem
różnice,  czasem na korzyść  OWB,  a
czasem serwisu internetowego. Ten
ostatni  daje  jednak  możliwość  edycji
pliku z jednoczesnym dynamicznym
podglądem wprowadzanych zmian.
Jest to pewne ułatwienie, a
zmodyfikowany plik możemy łatwo
pobrać na dysk swojego komputera.

Na stronie RapidTables znajduje się
większa ilość ciekawych skryptów,
między innymi edytor HTML oraz
generator tabel. Wszystkie moduły

wyposażone są w bieżący podgląd
wprowadzanych zmian, co powoduje,
że możemy je traktować nie tylko jako
przydatne narzędzia, ale również
testować pliki lub ich elementy bez
potrzeby korzystania z dodatkowych
serwisów hostingowych. Niektóre
moduły nie działają na OWB, na
przykład "Color Tester", ale na
szczęście jest to mniejszość pośród
szerokiej gamy opcji dostępnych w
serwisie.

Polecam zapoznać się z funkcjami
oferowanymi na wymienionych
stronach. Tego typu usługi online będą
z pewnością coraz bardziej popularne,
czy nam się to podoba czy nie, a ich
możliwości zostaną z pewnością
rozbudowane. Jest to również pewna
szansa dla Amigi. Kto wie czy w
przyszłości w podobny sposób nie
będziemy obsługiwać większości
operacji na ekranie komputera,
zamiast uruchamiać oprogramowanie
dedykowane dla określonej platformy.
Na szczęście nasze amigowe systemy
operacyjne pod tym względem
wypadają całkiem nieźle i są w stanie
obsłużyć wiele funkcji dostępnych w
Internecie. Mam nadzieję, że to się nie
zmieni, chyba że na lepsze.

Mat Legala
wkrótce w Amigazynie



Przy opracowywaniu takiej listy zawsze
pojawia  się kwestia  na  jakiej podstawie
najlepiej ją przygotować. Zdając sobie
sprawę, z tego, że każde rozwiązanie ma
swoje  plusy  i minusy, zdecydowałem się
na oparcie notowania o ranking
największego portalu demoscenowego:

Strona ta na  bieżąco gromadzi  scenowe
produkcje ukazujące się na wszystkie
platformy, umożliwiając ich ściągnięcie,
skomentowanie  i wystawienie  oceny.  Na
podstawie tych ostatnich (a także kilku
innych czynników) dana produkcja
otrzymuje numer w globalnym scenowym
rankingu (tak zwany „alltime top”) i to
właśnie na jego bazie (czyli tak naprawdę
na bazie opinii wystawionych przez

odbiorców) utworzona została
niniejsza lista (rozkład głosów i miejsc
na początek stycznia 2015).

Jeszcze kilka słów o samym
charakterze rankingu. W założeniu
objął on wszystkie amigowe i „post
amigowe” platformy. Nie jest jednak
żadną tajemnicą, że współczesna
demoscena skupia się niemal
wyłącznie na Amidze klasycznej.
Nowe amigowe rozwiązania nie
zdobyły w scenowym światku
większego uznania, ale nie jest to
tematem tego artykułu. Po latach
wyniszczających podziałów i
sprzętowego bałaganu amiscena
poszła po rozum do głowy wybierając
ostatecznie dwa nurty, na który tworzy.

Pierwszy z nich to typowy
„oldschool” spod znaku
Amigi OCS / ECS. Po
latach zupełnego
zapomnienia modele te -
tak  jak  wcześniej  C64 -
zaczęły się scenowo
odradzać. Sentyment,
ściśle zdefiniowana
platforma i możliwość
skorzystania ze
sprzętowych tricków
przynoszą efekty w

postaci nowych produkcji na te
zapomniane komputery. Na
przeciwnym biegunie mamy natomiast
Amigę  z układami  AGA,  procesorem
060 i (najczęściej) 64 MB pamięci. To
właśnie nurt drugi, określany jako
"newschool". Daje on twórcom
zupełnie inne możliwości niż ten
pierwszy. Można tutaj korzystać z
nowoczesnych narzędzi dostępnych
na wiodących platformach (programy
2d / 3d, muzyczne, GNU Rocket i
wiele innych) i z ich pomocą starać się
tchnąć w duże Amigi nieco
współczesności. Ten "nowoczesny
scenowy oldskool", mimo że oparty na
nieco  innej filozofii  niż  scena OCS /
ECS stanowi również niemałe
wyzwanie,  dając  twórcom spore  pole
do popisu. Nasza lista idealnie
powyższy podział ilustruje, dzieląc
dokładnie po połowie liczbę produkcji
przypadającą na każdy z nurtów. No to
zaczynamy!

GRATIA artis
czyli najlepsze amigowe dema roku 2014

TOMAS Z PACYNA

R ok 2014 okazał się, w kontekście amigowej demosceny,
lepszy niż się spodziewaliśmy. Pojawiło się wiele ciekawych
produkcji, powróciło kilka legendarnych grup, a parę
nowych rozpoczęło swoją amigową przygodę. Zapraszam do
lektury podsumowania, w którym przedstawiam dziesięć
najlepszych demoscenowych produkcji ubiegłego roku
stworzonych dla naszej platformy.



Listę otwiera "Baypack", demo
zakodowane przez Britelite'a, obecnie
jednego z najlepszych koderów na
amigowej scenie. Co ciekawe, jest to
jedyna zaprogramowana przez niego
produkcja w opisywanym rankingu, mimo,
iż produktywność grupy Dekadence (i
wielu innych, pobocznych scenowych
tworów i formacji, za którymi stoi Britelite)
była w ubiegłym roku zdumiewająca. Być
może ta niesamowita ilość projektów nie
zawsze  szła  w parze  z jakością?  Demo
wygrało party Payback, które odbywa się
na początku roku w Helsinkach, stając się
coraz istotniejszym eventem na mapie
demoscenowych imprez. "BayPack" to
krótki show, utrzymany w typowej dla
grupy Dekadence stylistyce, nieco ciężkiej
i ciemnej, choć zabawnie powykręcane
twarze zdecydowanie ten mroczny klimat
ocieplają. Całość ubrana jest w niezły
design, a dość prostym technicznie
efektom towarzyszy porządny scenowy
soundtrack gwiazdorskiego muzycznego
duetu T-101 + Response, świetna
synchronizacja i niezły flow. Bez wątpienia
solidna  rzecz, ale  wiem,  że  kolegów  ze
Skandynawii stać na znacznie więcej.

Miejsce dziewiąte to zaskoczenie.
Wszyscy twierdzący, że amigowa
scena umarła i nie powstają tutaj
żadne  nowe  grupy,  będą  musieli  się
jeszcze chwilę z tymi tezami
powstrzymać. Formacja Pacific
powstała bardzo niedawno, a "2nd
Wave" jest ich pierwszą dużą
produkcją.

Demo od pierwszych sekund kłania się
nisko klasycznym amigowym
"pięćsetkowym" produkcjom
(początkowa sekwencja to nawiązanie
do "The tetris  intro"  Melon Dezign &
Crystal). Dalej jest podobnie.
Nostalgiczny  klimat  pierwszej  połowy
lat dziewięćdziesiątych widoczny jest
w prawie każdym efekcie, co
podkreśla niezła, acz mocno (może
nawet za mocno?) osadzona w
przeszłości ścieżka Waspa (bardzo
utalentowanego muzyka zresztą).
Graficznie produkcja nie powala,
minimalistycznemu klimatowi w stylu

tagów i graffiti
brakuje
dopracowania.
Wydaje mi się, że
ekipie przydałby
się jakiś grafik z
prawdziwego
zdarzenia, tak, aby
oprawy wizualnej
nie musiał tworzyć
wspominany
muzyk (tak jak tym
razem). Mimo
wszystko "2nd
Wave" nie jest
pozbawione
pewnego uroku, a
efekt podwójnego
twistera pod
koniec naprawdę
może się podobać.

Warto obserwować team Pacific, bo
jeszcze nie raz mogą nas w
przyszłości pozytywnie zaskoczyć.

Insane, to grupa, która po wielu latach
nieaktywności zebrała się do kupy i na
nowo zaczęła robić produkcje na Amigi
(zarówno OCS, jak i AGA). Ich
milczenie, trwające aż od roku 1996 (!)
zostało przerwane dopiero na party
Datastorm  2014. Lawina  ruszyła.  Ich
scenowy powrót okazał się być - moim
zdaniem - jednym z ciekawszych ami-
powrotów w ostatnim czasie na naszej
scenie. Podczas 12 minionych
miesięcy wydali - imponującą liczbę -
ponad dziesięciu produkcji na Amigę
500,  1200 i  C64.  Większość  z  nich
stanowiły mniejsze projekty, ale były i
większe dema, z których jedno
znalazło się na ósmej pozycji naszego
rankingu.



"We Are The Scene", które zajęło drugie
miejsce na norweskim party Solskogen, to
spójne i całkiem stylowe demo. Użyte tutaj
efekty nie są może specjalnie
zaawansowane technicznie (jak na Amigę
z procesorem 060), lecz zostały podane w
dość  współczesnej  formie  (glitche,  filtry),
co, wraz z dobrą ich synchronizacją z
nowoczesną muzyką wypadło całkiem

ciekawie.  Demo ma przyzwoity flow,  jest
dynamiczne (choć niektóre części rażą
nieco swoją dłużyzną) i "zapakowane" w
ładną, rysowaną grafikę (no, może za
wyjątkiem rysunku smoka, któremu "coś
się stało w twarz"... ). Podoba mi się część
z pozdrowieniami, gdzie - na tle muzyki -
damski głos wyczytuje kolejny nazwy
grup, których logosy się rozpadają. Widać,
że koderski duet Origo + Prospect, po
latach przerwy wraca do formy.

Kiedy w czerwcu  na  forum  ADA (Amiga
Demoscene Archive: ada.untergrund.net)
Slummy z grupy Spaceballs wezwał
koderów na programistyczny pojedynek,
niewiele osób - w dobie coraz
powszechniejszego lenistwa, braku
kreatywności  i  setek  godzin bezowocnie

traconych na Facebook'u -
spodziewało się, że przyniesie on tak
ciekawe rezultaty. Postawione zadanie
tylko  z pozoru  wydawało  się  proste.
Chodziło o zakodowanie efektu
zawierający  jak  największy,  "gumowy
wektor", czyli "rubber vector",
chodzący płynnie w 50 FPS. Platformą
docelową miała być Amiga z układami

OCS. Na kilku kolejnych scenowych
imprezach w roku 2014 kolejni koderzy
prezentowali swoje produkcję,
nierzadko wgniatając nimi w fotel.
Według sporej grupy demoscenowców
najlepiej z postawionego zadania
wywiązał się jednak sam jego inicjator,
czyli Slummy.

"Rubzilla" to intro na Amigę 500
zaprezentowane  na  szwedzkim  party
Gerp, tym samym, na którym pojawiło
się  opisywane  wcześniej  demo  "2nd
Wave". Pierwsze co rzuca się w oczy,
to oszałamiająco dokładna wręcz
synchronizacja obrazu z muzyka.
Slummy pokazuję,  że ma całkowitą -
co do piksela - kontrolę nad

wyświetlanym obrazem i w rytm
nowoczesnej klubowej ścieżki
dźwiękowej bije kolejne koderskie
rekordy. "Znęca się" nad swoim
"rubber vectorem" na dziesiątki
możliwych sposobów, wpędzając
innych programistów w kompleksy.
Tradycyjnie minimalistyczna oprawa
graficzna, podana została w
nowatorski i estetyczny sposób
(wyświetlania napisów z
"zakłóceniami" etc.), co wniosło
jeszcze więcej dynamiki do całości. Z
pewnością najlepsze intro na Amigę
500 od lat.

Australian Drug Foundation to grupa
pecetowa, która od całkiem niedawna
(kilkanaście miesięcy) rozpoczęła
aktywność na  amiscenie.  Wydane  w
maju 2014 na fińskim party Steam
"Outside Planet Earth" to ich trzecie
amigowe demo, dobrze wpisujące się
w dość specyficzny styl, do którego
grupa ADF zdążyła nas już
przyzwyczaić.

Styl  ten -  jak dla mnie -  to  scenowe
wcielenie czegoś na wzór nurtu "new
retro wave", który od pewnego czasu
zdobywa popularność w Internecie,



głównie w branży muzycznej.
Charakteryzuje je, oparty o elektroniczne
brzmienia z lat 80tych, nostalgiczny klimat
syntezatorów, przenoszący słuchacza
gdzieś w środek futurystycznych obrazów
sci-fi, takich jak wydany w 1982 roku film
"Tron". W tym tez stylu tworzone są
najczęściej teledyski i wizualizację do tych
utworów, a demo "Outside Planet Earth"
zarówno dźwiękowo, jak i graficznie
wygląda jak jeden z nich. Odpowiedzialny
za - pełną retro elektroniki - muzykę
Serpent po raz kolejny wprowadza nas w
melancholijny, rozmarzony stan, a
Shadez (koder) tworzy do tej muzyki
,rozmaite  "świetliste"  efekty,  abstrakcyjne
kosmiczne scenerie, pulsujące tunele i
wireframe'owe obiekty. Całość jest dobrze
zsynchronizowana z muzyką i doprawiona
szczyptą nowoczesności (glitche na
grafice i obiektach, gładkie, pływające
gradienty w tle, dobre "współczesne"
palety kolorów). I nawet jeśli efekty, z
technicznego punktu widzenia, nie są
specjalnie mocno zaawansowane, a w
demie razi trochę brak grafiki 2d, to
produkcja broni się atmosferą i pewną
unikatową odmiennością, w porównaniu
do innych amigowych dem.

"Natsu no Gomu" to właściwie nie
demo, a 32 kilobajtowe intro, które
wygrało konkurs na najlepszą
produkcję podczas - wspomnianego
już - party Gerp. Intro prawie w całości
powstawało  w  Japonii  (stąd też jego
dziwaczna nazwa), gdzie Paradroid
(koder grupy Lemon) spędzał letnie
wakacje. Siedząc sobie wieczorami na
tarasie i leniwie sącząc sake kodował
"Natsu no Gomu". Jest to jego
odpowiedź, na "Rubtro Challange",
czyli wspominiany w kontekście
"Rubzilli" - konkurs, który ogłosił
Slummy.

Intro  składa  się  właściwie  z jednego
tylko efektu ("rubber vector" rzecz
jasna), ale sposób w jaki Paradroid się
nim "bawi" wprawia w zachwyt. Ten
prawdziwie koderski kunszt, oprawiony
minimalistyczną, ale dopracowaną
grafiką i przyjemną muzyką, może się
podobać. Przywodzi na myśl stare
dobre czasy, ale nie pozbawiony jest
szczypty współczesnej świeżości.

Warto nadmienić, że grupa Lemon to
prawdziwa amigowa legenda z
zamierzchłym czasów, która z
impetem powróciła po ponad 15 latach
nieaktywności, wygrywając w wielkim
stylu Oldskool Demo Compo na
Revision 2013 z doskonałą produkcją
"Rink a Dink: Redux" (według serwisu
pouet.net jest to czwarte najlepsze
demo wszechczasów na Amigę 500).
Paradroid to dziś chyba jedyny koder
na amigowej scenie, który wciąż
posiada "tajemną wiedzę" i nadal
koduje trackma -  czyli  dema, których
kolejne części doczytują się
bezpośrednio ze ścieżek dyskietki.
Szacunek.

Jedno z dwóch polskich dem, które
weszło do opisywanego rankingu.
Jako osoba zaangażowana w prace
nad  tym  projektem,  nie  będę  się  za
długo nad nim rozwodził. "Sunglasses
at  Night"  to  rezultat  współpracy  grup
Ghostown i Whelpz. Produkcja
wydana została na raciborskim
Riverwash  2014  i do  ostatniej chwili
była kończona podczas trwania party
(na  wygodnej  miękkiej kanapie  zaraz
obok barku z zacnym lokalnym piwem



raciborskim zresztą :). "Party wersja"
dema wymagała 1 MB pamięci chip,
jednak jakiś czas temu ukończona została
wersja finalna, która bez problemu odpala
się na standardowej Amidze 500 (512 KB
chip/512 KB slow). W wersji tej dokonano
wielu optymalizacji oraz wprowadzono
szereg mniejszych i większych poprawek.
Zaimplementowany został także, napisany
w duchu GNU Rocket, całkiem nowy
system do synchronizacji muzyki z
efektami, czego rezultaty (mam nadzieję)
widoczne są na ekranie. Skończona
wersja dema zaprezentowana została pod
koniec stycznia w Helsinkach na party
Payback 2015 i została (zgodnie z naszym
życzeniem) pokazana poza konkursem
głównym.

"Sunglasses at Night" to demo osadzone
w klimacie nocnego miasta. Kluby,
pulsujące neony, rozmyte światła
samochodów, drapacze chmur i muzyka w
stylu deep-house. Warto wspomnieć, że to
pierwsza produkcja na małe Amigi
napisana przez - wspomnianego już -
Cahira, nowego członka grupy Ghostown,
który po długiej przerwie powrócił do
scenowego światka. Cały - napisany w
języku C - kod źródłowy dema został
udostępniony w serwisie GitHub:
http://github.com/cahirwpz/demoscene.

Drugi (i zarazem ostatni) polski akcent
w naszym rankingu, choć może raczej
powinienem napisać, polsko-brytyjski,
gdyż nowy "muzyczny nabytek" grupy
Elude,  czyli  Hoffman to  mieszkaniec
Zjednoczonego Królestwa.

Elude zadebiutowali w 2008 roku
świetnym demem " Soliloquy",
zajmując drugie miejsce na
niemieckim party Breakpoint 2008. Od
tego czasu ekipa regularnie dostarcza
amiscenie dem na najwyższym
światowym poziomie, a Kiero uważany
jest za jednego z najlepszych (o ile nie
najlepszego) współczesnego
amigowego kodera. Po tych 7 latach
działalności grupy wyraźnie widać, że
wypracowali oni swój własny, unikalny
styl. Najczęściej w demach Elude
dominują więc, zaprojektowane z
rozmachem, epickie scenki 3d, często
mroczne i monumentalne z jakąś

fabularną treścią. Czasem grupa
tworzy jednak produkcję, w których
dominuje forma wizualna, a treść
schodzi na dalszy plan.

Po wydanym w 2014 roku ciężkim
gatunkowo, "scenkowym" demie
"Machinist", które zawierało niemały
"ładunek emocjonalny", "Serenity" jest
chwilą oddechu, reprezentującą ten
drugi, bardziej abstrakcyjny nurt w
twórczości Elude. Czarnobiała,
monochromatyczna paleta kolorów,
leniwie snujące się po ekranie efekty,
stojące (jak zwykle) na najwyższym
poziomie, wprowadzają w miły,
relaksujący stan. Mimo, że demo
pozbawione jest praktycznie grafiki 2d,
jest spójne, stylowe i nowoczesne.
Pojawiające się w produkcji fluidy,
partikle czy transformujące się obiekty
to właściwie głównie pokaz
umiejętności koderskich naszego
rodaka, nie mniej jednyn z
najjaśniejszym punktów "Serenity" jest
muzyka. Po niezbyt udanym
dźwiękowym eksperymencie w
poprzednim demie "Machinist", tym
razem muzykę skomponował Hoffman.
Jego wysmakowany, doskonały
ambient z delikatnymi kobiecymi
wokalami idealnie prowadzi warstwę
wizualną, napędzając całą
prezentację. Koniec dema przynosi
zaskoczenie. Oto pojawia się plansza
informująca, że "Serenity" jest
ostatnim demem grupy Elude.
Pozostaje wierzyć, że podobnie jak w
przypadku zapowiadanego już
wcześniej końca grupy w demie
"Kakao" (Revision 2012) koledzy z
Elude i tym razem nie dotrzymają
słowa.



Grupa Spaceballs od początku lat
dziewięćdziesiątych działa praktycznie
bezustannie, stając się jednym z symboli
Amigi. Chyba nie ma osoby, która nie
znałaby kultowego "State of the Art"
(uważanego powszechnie za najlepsze
demo wszechczasów na Amigę 500).

Co prawda, parę lat temu SPB mieli okres
nieco mniejszej aktywności i wydawało się
wtedy, że ta zasłużona grupa odejdzie do
historii, ale w 2010 roku w głównego
kodera tej formacji - Slummy'iego -
wstąpiła jakaś  nowa kosmiczna  siła  (jak
mówią plotki, został on wtedy
uprowadzony przez Obcych) i znów zaczął
zadziwiać, zarówno jakością, jak i
produktywnością (zrealizował ponad 10
produkcji od roku 2010). Nic więc
dziwnego, że Slummy to jedyny
programista, który "umieścił" aż dwa swoje
dema w naszym rankingu. Mimo, że
tworzy dzisiaj rzeczy zupełnie inne, od
tych, które tworzyli jego koledzy z czasów
"State of the Art",  zaryzykuję tezę,  że te
obecne produkcje Spaceballs również
zapiszą  się  złotymi  zgłoskami  w historii
amisceny.

Slummy porzucił niedawno Amigę z
układami AGA i procesorem 060.
Skupiwszy się niemal wyłącznie na starej,
poczciwiej pięćsetce, pokazuje, że jej
potencjał wciąż nie został przez te

wszystkie lata wyczerpany. Nie interesuje
go jednak pisanie sinus-scrolli, czy też
innych efektów wyjętych żywcem z
początku lat 90-tych. To prawdziwy koder

wizjoner, starający
się wycisnąć 110%
z zakurzonych
amigowych
scalaków,
korzystając przy
tym z wielu
hardware'owych
sztuczek (zarówno
zapomnianych, jak
i nowych) . Z tego
też powodu nowe
dema SPB
najlepiej oglądać
na prawdziwym
sprzęcie, a nie na emulatorze, czy
youtube.

"Emperor of the North Pole" to trzecia
część "koderskiej trylogii"
(poprzedzonej demami "Vold" i
"Straff"), zawierająca rozwinięcia i
wariację wcześniej pokazanych
efektów. świetny dynamiczny, kod,
szybkość efektów i synchro pod niezłą,
klubową ścieżkę  muzyczną,  za  którą
stoi lug00ber, sprawiają, że
zastanawiamy  się,  czy to  na pewno
demo na "pięćsetkę", a nie na duże
Amigi. Zresztą pokonało ono na party
Solskogen 2014 - opisywane
wcześniej  -  "We Are The Scene" na
układy AGA i silny procesor.

Niektórzy twierdzą nawet, że
"Emperor" przypomina nieco
dzisiejsze, minimalistyczne dema na
PC. Artystycznie, demo określić
można by mianem wizualnego
formalizmu - zabawa formą, bryłą,
barwą, linią. Brak treści, fabuły, czy

nawet jakiekolwiek rysowanej
grafiki, sugerującej temat, to
kierunek, w którym Norweg
czuje się najlepiej. Ciężko
jednak nazwać produkcję
"demem koderskim" z kolorami
w stylu RGB, Slummy posiada
bowiem i żyłkę do niezłego
designu i doboru palet. Nie
mogę oprzeć się wrażeniu, że
ten - nieco chłodny -
minimalizm (mimo, że przez
przez niektórych krytykowany),
nadaje się wprost idealnie, jako
współczesny środek wyrazu dla
tak ograniczonej platformy jaką
jest Amiga 500. Efektem są
szybkie, nowoczesne,
abstrakcyjne  dema,  w  których
odbiorca prawie nie dostrzega -

niemałych przecież - ograniczeń
sprzętowych małych Amig. Jedno jest
pewne, Cesarz Bieguna Północnego
jest w życiowej formie.

The Black Lotus - trzy (a właściwie
dwa) słowa, które mówią same za
siebie. Grupa legenda. Chyba nie
sposób znaleźć jakiegoś prawdziwego
Amigowca z krwi i kości, który nie zna
produkcji "Starstruck". To wydane w
2006 roku na fińskim party Assembly
demo, dokonało wówczas rzeczy - na
pozór zdawałoby się niemożliwej.
Otóż, jako jedyne amigowe demo
wystawione w głównym
wieloplatformowym konkursie,
pokonało  13  produkcji na  -  dziesiątki
razy szybsze i mocniejsze od Amigi -
pecety,  zdobywając ponad 10 tysięcy
głosów. "Starstruck" do dziś -  według
większości  rankingów,  podsumowań i
plebiscytów uważane jest za najlepsze
demo na Amigę z układami AGA i
procesorem 060. Powrót - po 8 latach
milczenia - grupy TBL był, bez
wątpienia, najważniejszym
wydarzeniem ubiegłorocznej edycji



wielkanocnego party Revision, a pewnie i
całego  roku 2014,  patrząc  w  globalnym
kontekście demosceny. Od lat krążyły
plotki o kolejnym amigowym projekcie
grupy, jednak  niewiele  osób  brało  je  na
poważnie. Tym większe było więc
zaskoczenie, gdy (bez szczególnych
zapowiedzi i przecieków) - jako ostatnie w
konkursie Amiga Demo Compo na
Revision 2014 zaprezentowane zostało
demo "Rift".

Zespół "pod batutą" - stojącego wcześniej
nieco w cieniu wielkich ksyw swoich
kolegów - Emoona wykonał kawał solidnej
roboty. W prace nad projektem
zaangażowanych zostało ponad 10 osób
(co już samo w sobie jest ewenementem).
Produkcja, gorączkowo kończona w
niemieckim hotelu  podczas trwania  party
Revision, mimo że zawierała trochę
niedociągnięć (choć uczciwie trzeba
przyznać, że w większości zostały one
poprawione w finalnej  wersji  "Rift",  która
wyszła  kilka  tygodni  później),  odbiła  się
sporym echem w demoscenowym
światku. Jak przystało na TBL demo
zaprojektowano z dużym rozmachem.
Poszczególne części zawierają więc
skomplikowane sceny 3d, zaawansowane
efekty i nowatorskie rozwiązania.
Niezwykle dopracowana oprawa graficzna
i kolorystyka również stoją na najwyższym
poziomie, a nowoczesna ścieżka
muzyczna harmonijnie uzupełnia całość.
W "Rift" zobaczymy między innymi sceny
nocnego, deszczowego miasta,
trójwymiarowy  posąg  / rzeźbę  (z texturą
1024 x 1024) na tle burzowego nieba,
trójwymiarowe fraktale, doskonałą część z
pojawiającymi się pozdrowieniami dla
grup  w  stylu  graffiti  w  tunelu  metra  czy
tańczącą baletnice w fabryce.

"Rift" ma jednak także i pewną grupę
krytyków, twierdzących że po 8 latach
przerwy - po tak genialnej formacji jak TBL
- spodziewali się znacznie więcej.
Malkontenci oczekiwali produkcji, która
przebije opisywany już wcześniej
"Starstruck", a tak się nie stało. Nawet jeśli
jest w tym nieco prawdy i  "Rift"  nie jest
najlepszą produkcją  The Black  Lotus,  to
nie ma co kręcić nosem, bo wciąż jest to
jedno z najlepszych dem na Amigi z
procesorem 060 jakie ukazało się w ciągu
ostatnich lat. Być może - faktycznie - w
"Rift" brakuje  nieco spójności,  a  muzyka
jest zbyt dynamiczna w stosunku do
części wizualnej, ale... gdyby takie demo,
wydała dziś dowolna grupa o nazwie innej
niż TBL, założę  się, że  zachwytom  nie
byłoby końca. Co ważne, do zespołu
dołączyło  sporo  nowych,  utalentowanych
osób, co być może zaowocuje kolejnym -

jeszcze lepszym demem - w
przyszłości. Na koniec ciekawostka.
Na ubiegłorocznej edycji atarowskiego
party Silly Venture, który odbyło się w
grudniu w Gdańsku zaprezentowano
port dema "Rift" działający na Atari
Falcon 060.

Biorąc pod uwagę raczej
pesymistyczne nastroje i oczekiwania,
rok 2014 okazał się być naprawdę
niezły dla  amigowej  sceny. Dało  się
zauważyć kilka wyraźnych trendów i
tendencji. Najbardziej widoczny jest
prawdziwy renesans, który zaczyna
przeżywać scena Amigi 500. W
ubiegłym roku wydano najwięcej
produkcji na "małe Amigi" od ładnych
paru lat. Drugą wartą odnotowania
kwestią, jest fakt, że na
demoscenowej mapie coraz częściej
dają  o  sobie  znać  mniejsze  imprezy,
które zaskakują ilością i jakością
wydanych nań amigowych produkcji
(patrz Compusphere, FAP, Gerp czy
Solskogen).

Do solidnego peletonu grup
niezłomnie tworzących dema, takich
jak Dekadence, Elude, Focus Design,
Ghostown, Loonies, Software Failure,
Spaceballs czy Up Rough dołączają
całkiem nowe ekipy takie jak Code
Red,  Five  Finger Punch  czy  Pacific.
Dostrzegalna jest również seria
"powrotów po latach", z których - obok
wspominanego już - najgłośniejszego
comeback'u The Black Lotus, warto
wymienić Lemon, Insane, Reality,
Planet Jazz, Scoopex czy Sonik
Clique. Innym trendem jest tworzenie
bardzo dobrych amigowych dem,
przez grupy, które dotychczas aktywne
działały na scenie PC jak choćby
Australian Drug Foundation czy
Traction.

Jaki będzie rok 2015? Z uwagi na
podziemny, nieformalny i nieco
anarchistyczny wręcz charakter
demosceny, ciężko coś przewidzieć,
ale może być lepiej niż się
spodziewamy. Ilość scenowych
imprez, które w swoim programie
zawierają amigowe konkursy jest
coraz większa. Po okresie defetyzmu,
w obliczu coraz większego
zainteresowania retro platformami
wydaje się, że amiscena powoli budzi
się z letargu - choć tak naprawdę
dopiero przyszłe lata zweryfikują, czy
to faktycznie oznaka ożywienia, czy
też może "przedśmiertne drgawki"

(choć amiscenę "grzebie się"
regularnie od 20 lat - wciąż bez
powodzenia).

A jak było w Polsce? Po gigantycznej
zapaści na polskiej amiscenie, także i
u nas coś powoli zaczyna się
zmieniać. W ostatnich latach na
rodzimym placu boju pozostały już
praktycznie tylko dwie grupy tworzące
dema: Elude i Ghostown. Niedawno
dołączyła do nich również -
reaktywowana po latach przez Azzaro
- grupa Mawi, a w 2014 roku pierwsze
swoje demo (po serii mniejszych
produkcji typu cracktro) wypuścili
także koledzy z Wanted Team.

W zeszłym roku amigowy znak życia
dała formacja Lamers, a nieco
wcześniej zawiązała się także całkiem
nowa grupa Broken Cube. Dinx
Project -  po powrocie w 2013 roku z
wciąż niedokończonym demem
"Sepulka" także zdaje się, że nie
powiedziała  jeszcze  ostatniego (a  w
sumie to właściwie pierwszego :)
słowa. W ubiegłym roku "demowo"
zaktywizowali się kolejni polscy
scenowi koderzy: Cahir, Sachy i Enter.
A z tego co nieoficjalnie wiem (ale nie
powiem :), kilka kolejnych grup planuje
w najbliższym czasie swoje powroty, a
nawet (co ciekawe) amigowe debiuty.
Być może w roku 2015 zobaczymy
kilka z nich.

Prócz Revision 2015 doskonała ku
temu okazja  nadarzy  się  w Gdańsku
podczas październikowego Retro
Komp / Load Error. Będzie to party, na
którym ma się odbyć pierwszy - od
roku 2003 - konkurs na najlepsze
amigowe demo w Polsce. Jak wynika
z informacji, otrzymanych od
Sachy'iego - głównego organizatora
imprezy - odbędzie się ona
najprawdopodobniej w dniach 17-18.
października. Organizatorzy nie
ukrywają, że pierwsze od lat amigowe
party w naszym kraju to swego rodzaju
test.  Od odzewu twórców, zależy czy
impreza o amigowym charakterze
będzie kontynuowana. Namawiam
więc wszystkich niezdecydowanych na
wsparcie RK/LE swoimi amigowymi
produkcjami (oprócz konkursu na
najlepsze demo, można będzie też
wziąć udział w amigowych
konkurencjach graficznych i
muzycznych), tym bardziej, że
atrakcyjne nagrody czekają. Na pewno
do tego ważnego - dla polskiej
amisceny - wydarzenia jeszcze na
łamach Amigazynu powrócimy.



Funkcje wyświetlania danych w Turbo
Calcu są rozbudowane i nie różnią się
zasadniczo od innych programów tego
typu. Zaczniemy oczywiście od zmiany
formatu danych w poszczególnych
komórkach. Aby je poprawnie ustawić
musimy określić jakiego rodzaju
informacje chcemy zapisać. Jeśli
tworzymy nowy arkusz, pusta komórka
powinna dostosować się do rodzaju
wprowadzanych danych. Sytuacja
wygląda nieco inaczej podczas pracy nad
gotowym plikiem, w którym zmieniamy
jedynie określone wartości, bowiem
komórki mogą mieć przypisane inne
formaty niż potrzebujemy. Oczywiście
domyślny wybór  nie  zawsze  będzie  nas
satysfakcjonował, dlatego musimy
nauczyć się go zmieniać.

Od razu dodam, że polecam skorzystać z
anglojęzycznej wersji Turbo Calca. Wynika
to z bardzo prostego powodu. Otóż polska
lokalizacja niekoniecznie dobrze działa,
szczególnie w wersji 5.0. Niektóre opcje, a
czasem nawet całe menu są wyświetlane
nieprawidłowo i ogromnie utrudnia to
rozeznanie właściwych przycisków. Z kolei
wydanie 3.5 posiada błędy w tłumaczeniu
menu górnego.  Z mojego doświadczenia

najlepiej pod tym względem prezentuje
się  wersja 4.0,  ale  jest  jednocześnie
najmniej popularna z całej trójki.
Dlatego proponuję skorzystać z wersji
angielskiej, a dopiero potem próbujcie
przejść na polską. Aby nie narażać się
na konieczność każdorazowego
przełączania preferencji systemowych,
najlepiej przejść do katalogu Turbo
Calca, a następnie odczytać
zawartość kolejnego o nazwie
"Catalogs". Dalej kasujemy katalog
"polski", co spowoduje wyłączenie
polskiej wersji. Jeżeli wcześniej
uruchomiliśmy program musimy
zresetować Amigę, aby zmiany został
zauważone. Dzięki temu, że
ustawienia lokalizacji nie zostały
zmienione, a jedynie skasowaliśmy
pliki językowe, w arkuszu nadal będą
dostępne cechy charakterystyczne dla
polskiej waluty, a znakiem
określającym ułamki dziesiętne będzie
przecinek, a nie - jak w angielskiej
wersji  -  kropka.  Po  prostu  będziemy
używać angielskich komunikatów w
programie, reszta funkcji nadal będzie
funkcjonować prawidłowo.

Wprowadzamy zatem dane do
komórki w arkuszu i naciskamy
klawisz ENTER. Jeżeli sposób
prezentacji nie jest właściwy, pierwszą

opcją powinno być usunięcie
formatowania danych. W tym celu
posłużymy się tak zwanym menu
kontekstowym, które wyświetla opcje
związane wyłącznie z obiektem
wskazanym na ekranie. Dlatego
należy najechać wskaźnikiem na
komórkę i nacisnąć prawy klawisz
myszki. Następnie wybieramy opcję
"Remove  Format"  uważając,  aby  nie
pomylić jej z drugą o podobnej nazwie,
czyli "Remove Contents". Dzięki temu
format naszej komórki zostanie
przywrócony do stanu domyślnego,
czyli program zachowa się tak,
jakbyśmy wpisali dane do pustego
miejsca w arkuszu.

Teraz musimy ustalić nasz własny
format komórki. Podstawowe opcje
wyświetlamy za pomocą opcji "Format
Cell..." z tego samego menu
kontekstowego. Pojawi się okno
zatytułowane "Formatting", w którym
możemy zmienić najbardziej
potrzebne  funkcje.  Po prawej  stronie
dostępna jest  długa lista,  za pomocą
której możemy wybrać potrzebny
format. Widoczna są na niej  wartości
liczbowe, walutowe oraz określenia
daty i czasu. Lewa strona okna
zawiera natomiast dwie grupy
"Horizontal" i "Vertical", za pomocą

zisiaj powiemy więcej o sposobach prezentacji danych zawartych w arkuszach Turbo Calca.
Są one związane z funkcjami konfiguracyjnymi, ale tylko pośrednio, bowiem opcje rozsiane są
po całym interfejsie programu. Do sprawnej obsługi wymaga to pewnego przyzwyczajenia, tym
bardziej, że musimy korzystać zarówno z funkcji menu górnego, jak i przycisków w
poszczególnych oknach. Ustawienie odpowiedniego formatu danych jest konieczne jeśli chcemy
przenosić pliki między różnymi komputerami, niekoniecznie dwiema Amigami. Dlatego warto
zebrać te informacje oraz przekonać się na ile nasz amigowy arkusz jest  zgodny ze światem
pecetów.

Arkusze
w akcji ADAM ZALEPA

część 3.
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których możemy regulować ułożenie treści
komórki - zarówno poziomo, jak i pionowo.
Ważną funkcją jest przycisk poniżej
opisany jako "Multiple Lines". Pozwala on
umieścić zapis w jednej komórce w formie
wielowierszowej. Jest to rzadko
stosowane, ale może się przydać jeżeli
wprowadzamy dłuższe informacje. Poniżej
widzimy grupę "Font" i przycisk o tej samej
nazwie, za pomocą którego wybieramy
krój czcionki jaki będzie używany w danej
komórce. Opcje "Bold", "Italic" i
"Underline" odpowiadają stylom:
pogrubionemu, kursywie i podkreślonemu.
Te same opcje są dostępne na pasku
narzędziowym powyżej nazw kolumn
arkusza,  więc  nie stanowi to  nowości,  a
raczej uzupełnia proste przyciski.

Zwróćmy uwagę, że zaznaczyć w arkuszu
możemy wiele komórek naraz i wskazane
przez nas opcje będą
stosowane do całego
zakresu. Jednak, jak można
łatwo zauważyć, okno
"Formatting" zawiera
zarówno opcje związane z
wizualną zmianą stylu
arkusza, jak i formatowaniem
danych. Jeśli korzystamy z
tryby wyświetlania o niskiej
rozdzielczości bardziej
wygodne może być
uruchomienie konkretnej
jednej funkcji, którą chcemy
zmienić. W tym celu należy
przejść  do  menu  górnego o
nazwie "Format" i wybrać
jedną z poniższych opcji:

Wcześniej należy oczywiście
wybrać komórkę lub komórki,
których parametry chcemy
zmienić. Jest to standardową
czynnością w każdym
arkuszu kalkulacyjnym.
Wymienione funkcje
zawierają możliwości
umieszczone w poprzednim
oknie "Formatting" (z menu
kontekstowego), lecz będą wyświetlone w
nieco inny sposób - każda grupa w
osobnym oknie. Jest to bardzo często
wygodniejsze  niż używanie  okna  o tych
samych wymiarach z siłą rzeczy dużo
bardziej zagęszczonymi przyciskami i
suwakami. Na razie wywołaliśmy drugi raz
podobne opcje, ale na tym nie kończą się
możliwości programu. Kolejne pozycje
menu górnego "Format" pozwalają na
zmianę bardziej szczegółowych

parametrów. Mamy więc kolejne opcje
wizualne jak "Colours", "Pattern" oraz
"Frame". Za ich pomocą zmienimy
zarówno kolor tekstu, jak i tła komórek,
dodamy wypełnienie jednym z
kilkunastu wzorów lub ramkę wokół
komórki albo całego wskazanego
bloku.

Dużo bardziej ciekawe są jednak
funkcje rozbudowujące możliwości
zapisywania i prezentacji danych w
arkuszu. W pierwszym rzędzie należy
wymienić opcję grupowania, która
umożliwia "zwijanie" fragmentów
arkusza bez utraty danych. Grupy
można przypisać do określonych
zakresów wierszy, przy czym dostępne
są cztery poziomy "zagnieżdżania", a
więc poszczególne grupy mogą się ze
sobą pokrywać - w części lub całości.

Cechą charakterystyczną jest w tym
przypadku oznaczenie grupy pionową
linią, pokrywającego się fragmentu
kropkami oraz umieszczenie kwadratu
na końcu zakresu. Będzie na nim
widoczny znak minusa, gdy grupa jest
"rozwinięta" lub plusa, co oznacza
czasowe ukrycie części arkusza.
Dodatkowo w górnej części, na
poziomie nazw kolumn wyświetlane są
liczby oznaczające kolejne utworzone
grupy.  Przyciski  te  mają  analogiczne
funkcje jak "plus" i "minus" poniżej.

Same grupy także możemy chować
lub  wyświetlać  je  w jednej  kolumnie,
zamiast  w kilku.  Trzeba tylko przejść
do menu górnego "View" i wybrać
opcję  "Display...". W  oknie  dostępny
będzie duży przycisk cykliczny z
napisem "Outline:" oraz trzeba
następującymi opcjami:

Pierwsza  to  sposób  prezentacji  grup
jaki  widzieliśmy do  tej  pory.  Funkcja
"brief" zwija wszystkie kolumny
oznaczające  poziomy  grup  do  jednej
kolumny, natomiast ostatnia - wyłącza
wyświetlanie oznaczeń po lewej
stronie. Należy zauważyć, że w
żadnym razie nie powoduje to

usunięcie wcześniej ustalonych
parametrów, nie będzie ich tylko widać
na ekranie.  W każdej  chwili możemy
przywrócić poprzedni stan przy użyciu
tych samych opcji. Jest to więc
doskonały sposób ukrycia niektórych
wpisów przed niepowołanymi osobami
lub uproszczenia obsługi bardziej
rozbudowanego arkusza.

Gdy w komórkach zastosujemy tak
zwane formuły, będziemy mogli
wpływać na ich sposób działania.



Przypomnijmy,  że dotyczy to tych pól,  w
których zapisujemy obliczenia
korzystające z wartości wpisanych w
innych komórkach. Przykładem może być
zwykła suma, którą można zapisać jako:

albo

W obu przypadkach obliczymy łączną
wartość trzech pól o oznaczeniach D9,
D10 i D11. Standardowo program od razu
pokaże wynik działania matematycznego,
jednak nie zawsze jest to potrzebne.
Czasem, gdy arkusz jest większy,
możemy chcieć porównać treść
poszczególnych formuł lub przeliczać
liczby tylko w określonych momentach.
Jest to możliwe przy wykorzystaniu
kolejnych  opcji  z szerokiej  palety Turbo
Calca. Tym razem wykorzystamy pole
oznaczone jako "Show Formulas instead
of Values", które znajdziemy w tym samym
oknie "Display-Settings", co poprzednio.
Po jego "włączeniu" w komórkach arkusza
pojawią się formuły, a nie obliczone
wartości. Dzięki temu możemy
kontrolować zapis w trakcie prac nad
projektem lub analizować działanie funkcji,
szczególnie w sytuacji, gdy powiążemy
wzajemnie działanie wielu pól. Osobiście

często  korzystam z tej  opcji,  jako  że
jestem tak zwanym "wzrokowcem".
Pozwala mi to łatwiej i szybciej
odnaleźć błędy logiczne, które
skutkują nieprawidłowym działaniem
formuł  mimo  poprawnego zapisu  ich
parametrów.

Podobnie możemy spowodować, że
Turbo Calc nie będzie obliczał na
bieżąco wartości wynikających ze
wzorów w komórkach. W zamian
ograniczymy działanie do tych chwil,
gdy będziemy chcieli zaktualizować
dane. Można więc powiedzieć, że jest
to ręczny sposób przeliczania arkusza.
Przechodzimy do menu górnego
"Sheet" i wywołujemy opcję
"Settings...", czyli ustawienia.
Następnie w oknie wybieramy pozycję
"Calculation...", a potem aktywujemy
funkcję "Calculation: manual" i
potwierdzamy dwa razy przyciskiem
"OK". Gdy teraz zmienimy dane w
polach związanych z zastosowanymi
formułami, ich wartość nie zostanie
automatycznie obliczona na nowo.
Możemy za  to  przeliczać  wartości  w
każdej komórce osobno lub wszystkich
razem.

W pierwszym przypadku trzeba po
prostu przejść do danej komórki,
następnie wskazać myszką na pole

tekstowe w górnej części okna - tam,
gdzie normalne wpisujemy treść
formuły. Gdy pojawi się kursor
naciskamy ENTER i po chwili
zobaczymy wartość po przeliczeniu.
Jest  to  jednak niezbyt  wygodne,  gdy
chcemy zobaczyć jak zmienią się
liczby w całym arkuszu. Aby to zmienić
wybieramy opcję "Recalculate" z menu
górnego o nazwie "Command" lub
naciskamy klawisze PRAWA AMIGA i
znak  równości.  Funkcje  te powodują,
że mamy pełną kontrolę nad tym,
kiedy i  gdzie zostaną zaktualizowane
wartości naszego arkusza. Warto
odnotować, że program umożliwia
kopiowanie nie tylko samych komórek
- co wydaje się oczywiste - ale także
osobno na trzy grupy parametrów:

- wartości
- formatów
- formuł.

Dzięki temu między pola możemy
wymieniać sposób wyświetlania,
obliczania lub same wartości liczbowe,
które  są  rezultatem  działań. Opcje  z
tym związane umieszczone są w
menu górnym "Edit". Aby z nich
skorzystać należy najpierw w
standardowy sposób skopiować dane
komórki,  czyli  wskazać opcję "Copy".
Następnie przejść do innego pola i

wywołać opcję "Paste
only" z tego samego
menu. Zobaczymy trzy
kolejne funkcje, jak
poniżej:

Za pomocą pierwszej
możemy "przekazać" do
innych komórek format
danych, czyli ustawienia
wybierane w oknie
"Formatting", o którym
mówiliśmy wcześniej.
Druga opcja kopiuje
same wartości bez
zapamiętywania formuł,
o ile liczby są rezultatem
obliczeń. Trzecia pozycja
kopiuje całą zawartość
komórki, czyli całe
formuły. Istnieje też
dodatkowy i dużo
prostszy sposób
przeniesienia samego
formatu danych. Należy
wywołać pomocnicze



menu kontekstowe komórki naciskając
jednak dłużej prawy klawisz myszki, aby w
polu  pojawiła  się  dodatkowa ciemniejsza
ramka. Na razie nie pojawią się żadne
opcje. Nie puszczając klawisza myszki,
przenosimy wskaźnik w inne pole tak, aby
"druga" ramka została umieszczona w
innym miejscu arkusza. Dopiero teraz
należy zwolnić prawy klawisz myszki. Na
ekranie pojawią się cztery nowe opcje w
formie  menu  kontekstowego.  Wybieramy
pozycję "Copy Format", co spowoduje
przeniesienie formatowania danych bez
pozostałych parametrów źródłowego pola.

Turbo Calc umożliwia również stosowanie
wielu widoków tego samego arkusza.
Można to osiągnąć przez otwarcie
kolejnych okien, które wyświetlać będą w
inny sposób dane lub inne fragmenty
projektu. Okien może być wiele, a każde z
nich może mieć ustawione całkiem
oddzielną konfigurację. Aby otworzyć
nowe okno wybieramy funkcję "New View"
z menu górnego
"View". Natomiast
ustawienie konfiguracji
każdego okna z
osobna uzyskamy
przez wykorzystanie
opcji dostępnych pod
funkcją "Settings..." w
menu górnym o
nazwie "Sheet".
Trzeba przyznać, że
można się pogubić w
gąszczu podobnych
oznaczeń, dlatego
uważajmy, aby
uruchomić właściwą
funkcje.

Zwróćmy też
szczególną uwagę,
aby nie pomylić pozycji
"Settings" z drugą -
"Global Settings..."
widoczną zaraz niżej,
bo  ona  akurat  odnosi
się do tak zwanych
"globalnych" ustawień,
czyli zmieniających
funkcjonowanie
każdego okna
programu. Wracając
do "nowego widoku"  -
gdy pojawi się okno
prezentujące ten sam arkusz, możemy w
dokładnie taki sam sposób jak wcześniej
zmieniać jego parametry. Nie ma tu
żadnych różnic i w każdym oknie
znajdziemy te same funkcje do
wykorzystania. Należy tylko pamiętać, że
cały czas pracujemy na tym samym
arkuszu, a  więc  wprowadzenie  zmian  w

zapisie komórek będzie skutkowało
modyfikacją zawartości we wszystkich
"widokach". Jeśli stwierdzimy, że
ustawienia jednego okna udały się
nam szczególnie, możemy skopiować
wszystkie parametry do pozostałych
okien. W  tym  celu  wybieramy opcję
"Copy settings..." w oknie ustawień.
Operację należy potwierdzić
standardowym przyciskiem "OK" - tak
jak wcześniej.

Okna widoków możemy rozmieszczać
automatycznie na ekranie. Ma to
szczególne znaczenie jeśli korzystamy
w niskich rozdzielczości i  operowanie
na większej ilości danych nie jest
łatwe. Wystarczy wybrać opcję "show
all" lub "standard" dostępną pod
pozycją o nazwie "Arrange Windows"
w menu górnym "View". Pierwsza
spowoduje takie rozmieszczenie
okien, aby znajdowały się jedno obok
drugiego - bez zasłaniania zawartości.

Druga funkcja układa okna
kaskadowo, czyli tak, że widzimy
listwy okien, ale zawartość tylko
jednego. Aby to zmienić musimy
wysunąć "na  wierzch"  inne  okno  za
pomocą przycisku w prawym górnym
rogu, czyli w zwykły sposób jak każde
inne okno na Workbenchu. Obie opcje
mają swoje dobre strony, a ich

zastosowanie zależy od naszych
potrzeb w danej chwili. Pamiętajmy
jednak o takiej możliwości, bo ręczne
rozmieszczanie wielu okien na ekranie
jest bardzo niewygodne i podczas
dłuższej pracy mija się z celem.

Jak widać Turbo Calc ma ogromne
możliwości dostosowania sposobu
prezentacji danych do wymagań
użytkownika. Omówiliśmy tylko mały
wycinek wszystkich funkcji, które
jednak dają obraz stopnia
skomplikowania programu. Wraz ze
zmianą konfiguracji arkuszy możemy
modyfikować wiele innych
parametrów, o których powiemy w
następnym odcinku. Gdy pracujemy
na większych plikach, często
potrzebujemy przenosić dane na inne
komputery lub za pośrednictwem
Internetu. Jak pod tym względem
prezentuje się nasz arkusz
kalkulacyjny? To również będzie

treścią odcinka w następnym numerze
Amigazynu. Przekonamy się jak Turbo
Calc zapisuje i odczytuje różnego
rodzaju dane, a także jak skorzystać z
informacji zapisanych na Amidze za
pomocą trzech systemów
operacyjnych: AmigaOS 4, MorphOSa
i typowej dystrybucji pecetowego
Linuxa.



Aplikacje dla AmigaOS 4, nie kończą się
jednak tylko na kilku flagowych
programach, zdecydowana większość z
nich to mniejsze, aczkolwiek pomocne
narzędzia, do których używania wcale nie
potrzeba szybkich komputerów pokroju
Amigi One. W niniejszym artykule
chciałbym Wam przybliżyć część
oprogramowania z katalogu "drobnica"
znajdującego się na moim twardym dysku,
myślę, że może okazać się przydatne
również nowym użytkownikom
wkraczającym w świat software AmigaOS
4.

To program użyteczny dla tych amatorów
muzyki, którzy nie lubią wachlować
krążkami CD,  a  zamiast tego  wolą  całą
kolekcję trzymać na twardym dysku.
Narzędzie działa w oparciu o typowe dla
AmigaOS 4 środowisko Reaction. Obok
możliwości "wyrypania" tracków
muzycznych, może też pełnić funkcję
zwykłego odtwarzacza AudioCD. Wśród
dostępnych formatów zapisu, znajdziemy

praktycznie wszystkie
najpopularniejsze, czyli: RAW PCM,
AIFF, FLAC, MP3, OGG i WAV.

Kolejna rzecz związana z zapisem
muzyki na dysk. Tym razem jednak
chodzi o samplowanie nagrań.
Aplikacja autorstwa znanego przede
wszystkim z AmigaAmpa Thomasa,
Wenzela służy głównie do nagrywania
dźwięku wokalu za pomocą mikrofonu.
Niemniej program posiada wsparcie
dla mixera i może pobierać sygnał nie
tylko z wejścia mikrofonowego, ale np.
także z wejścia CD. Wybór formatów
wyjściowych jest  tutaj  nieco  mniejszy
niż  u  poprzednika i  ogranicza  się do
AIFF (16 i 24 Bit), WAV (również 16 i
24 Bit do wyboru) oraz Flac.
AhiRecord znany jest także
użytkownikom AmigaOS 3.x. W wersji
dla procesora 68k minimalne
wymagania programu zostały
określone na MC68030 25MHz, myślę,
zatem że wersja natywna na

dowolnym procesorze PPC (nawet tym
emulowanym) nie powinna stwarzać
problemów z komfortową pracą.

Pchełka autorstwa Polaka,
ukrywającego się pod pseudonimem
Mrdarek.  Jak sama  nazwa  wskazuje
program pełni rolę zabezpieczenia
przed niekontrolowanym dostępem do
Workbencha przez niepowołane
osoby.  Jak wszyscy dobrze wiemy w
przypadku AmigaOS nie ma dobrego
sposobu zabezpieczeń przed
zalogowaniem się do systemu.
Wszelkie tego typu bariery łatwo
złamać,  choćby uruchamiając system
bez włączonego S-S. Niemniej w
dzisiejszych czasach użytkownik
Amigi, jest najczęściej jedynym
domownikiem, który wie co i jak.
Reszta współlokatorów, zazwyczaj nie
podziela jego zainteresowań, traktując
to jako dziwaczne, ekscentryczne
hobby. W związku z powyższym nawet
tak proste zabezpieczenia okazują się

Lekkie RAFAŁ CHYŁA

I przydatne
ydanie  systemu  AmigaOS  4.1,  przysporzyło  produktowi  Hyperionu  sporo

nowych użytkowników. Analizując pojawiające się na sieci wyniki sprzedaży nie
trudno zauważyć,  że  w większości  są  to  użytkownicy emulatora WinUAE bądź
Amigi klasycznej, czyli konfiguracji, które nie porywają szybkością działania pod
kontrolą  najnowszej  wersji  AmigaOS.  Fani  Amigi  wyposażeni  w taki  sprzęt,
sięgając po najbardziej znane aplikacje takie jak Odyssey, Timberwolf, Mplayer,
Hollywood czy Blender,  mogą bardzo szybko zderzyć się  z  murem. Mała ilość
pamięci  oraz  nie  najszybszy  jak  na  dzisiejsze  standardy  procesor,  praktycznie
uniemożliwiają pracę z bardziej wymagającym softem.

W



skuteczne,  o  czym  sam  nie raz  miałem
okazję  się  przekonać.  Oryginalną cechą
opisywanego rozwiązania jest  to,  że  nie
wpisujemy tutaj  hasła z klawiatury,  a na
wzór Androida rysujemy linię łącząc
wybrane przez nas punkty. Niestety jest to
też  jednocześnie  największa wada,  o  ile
bowiem w przypadku telefonów proces
logowania można jakoś zamaskować, o
tyle  w przypadku rysowania  linii  dostępu
na dużym monitorze komputerowym, w
zasadzie jedynym skutecznym sposobem
na "podglądaczy" jest dbałość o to by nikt
w tym czasie nie znajdował  się razem z
nami w pokoju.

Tym razem przedstawią propozycję dla
graczy. Częścią systemu AmigaOS 4, jest
standard AmigaInput umożliwiający
obsługę wszelkiej maści joysticków i
padów. Generalnie zdecydowana
większość gier i emulatorów, domyślnie
wykorzystuje dobrodziejstwa AmigaInput.
Część produkcji jest jednak oporna,
zmuszając na do grania wyłącznie za
pomocą klawiatury. Opisywane narzędzie
pozwala na przypisanie dowolnego
klawisza pod dowolny przycisk na padzie.
Jak  się domyślacie  umożliwia  to  grę  za
pomocą naszego kontrolera w dowolny
tytuł, nawet taki który standardowo nie
oferował tej możliwości.
AmigaInputAnyware pozwala także na
zapis wielu konfiguracji (kilka
przykładowych jest dołączonych do
programu), nie musimy zatem
każdorazowo na starcie konfigurować
układu klawiszy dla poszczególnych,
różniących się metodą sterowania tytułów.
Możemy bowiem wczytać sobie taki, który
pasuje do danej gry.

To następna propozycja dla muzyków.
Program pozwala na prostą edycję
sampli, zaznaczanie, wycinanie,
wklejanie, usunięcie jednego z
kanałów, zmiana głośności,
resampling czy też konwersja do
innego formatu. Wśród obsługiwanych
formatów znajdziemy
8svx, Aiff, Mp3, Ogg Riff-
Wave i Wavpack.
Program podobnie jak
większość z tutaj
opisywanych korzysta z
systemowego Reaction,
ale uwaga dodatkowo
także z AISS. AISS to
zbiór różnorakich
przycisków i gadżetów,
który  stał  się  wspólnym
standardem dla wielu
programów dla
AmigaOS 4, wykorzystujących te
elementy graficzne w swoim GUI.
Zbiór  grafik  AISS jest  jednak  bardzo
duży (ponad 5 tysięcy plików) w
związku z czym należy zadbać o to by
znajdował się on na możliwie szybkiej
partycji (czyli raczej nie na takiej
sformatowanej pod FFS), w
przeciwnym wypadku nawet na
uruchomienie  tak  prostego  programu
jak AmiSoundED, możemy czekać
kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt
sekund.

Chociaż nie jestem muzykiem, wśród
drobnych programów trzymam całkiem
sporo narzędzi muzycznych, oto

kolejne z nich. Code Audio to
następna znanego TheMPegEncGUI,
pozwalającego kodować lub
dekodować muzykę w mp3, jak i wielu
innych  formatach. W  porównaniu  do
poprzednika, CA został dodatkowo
wyposażony w specjalny wizard, który
krok po kroku potrafi prowadzić za
rączkę niedoświadczonego

użytkownika. Code audio to w
zasadzie  tylko  graficzna nakładka  w
MUI, na programy takie jak Lame,
Mpega itd. Zatem może być
wykorzystywany natywnie również pod
AmigaOS 3.x o ile zaopatrzymy się w
stosowne narzędzia kodujące muzykę
w wersjach dla MC68k.

Zasadniczo zwyczajowym elementem
wchodzącym w skład Amidocka jest
docky wyświetlające zajętość
procesora. Takich dockies powstało
przynajmniej kilka i w zasadzie ciężko
jest znaleźć  użytkownika,  który  by  z
nich nie korzystał. Czasami jednak
zachodzi potrzeba nieco
dokładniejszego pomiaru

wykorzystania zasobów
procesora, najlepiej na
większym oknie, które
pozwala na lepszą
czytelność i analizę
wyników. Pomocnym
rozwiązaniem może się
wówczas okazać CPU-
Watcher, program wbrew
nazwie potrafi
monitorować nie tylko
zużycie procesora, ale też
np. pamięci operacyjnej,
pamięci graficznej czy
sieci. Uwaga, aplikacja
ma tendencję do gryzienia
się z innymi monitorami
zajętości procesora, więc
na czas używania
CPU_Watcher, w celu
uzyskania dokładnych
pomiarów, lepiej takowe
wyłączyć.



oraz

Wśród odtwarzaczy muzycznych dla
AmigaOS wydaje się rządzić niepodzielnie
AmigaAmp, który w przeciwieństwie do
odsłony przeznaczonej dla starszych
wersji systemu, potrafi wykorzystywać
wtyczki odtwarzacza TuneNet. Daje mu to
możliwość obsługi ponad 600 formatów
muzycznych, przy jednocześnie większej
stabilności i mniejszym apetycie na
zasoby od konkurenta. W przypadku
bardzo słabych konfiguracji może się
jednak okazać, że nawet AmigaAmp, zbyt
mocno obciąży procesor, zwłaszcza przy
pracy w multitaskingu. Tutaj rozwiązaniem
może być Diamond Player, autorstwa
Polaka i naszego redakcyjnego kolegi
Roberta Szackiego. Program wyposażony
jest w skromne GUI, wykorzystujące AISS,
a jego możliwości ograniczają się do
odtwarzania najbardziej popularnych
amigowych formatów, czyli mod i med.
Jeśli chcemy nieco więcej, możemy
sięgnąć po odtwarzacz SimplePlay.  Tutaj
również mamy skromne GUI i skromne
wymagania sprzętowe, ale za to liczba
wspieranych formatów jest nieco większa
(MP3, MOD, IT, S3M, XM, WAV, VOC,
OGG, MID).

oraz

Od  niepamiętnych  czasów  nieodłącznym
elementem żelaznego zestawu
oprogramowania dla każdego amigowca
jest menadżer plików. Jednym z
pierwszych, a być może nawet i zupełnie
pierwszym narzędziem tego typu był
CliMate z 1987 roku, który potem
przekształcił  się w DiskMastera. Ostatnia
wersja DiskMastera dla AmigaOS 4
powstała co prawda w 2007 roku, a więc
już jakiś czas temu, ale sam fakt, że
program był rozwijany około 20 lat z
pewnością w amigowych warunkach jest
godny odnotowania. DiskMaster jak
większość starszego oprogramowania, po
przeprowadzce na AmigaOS 4 zyskał
interfejs Reaction, ale zauważymy to
głównie korzystając z nowych
rozbudowanych preferencji programu.
Natomiast  sam główny ekran  roboczy  w
zasadzie się nie zmienił i dalej składa się
z trzech prostych okien. Wszyscy, którzy
cenili sobie lekkość i ascetyczny wygląd w
wersji dla Amigi 68k, używając edycji PPC
nie powinni być zawiedzeni. Chociaż
osobiście nie przepadam za Directory
Opusem, to jednak zdaję sobie sprawę, że

jest to jeden z najpopularniejszych
filemanagerów w historii Amigi. Muszę
więc wspomnieć, że wersje czwarta, a
od jakiegoś czasu także piąta, również
istnieją  w  formie  natywnej  kompilacji
dla AmigaOS 4. Warto dodać, że
wśród menadżerów plików
przeznaczonych dla czwartej wersji
AmigaOS, nie jesteśmy ograniczeni
tylko do  znanych od  lat  staruszków.
Moim faworytem jest powstały już kilka
lat temu AmiDisk (którego
zrecenzowałem na amigaone.pl),
natomiast najpopularniejszym
programem wśród szerszej
społeczności wydaje się być dziś inny
stosunkowo młody program Filer.

To narzędzie pozwalające na
szyfrowanie plików. Możemy
zabezpieczać nasze pliki na dwa
sposoby, pozostawiając je w
niezmienionej formie lub też tworząc z
nich archiwa. Warto dodać, że oprócz
odsłony amigowej, program istnieje
również w wersji dla Windows, co
pozwala swobodnie przenosić nasze
zakodowane pliki z i na komputery
działające pod kontrolą systemu
Microsoftu.

Workbench 4.1 jest standardowo
wyposażony w prostą, aczkolwiek
skuteczną wyszukiwarkę plików. Jak to
jednak często bywa narzędzie
wbudowane w system operacyjny
rzadko kiedy okazuje być najlepsze w
swojej klasie. Findmore pozwala na
wyszukiwanie plików o ściśle
ustalonym przedziale wielkości, czy
przedziale długości jego nazwy, po
tooltypach, określonych formatach czy
np. metadanych.

Bardzo potężne i rozbudowane GUI
dla programu FFMPeg, działające w
oparciu o  Reaction.  Za  jego pomocą
możemy przekonwertować film, na
dowolny współczesny format wideo,
czy też rozbić go na pojedyncze klatki.
Nasz film możemy także obejrzeć
integrując GUI z Mplayerem
(standardowo do FFMpeg dołączany
jest także FFPlay), choć mam
wątpliwości czy MPlayer zadziała
dobrze na słabszych konfiguracjach.
Poza obróbką plików wideo dostępna
jest możliwość operacji na samych
plikach audio. Dla mniej
zorientowanych w tajnikach kodowania



filmów, obok licznych szczegółowych
opcji, zostało przygotowane kilkanaście
gotowych konfiguracji do wyboru,
pozwalających między innymi na łatwą
konwersję filmów ściąganych z YT czy też
telefonu komórkowego.

Bardzo proste w użyciu narzędzie o
naprawdę minimalistycznym GUI.
Program  jak  sama  nazwa  wskazuje  jest
konwerterem opierającym swe działania
na datatypach. Naszym zadaniem jest
jedynie  wybrać plik  źródłowy i docelowy,
jego  typ  (obrazek bądź  dźwięk)  i format
(BMP, Gif, Ilbm, Jpeg, Png, Tiff, 8svx, Aiff,
Wav). Po czym pozostaje już tylko
wcisnąć przycisk convert.

Odwiecznym problemem amigowców jest
kwestia uzyskania zgodności z plikami
utworzonymi przy pomocy pakietu MS
Office. PointRider to nic innego jak
odtwarzacz prezentacji PowerPointa.
Niestety tak jak wiele programów z
przeszłości umożliwiających teoretyczną
obsługę formatów Office, tak i ten nie jest
doskonały. Nie wszystkie prezentacje chcą
się  odtworzyć,  nie  wszystkie  też  działają
tak jak trzeba. Mimo wszystko program
oferuje pewną zgodność z plikami PPT
(być  może  nawet  ponad 50%),  a  że  na
Amidze, w chwili, gdy piszę te słowa, nie
ma żadnej konkurencji, w myśl zasady "na
bezrybiu..." warto go mieć.

Czyli sposób na PowerPackera. W
latach 90-tych, zwłaszcza w erze
królowania dyskietek, pakowano
PowerPackerem wszystko, co się
dało. Ówczesne oprogramowanie
amigowe uznawało PowerPackera
wręcz za standard, więc pliki
skompresowane PP, często w
zasadzie bez udziału użytkownika były
rozpakowywane  w  tle.  Dziś w  dobie
terabajtowych dysków, sytuacja się
zmieniła, nikt już nie zadaje sobie
trudu, by np. zmniejszać rozmiar
utworów muzycznych Power
Packerem, a zatem i sam packer
odszedł w niepamięć.

Niemniej z pewnością wielu z Was
wciąż ma w swojej kolekcji
skompresowane moduły, choćby na
składankach CD stworzonych przed
laty i choćby z tego warto PPUnpacka
trzymać na twardzielu. Alternatywą dla
opisywanego narzędzia może być też
Amiga Depacker, który obok
PowerPackera obsługuje też inne
leciwe kompresory, jak choćby
StoneCracker czy MMCMP.

Miłośnicy oglądania filmów na Amidze
muszą mieć świadomość, że im
mocniejszy komputer tym lepiej.
Natomiast w zasadzie każda
konfiguracja pozwala nam na

wykonanie napisów do filmu.
SimpleSub pozwala nie tylko na
tworzenie napisów w formacie .srt od
zera, ale też na edycję wcześniej
przygotowanych napisów. Czasami
zdarza  się,  że  w pewnym momencie
czas  pojawiania się  tekstu  rozjeżdża
się  z akcją na  ekranie, dzięki  temu
narzędziu możemy w wygodny sposób
to poprawić. Jeśli jesteśmy
lingwistami, możemy też np.
załadować napisy zagraniczne i w
ogóle nie poprawiać czasów, a jedynie
same teksty przetłumaczyć z innego
języka na polski.

Dla użytkowników AmigaOS 3.x
obowiązkowym programem jest
SnoopDOS, który pozwala śledzić
procesy systemowe. Niestety
SnoopDOS 68k niezbyt poprawnie
zachowywał się pod kontrolą AmigaOS
4. Co prawda bardzo szybko, bo
jeszcze w 2004 powstała wersja
SnoopDOSa działająca natywnie na
PPC. Jednak równie szybko wraz z
kolejnymi uaktualnieniami AmigaOS 4,
stawała się ona coraz mniej
użyteczna. Alternatywą dla
SnoopDOSa jest Snoopy. Program
rozwijany jest przez jednego z
najważniejszych systemowych
developerów Colina Wenzela, dzięki
czemu mamy gwarancje, że aplikacja
w przeciwieństwie do SnoopDOSa się
nie zdezaktualizuje. Colin dba bowiem



o to by każdej  poważniejszej  aktualizacji
systemu, towarzyszyła nowa wersja
Snoopy.

Kolejna pozycja w zestawieniu, która
zapisała  długą  historię  na AmigaOS 3.x,
by zakończyć swój rozwój na wersji
przeznaczonej dla systemu AmigaOS 4. W
zasadzie wśród odtwarzaczy muzycznych
dla najnowszego systemu prawie niczym
się nie wyróżnia. Jadnak "prawie" robi
czasami różnicę. W tym wypadku tą
różnicą jest duża kompatybilność z
egzotycznymi, niemal wymarłymi już
formatami sampli. Jeśli przeczesując stare
kolekcje  traficie  na sampla, którego  nie
sposób niczym pod AOS4 odtworzyć,
SongPlayer może okazać się ostatnią
deską ratunku.

AmigaOS nie jest  systemem, który jakoś
szczególnie słynie ze współpracy z
kamerkami internetowymi. Jednym z
nielicznych programów do obsługi tych
kamer jest Sonix. Narzędzie współpracuje
z kamerami z serii Sweex 100K oraz Trust
SpaceCam 150 i Macally IceCam.
Program potrafi niewiele, poza skromnymi

regulatorami jasności i kolorystyki
wyświetlanego obrazu, pozwala też na
przesył zrzutów ekranowych w postaci
JPEG za pomocą protokołu FTP.

Nazwa tego programu nie jest
przypadkowa, gdyż czytając ją wspak
uzyskamy UnArc. O ile systemowy Unarc
służy do rozpakowywania wszelkiego
rodzaju archiwów, o tyle Cranu jak już się
pewnie domyślacie umożliwia

archiwizowanie plików. Program jest
wyposażony w proste GUI, oczywiście
podobnie jak Unarc zbudowane na
podstawie systemowego Reaction.
Poza typowo amigowymi formatami
Lha i Lzx potrafi też tworzyć archiwa w
formatach Zip, Tar.gz i Tar.bz2.
Alternatywą dla Cranu może być
AmiARC, który potrafi zarówno
kompresować, jak i dekompresować
pliki. Obsługa formatów pakowania
jest zbliżona i obejmuje Lha, Lzx, Zip i
Bzip2.

Jakoś tak się złozyło, że w moim
katalogu "Drobnica" najliczniejszą
grupę stanowią przeglądarki
obrazków. Ostatnio najdynamiczniej
rozwija się FastView, aczkolwiek wraz
z uruchomieniem sklepu Amistore
przestał być narzędziem darmowym,
tymczasem ja  założyłem sobie,  że  w
niniejszym tekście będę przedstawiał
programy, za których pobranie nie
trzeba płacić. Jednym z nich jest

LoView, który poza standardową
możliwością przeglądania obrazków
czy uruchomienia pokazu slajdów, ma
też bogate możliwości edycyjne.
Niestety  program został  stworzony w
Hollywood i nie należy do najmniej
wymagających zwłaszcza w trybie
edycji grafiki. W dodatku w czasie
edycji nie widzimy efektów naszych
operacji na żywo, każdorazowo
musimy najpierw je zatwierdzić. Liczba
obsługiwanych formatów jest
ograniczoną liczbą datatypów,

natomiast jeśli chodzi o zapis, to
mamy do dyspozycji aż cztery formaty
(Iff, JPG, PNG i BMP) co jest niezłym
wynikiem jak na zwykłą przeglądarkę i
na dobrą sprawę jedyną zaletą
programu.

Picture  Album  to  przeglądarka,  która
domyślnie swoje działanie opiera o
wyświetlanie miniatur obrazków. Po
wykonaniu dwukliku na danej
miniaturze, przechodzimy do
właściwego trybu przeglądania.
Aplikacja posiada rozbudowane menu,
w którym możemy ustalić m.in.
wielkość miniatur, katalog ich
"kaszowania" czy np. tapetę, na której
tle mają być wyświetlane.

Przeglądarka nie posiada jednak
żadnych możliwości edycyjnych, ani
też opcji zapisu obrazka. Innym
programem operującym na
miniaturach jest Vivi, na dobrą sprawę
od poprzednika różni się tylko bardzo
minimalistycznymi opcjami
edycyjnymi, które sprowadzają się do
możliwości obracania obrazka. Visio
to, już dosyć leciwa 10-letnia
przeglądarka, która również
wyposażona jest w możliwość
podglądu miniatur.



W przeciwieństwie do
poprzedników podgląd ten
nie  odbywa  się na  całym
ekranie, a w ściśle
ustalonym przez nas
miejscu, np. w panelu po
lewej czy prawej stronie.
Program posiada również
posiada bardzo
minimalistyczne funkcje
edycyjne, a w
przeciwieństwie do
poprzedników także opcję
zapisu obrazka na dysk.
Przy czym zapis ten
polega na zwykłym
kopiowaniu obrazka w inne
miejsce, nie możemy więc
np. zmienić formatu
zapisywanego pliku. Wadą
Visio jest blisko 10-letni
zastój w rozwoju, co
powoduje pewne problemy
np. grafiki miniatur mogą
być niekiedy wyświetlane z
drobnymi błędami.

Powyższe przeglądarki
obrazków przedstawiłem
bardziej po to, by
zaoszczędzić Wam
rozczarowań. Tak
naprawdę bowiem moim zdaniem liczą się
tylko dwa programy, które na stałe
zagościły w moim Amidocku.

Pierwszy z nich to PicShow, aplikacja
znana również posiadaczom Amig z
procesorami MC68k. Program posiada
całkiem przyzwoite możliwości edycyjne
(filtry kolorów, negatyw, obroty,
skalowanie itp.), pozwala na
wydruk obrazków, oczywiście
również w pełni edytowalny pokaz
slajdów, gdzie możemy ustawić nie
tylko czas wyświetlania, ale i efekty
przejść. Wśród bogatych opcji
menu znalazło się też kilka
dotyczących skalowania obrazu w
locie.  Ogólnie czołowy program w
swojej klasie, do którego ciężko się
przyczepić, chociaż możliwości
zapisu plików powinny być moim
zdaniem rozszerzone przynajmniej
o PNG. Aktualnie domyślnym
formatem zapisu jest IFF, można
także ustawić zapis w formie
JPEG.

WarpView to drugi godny uwagi
program służący przeglądaniu
grafiki. Chociaż nazwa sugeruje
pracę w środowisku Warp3D,
uspokajam, że akceleracja
sprzętowa nie jest wymagana

(możemy wyłączyć tryb Warp3D
choćby ustawiając tooltypy ikony
programu). Wyróżnikiem WarpViewa
są niezłe możliwości edycyjne,
aplikacja oferuje np. redukcję szumów
czy blury i bardzo wygodną opcję
kadrowania. Największą siłą są jednak
zaawansowane algorytmy skalowania
obrazu, którymi z wyjątkiem Gimpa nie

może pochwalić się żaden inny
program na Amidze (i nie mam
tutaj na myśli wyłącznie
przeglądarek obrazków, ale i
potężne kombajny do image
processingu).  Niestety  jak  na tak
klasowy program, który kiedyś był
rozprowadzany nawet jako
Shareware rażą pewne braki.
Chyba najbardziej dotkliwym jest
względnie mała liczba
obsługiwanych formatów (Iff_ilbm.
Jpg, Jfif, Png, Tif, Tga, Gif),
chociaż WarpView działa w
oparciu o datatypy, dziwnym
zrządzeniem nie potrafi wczytać
obrazków zapisanych w
stosunkowo popularnym formacie
BMP. Opcje zapisu też mogłyby
być nieco bogatsze. WarpView
umożliwia co prawda zapis w dwu
najpopularniejszych w dobie
internetu formatach, czyli JPG i
PNG, ale brakuje mi typowo
amigowego Iff. Reasumując
najlepiej chyba używać
WarpViewa w parze z PicShow,
gdyż  oba te  programy  nawzajem
się uzupełniają.

Na  tym już  kończę  mój  przegląd
drobnych programów. Oczywiście

mam ich na swoim dysku znacznie
więcej, jednak myślę, że te, które
przedstawiłem są optymalnym
zestawem  na  start. Odrębną  sprawą
jest zestaw oprogramowania służący
do  poruszania  się po  internecie, ale
ten przedstawię być może przy
następnej okazji.



Język PHP został zaprojektowany do
budowania stron internetowych. Za jego
pomocą  można  tworzyć  zarówno  bardzo
proste skrypty, jak i rozbudowane
aplikacje działające w czasie
rzeczywistym. Co ważne, nie ma
znaczenia  na jakim komputerze  piszemy
nasz program, bowiem skrypt jest
zwykłym plikiem tekstowym, podobnie jak
HTML. Kod PHP można łączyć z treścią
standardowej strony HTML, co nie jest
specjalnie skomplikowane, a daje
niepomiernie większe możliwości.

W zwykły sposób skrypt umieszczamy na
serwerze obsługującym PHP i
przechodzimy do niego tak samo jak  na
zwykłą stronę internetową. Najczęściej plik
musi posiadać rozszerzenie ".php", co
zresztą można zaobserwować na wielu
serwisach i portalach. Wystarczy spojrzeć
na pasek adresu. Od razu zwrócimy
uwagę, że może się na nim znaleźć dużo
więcej  informacji niż sama  nazwa  pliku,
ale będziemy o tym mówić później.
Oczywiście fragmenty w języku PHP będą
w  inny  sposób  wyświetlane niż  "czysty"
kod  HTML,  ale  to  zależy  już  od  bardzo
wielu ustawień.

Dla systemu Amigi z serii 3.1 dostępna
jest starsza wersja języka PHP, bo
4.3.0. Obecnie standardem jest jedno
z wydań rozpoczynające się numerem
5, a prace prowadzone są nad
kolejnymi edycjami 6 i 7. Jednak
podstawowe funkcje działają bardzo
podobnie, a o nich będziemy w
większości mówić. Warto wiedzieć, że
dla zarówno dla AmigaOS 4 jak i
MorphOSa istnieją nowsze wersje
(m.in. 4.4 oraz 5.0). Niektóre są
dostępne wyłącznie w formie instalacji
całego serwera WWW, który umożliwia
obsługę  języka  skryptowego.  Jest  to
nieco trudniejsze i wymaga testowania
programy w przeglądarce, co może
być trudne w przypadku Amigi z
procesorem serii 68000.

Oczywiście używanie PHP ma sens
głównie w przeglądarce, ale w ramach
nauki lub dla indywidualnych
nietypowych rozwiązań możemy z
niego korzystać po prostu w oknie
"Shell". Ma to tę zaletę, że nie
wymaga dużej ilości pamięci, a
działanie naszego skryptu możemy
przy okazji połączyć z AmigaDOS lub

ARexxem. Można więc powiedzieć, że
jest to kolejny element możliwy do
używania w całym systemie Amigi,
choć nie jest to częste, ze względu na
to, że język PHP w zasadzie nie został
pomyślany do takiej pracy.

Pierwsza sprawa to instalacja PHP na
dysku.  Przechodzimy  na Aminet  i  w
katalogu "dev/gg"  odnajdujemy plik  o
nazwie "php-4.3.0-bin.lha". Po
rozpakowaniu standardowym
poleceniem:

możemy odczytać "Ram Dysk", a
potem katalog o  takiej  samej  nazwie
jak  archiwum.  Potem należy  znaleźć
kolejny katalog "bin", w którym będzie
zapisany tylko jeden plik - "php".
Trzeba go skopiować w dowolne
miejsce na dysku, ale ze swojej strony
proponuję wykorzystać od razu
systemowy katalog "C". Dzięki temu

POKAŻ
JĘZYK

dy chcemy stworzyć własną stronę internetową bardzo często zwracamy się w kierunku tak zwanych
systemów zarządzania treścią w skrócie CMS (ang. Content Management System). Jednak mało który
produkt ma szansę zadziałać na Amidze wyposażonej w system trzeciej generacji.  Na maszynach serii
AmigaOne jest dużo lepiej, ale również są problemy na przykład z obsługą niektórych funkcji
popularnego  WordPressa.  Działanie  rozbudowanych  systemów  zależy  w dużej  mierze  od  możliwości
konkretnego serwera,  a te w darmowych wersjach raczej nie rozpieszczają.  W większości przypadków
działa jednak interpretowanie skryptów języka programowania o nazwie PHP, a jego obsługę możemy z
powodzeniem uruchomić nawet na słabo rozbudowanej konfiguracji sprzętowej. Strona internetowa może
czerpać z dobrodziejstw PHP, a całość po przetestowaniu na naszej Amidze możemy przenieść na właściwy
serwer w sieci.

ADAM ZALEPA
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wywoływanie interpretera języka PHP
będzie  zamykało  się  do wpisania  nazwy
pliku i będzie to można zrobić niezależnie
od tego, gdzie zapiszemy nasz skrypt. Aby
plik został skopiowany we właściwe
miejsce wykonujemy dwuklik na ikonie
"php", a potem w oknie "Wykonaj
polecenie" wpisujemy linię:

zatwierdzając oczywiście klawiszem
ENTER. To samo można wykonać
bezpośrednio w oknie "Shell" i da
identyczny skutek, ale pierwszy
sposób jest łatwiejszy. Dalej trzeba
już otworzyć okno "Shell" i wpisać:

Po naciśnięciu klawisza ENTER na
razie  nie  zobaczymy nic  nowego
oprócz tego, że kursor przejdzie do
następnej  linii.  Tak  się  dzieje,  bo
nie podaliśmy żadnego skryptu do
wykonania. Jest to jednak dobra
okazja, aby nauczyć się przerywać
pracę interpretera, co jest
konieczne na przykład, gdy
popełnimy błąd logiczny i nasz
program będzie co prawda działał,
ale  nie  tak  jak  byśmy sobie  tego
życzyli. Aby przerwać pracę PHP
wystarczy nacisnąć kombinację
klawiszy CONTROL i  C,  a potem
nacisnąć ENTER. W oknie "Shell"
powinien pojawić się nowy znak
zachęty,  co  oznacza,  że  możemy
zabrać się do dalszej pracy.
Przypomnijmy, że jest to tekst
wyświetlany przed kursorem i
zwykle kończy się znakiem ">", choć
można to zmienić. Jeśli go nie widać, okno
nie przyjmie kolejnych poleceń do
wykonania nawet jeśli je wpiszemy. Jest to
podstawowa zasada obsługi AmigaDOS.

Bez przedłużania, gdy już mamy
działające PHP zachodzi proste pytanie:
co teraz? Proponuję zacząć od
zapoznania się z najprostszymi
poleceniami wyświetlającymi komunikaty.
Ogólnie składnia języka jest  podobna do
C, lecz w ogromnym stopniu uproszczona.
Moim zdaniem gotowy skrypt bardziej
przypomina Basic niż cokolwiek innego, a
więc nie potrzeba wielu godzin nauki, aby
napisać pierwszy program.

Pierwszą rzeczą jest oznaczenie, że
rozpoczynamy linie zawierające polecenia
w języku PHP. Można to zrobić  na  kilka
sposobów, ale najprostszym jest ujęcie

kodu w klamrę zawierającą znak
zapytania. Powinno to wyglądać tak
jak na poniższym listingu:

Całość możemy również podać w
jednej linii:

ale  nie  jest  to koniecznie  i samo  w
sobie nie zmienia nic w
funkcjonowaniu skryptu. Moim
zdaniem najlepiej od razu
przyzwyczaić się do zapisu w wielu
wierszach, bowiem większy skrypt i
tak będzie tak wprowadzany, a kod
jest bardziej przejrzysty. Oczywiście
pomiędzy początkiem i końcem klamry
umieszczamy polecenia przeznaczone
do wykonania.

Sprawdźmy więc czy nasz interpreter
działa prawidłowo. Wyświetlimy
pierwszą informację o treści
"Commodore Amiga". Aby tak się stało
należy użyć funkcji ECHO, a więc
skrypt powinien wyglądać tak jak
poniżej:

Zwróćmy uwagę, że linia powinna
kończyć się znakiem średnika. Plik
można zapisać w dowolnym edytorze
tekstu, a najprościej w systemowym
"Ed". Zapisujemy go pod nazwą jaką
tylko chcemy, ale powinien mieć
rozszerzenie ".php", na przykład:

Teraz  już  możliwe  jest  uruchomienie
skryptu. Przechodzimy znowu do okna
"Shell" i wydajemy polecenie:

Przed nazwą skryptu powinna znaleźć
się ścieżka dostępu,  chyba że został
zapisany  w  katalogu  bieżącym,  czyli
tym, w którym aktualnie pracujemy w
oknie "Shell". Aby nie komplikować,
najlepiej  za  każdym razem wpisywać
pełne dane, czyli jeśli na przykład nasz
plik zapiszemy na dysku "Praca" w
katalogu "programy",  prawidłowa linia
wygląda tak jak poniżej:

W rezultacie w oknie "Shell" powinien
pojawić się napis "Commodore
Amiga", a obok niego nowy znak
zachęty. Wszystko będzie wyświetlone
w jednej linii bez rozdzielenia, co jest
niezbyt czytelne. Całość może
wyglądać tak:



Możemy oczywiście tego uniknąć i
sprawić,  aby  wynik działania skryptu  był
bardziej  czytelny.  W  tym  celu  na końcu
naszego napisu  trzeba dodać tak zwany
znak końca linii, który "powie" skryptowy,
aby przed zakończeniem przeniósł kursor
do następnej linii. Uzyskamy to przez
fragment "\n":

Znaków tych możemy użyć wielokrotnie i
wprowadzamy je jednym ciągiem. Jest to
najprostszy sposób na kontrolę sposobu
wyświetlania krótkich informacji.
Pamiętajmy, że standardowo wyniki
działania programu zawsze są
wyświetlane tam, gdzie skrypt został
uruchomiony, czyli u nas na razie jest to
okno "Shell". Gdy PHP będziemy
wywoływać przez przeglądarkę
internetową, rezultaty pojawią się w oknie
programu. Może być to na przykład
"IBrowse" czy też "Odyssey Web
Browser". Programy te posiadają własne
ustawienia, które mogą wpływać na
działania naszego skryptu. Dlatego
powinniśmy kierować się ogólną zasadą,
aby  najpierw zdecydować w jaki  sposób
docelowo pracować, a dopiero potem
pisać program.

Szczegółowo o wykorzystaniu różnych
przeglądarek powiemy później, na razie
zajmijmy się nauką obsługi samego PHP.
Każdorazowe wywoływanie skryptu za
pomocą  okna  AmigaDOS nie  należy  do
najwygodniejszych. Standardowy edytor
tekstu również pozostawia wiele do
życzenia, nawet jeśli nie mamy
wygórowanych wymagań. Dlatego
polecam skorzystać z możliwości
wbudowanych w menadżery plikowe.
Bardzo wygodnie jest utworzyć dodatkowy
przycisk, który automatycznie uruchomi
skrypt, którego nazwę wskażemy w oknie
programu. Będzie to działało podobnie jak
na przykład przy kopiowaniu plików. Jak to
zrobić opowiem na przykładzie dwóch
najpopularniejszych programów -
"Directory Opusa" i "File Mastera".

W przypadku pierwszego istnieją duże
różnice w obsłudze wersji 4-tej i 5-tej, ale
dotyczą one samego interfejsu
użytkownika, czyli konkretnych nazw opcji
i okien. Sam sposób działania będzie
natomiast prawie identyczny. Na początek
do testów wybrałem wersję 4.18, która
bazuje  na  najbardziej  znanej  4.12, lecz

została lekko poprawiona przez Jacka
Rzeuskiego. Sama obsługa programu
jest analogiczna i można z
powodzeniem wykorzystać także
wydania  4.14 lub  4.16,  które  można
znaleźć na Aminecie w katalogu
"biz/dopus" - na przykład archiwum
"DOpus416JRbin.lha".

Po uruchomieniu programu
przechodzimy do modułu konfiguracji,
czyli  naciskamy  mały  przycisk  "C"  w
prawym dolnym rogu lub wywołujemy
opcję "Configure" z menu górnego
"Project".  W nowym oknie wybieramy
pole "Buttons", aby uzyskać możliwość
edycji przycisków funkcyjnych. Teraz
klikamy jeden z wolnych przycisków.
Nie ma większego znaczenia w jakim
miejscu wstawimy nową opcję,
bowiem później można ją bez kłopotu
automatycznie przenieść w inne
miejsce.

Na ekranie powinniśmy mieć teraz
stronę zatytułowaną "Button edit
screen". Wybieramy przycisk "New
entry", aby dodać nową pozycję do
listy w centralnej części. Po lewej
stronie widzimy przycisk cykliczny, na
którym należy ustawić napis
"AmigaDOS". Nasze polecenie "php"
normalnie uruchamiamy w oknie
"Shell", dlatego tu musimy doprowadzi
do analogicznej sytuacji.

Następnym krokiem jest wpisanie
treści linii polecenia w polu tekstowym
obok przycisku cyklicznego. Znowu
wykonujemy "kliknięcie" i
wprowadzamy treść:

po czym naciskamy ENTER, aby
zatwierdzić zmianę. Na liście powyżej
powinna  pojawić  się  linia  z  wpisaną
zawartością. To nie wszystko. Teraz
musimy  jeszcze  ustawić  dwie ważne
opcje na liście funkcji  znajdującej się
poniżej przycisku cyklicznego. Łatwo
ją rozpoznać, bowiem pierwszą
pozycją jest "Auto iconify".  Jednak ta
opcja nie jest nam potrzebna, w
zamian aktywujemy jednak dwie inne:

Pierwsza spowoduje,  że  Opus  przed
wykonaniem polecenia zmieni katalog
bieżący AmigaDOS na ten,  w którym
znajduje się skrypt wybrany do
uruchomienia. Druga funkcja wyświetli
tak zwane okno komunikacyjne, w

którym możemy obserwować
komunikaty generowane przez
polecenia. Inaczej program zostałby
wywołany, jednak nie moglibyśmy
zobaczyć jak działa.

Na koniec w polu "Name" (na górze)
wpisujemy nazwę, która będzie
widoczna na przycisku funkcyjnym. Za
pomocą znajdujących się wyżej
kolorowych pól "Foreground" i
"Background" możemy ustawić
dodatkowo kolor tekstu i tła. Aby
konfiguracja została zapisana na
dysku wskazujemy przycisk "Okay" w
lewym dolnym rogu, potem jeszcze raz
"Okay" i "Save". Tym sposobem
wrócimy do  głównego  okna  Opusa i
możemy już sprawdzić jak działa
nasza nowa funkcja. W tym celu
trzeba odczytać katalog, w którym
zapisaliśmy skrypt PHP, zaznaczyć go,
a potem wybrać utworzony przycisk.

Jeżeli wszystko przebiegnie
prawidłowo na ekranie pojawi się okno
z wynikiem działania naszego
programu. Potem trzeba je zamknąć i
w tym momencie może pojawić się
pierwszy mały problem. Otóż wskaźnik
myszki nie zawsze przechodzi w
zwykły  stan  z tak  zwanej  "zajętości".
Widać to po grafice, a skutkuje to
brakiem możliwości uruchomienia
kolejnych funkcji. Na szczęście aby to
zmienić wystarczy nacisnąć naraz dwa
klawisze myszki.

Może też wystąpić nieco większy
problem, który  spowoduje,  że  skrypt
nie zostanie uruchomiony, a w zamian
zobaczymy błąd o treści:

Wynika to z błędnego zapisania pliku o
podanej nazwie, co może miec
miejsce na przykład podczas
rozpakowania danych z archiwum,
które było wcześniej
"przepakowywane", czyli zmieniano
mu format lub metodę kompresji. Jeśli
tak się zdarzy musimy zmienić
atrybuty pliku "DOpusRT", a
konkretnie opcję "Executable"  czyli w
polskim tłumaczeniu – "Uruchamialny"
lub "Wykonywalny" (moim zdaniem
lepsze tłumaczenie to "Możliwy do
uruchomienia" - przyp. Red.).

To  również  nie  jest  nic  trudnego.  W
oknie Opusa należy przejść do
katalogu, w którym zainstalowany jest
sam Opus. Dalej szukamy katalogu



"C",  a  w nim pliku "DOpusRT".  Jeśli  go
tam nie ma, prawdopodobnie został
skopiowany do systemowego katalogu "C"
(urządzenia "C:"). Zaznaczamy plik, a
potem wskazujemy przycisk "Protect" w
głównym oknie programu. Po lewej stronie
trzeba teraz aktywować pole o nazwie
"Execute", a następnie wybrać przycisk
"Okay". Dzięki temu zmienimy atrybut
pliku w taki sposób, że będzie mógł być
bez przeszkód wywołany wewnątrz
Opusa.

Proponuję dodatkowo upewnić się, że
operacje została wykonana poprawnie.
Wystarczy  przesunąć poziomy  suwak  w
Opusie tak, aby widoczne były pozostałe
kolumny zawierające informacje o plikach
i katalogach. Obok objętości, czyli w tym
przypadku liczby 16184, powinniśmy
zobaczyć napis:

Jeśli jest inaczej (np. ----RW-D) należy
powtórzyć czynność zmiany atrybutów.
Potem wszystko powinno działać
prawidłowo.

Czasem może nastąpić pozorne
zablokowanie Opusa, które objawia się
ciągłym stanem zajętości wskaźnika
myszki. W większości przypadków
wystarczy jednak nacisnąć naraz oba
klawisze myszki i sytuacja wraca do
normy.

Warto też powiedzieć, że skrypty
uruchamiane z dysku nie muszą posiadać
rozszerzenia ".php", jednak jest to
konieczne  na  serwerze w  sieci.  Dlatego
najlepiej od razu przyzwyczaić się do
typowego nazewnictwa.

Wspomniałem też, że przycisk w Opusie
możemy przenosić z miejsca na miejsce.
W tym przypadku trzeba skorzystać z pola
"Copy button" widocznego na dole strony
konfiguracji przycisków funkcyjnych.
Klikamy na nie myszką, a potem
wskazujemy w ten  sam sposób przycisk
do skopiowania. Dalej - bez wykonywania
innych czynności - należy kliknąć pole
docelowe, najlepiej puste. Cała zawartość
zostanie  skopiowana, co będzie  od  razu
widoczne,  o ile nadaliśmy naszej  funkcji
nazwę w polu "Name".

Mechanizm ten działa tak samo na Opusie
w wersji 5.0 lub nowszej. Najpierw jednak
należy utworzyć lub wczytać tak zwany
bank przycisków, bowiem ekran program
może być  go  pozbawiony.  Robimy to  za
pomocą opcji "Nowy" z menu górnego
"Przyciski". Dalej załączony zostanie

moduł edycji w oddzielnym oknie.
Funkcje w konkretnych polach są
bliźniacze,  natomiast  zapisanie  stanu
przycisku wykonujemy za pomocą
menu kontekstowego lub pola "Zapisz"
w lewym dolnym rogu okna edycji. W
pierwszym przypadku należy najechać
wskaźnikiem na uchwyt banku
przycisków i nacisnąć prawy klawisz
myszki.

Podobne funkcje możemy przypisać
do innego menadżera plikowego o
nazwie "File Master". Jest to program
znamy i ceniony i choć posiada
mniejsze możliwości to równocześnie
ma małe wymagania sprzętowe, a
jego obsługa jest  łatwiejsza.  Niektóre
operacje wykonamy tu szybciej  niż w
Opusie, szczególnie jeśli posiadamy
mało rozbudowany model Amigi. Mimo
wszystko proponuję jednak skorzystać
z wersji 3.0 lub nowszej, bowiem
starsze edycje mają bardzo
ograniczone możliwości dodawania
własnych funkcji. Ponadto "File
Master" nawet w najnowszych
odsłonach nie wymaga dużej ilości
pamięci czy szybkiego procesora.

Z tych powodów oprzemy się o wersję
3.0. Co prawda w sieci znajdziemy
nowsze wydanie 3.2, m.in. na
nieśmiertelnym Aminecie pod nazwą
"NewFileMaster", lecz Jest to wersja
"beta", czyli testowa i rzeczywiście
działa niezbyt dobrze. Podstawowe
funkcje obu wersji są bardzo podobne.

Aby dodać własną funkcję wybieramy
przycisk "Config" (lub "C") widoczny
na  dole  ekranu. Zobaczymy okno  o
nazwie "Configuration", gdzie
wskazujemy pole z cyfrą "2" po lewesj
stronie, czyli funkcję "Commands".
Teraz pojawi się lista wszystkich
dostępnych przycisków. Nas interesuje
druga grupa oznaczona jako "User
Commands". Jeszcze raz klikamy, tym
razem w puste miejsce, czyli pole bez
żadnego napisu.

Na ekranie pojawi się okno
konfiguracji pozwalające zmieniać
szczegółowe funkcje przycisków.
Opcje musimy ustawić podobnie jak w
Opusie, dlatego pierwsze dwa kroki to
przestawienie przycisku cyklicznego
"Window" na pozycję "Yes" oraz
drugiego opisanego jako "CD" na
funkcję "Source". Dzięki temu na
ekranie pojawi się okno
komunikacyjne, a "File Master" zmieni
katalog bieżący na ten, w którym
zapisaliśmy skrypt PHP. Dalej - w polu

tekstowym "Label" - należy podać
nazwę, która będzie widoczna na
przycisku.

W polu poniżej, o nazwie "Command",
musimy już wpisać treść linii
polecenia. Program został pomyślany
w taki sposób, aby działał podobnie do
"Directory  Opusa".  Dlatego  należy  tu
wprowadzić następującą linię:

czyli tak samo jak wcześniej. Po
upewnieniu się, że wpis jest poprawny
naciskamy klawisz ENTER, a potem
"Ok" na dole okna. Dzięki temu
wrócimy do poprzednio wywoływanych
opcji. Należy jeszcze raz wskazać pole
"Ok", a potem "Save" i ponownie "Ok".
Ostatni krok jest ważny, gdyż "File
Master"  po  zapisaniu  konfiguracji nie
powraca samoczynnie do głównego
okna, jak Opus. W związku z tym
musimy to zrobić ręcznie.

Pozostało sprawdzić działanie
przycisku. Odczytujemy katalog z
zapisanym skryptem i zaznaczamy go.
Dalej najeżdżamy na przyciski w
centralnej części ekranu i naciskamy
prawy klawisz myszki. Pozwoli to
wyświetlić  drugą stronę funkcji,  gdzie
znajdziemy nowo utworzony przycisk.
Klikamy go i podziwiamy rezultaty
naszej pracy. Powinno to wyglądać tak
samo jak w Opusie, a okno
komunikacyjne zniknie samoczynnie
po upływie kilku sekund.

Dzięki współpracy z menadżerami
plików praca nad skryptami może być
bardziej wygodna. Jest to jednak
techniczne ułatwienie, które nie
zmienia funkcji PHP, nie spowoduje
też automatycznego wykrywania i
poprawiania  błędów.  Opcje  te  należy
traktować jako pomocnicze, choć
pokazują jak można zintegrować
"obcą" technologię w systemie Amigi.

Na razie nauczyliśmy się pisać bardzo
proste skrypty, lecz w następnym
odcinku poznamy kolejne możliwości
języka PHP i sprawdzimy jak można z
niego korzystać w przeglądarce
internetowej. Pokażę jak w prosty
sposób zainstalować na swoim
komputerze serwer z obsługą PHP
bez konieczności wykupowania
hostingu internetowego. Tym razem
nasze  Amigi  obsłużą  nowsze  wersje
4.2 oraz 5.0, co pozwoli to zbliżyć się
do aktualnych standardów
sieciowych.



Zacznijmy od tego, że upadłość Hyperionu
została ogłoszona przez belgijski sąd i to
już 27 stycznia, a więc dużo wcześniej niż
zauważyli to Amigowcy. Jest to fakt,
któremu  nie  można  niestety  zaprzeczyć.
Pociąga to za sobą negatywne
konsekwencje,  a mimo to oficjalnie firma
milczy. Jej przedstawiciele na forum
AmigaWorld napisali co prawda, że jest to
tylko "małe nieporozumienie", ale moim
zdaniem wygląda to na pudrowanie
prawdy. Dlaczego? Zastanówmy się bez
emocji.

Nie wiemy dokładnie w jakiego rodzaju
tarapaty wpadł Hyperion i czy są
poważne. Możliwe, że nie jest to nic
takiego, co zaowocowałoby całkowitym
zaprzestaniem rozwoju systemu
operacyjnego Amigi. Jednak sam fakt
wniosku o upadłość potwierdza, że
musiały narosnąć problemy niemożliwe do
rozwiązania w rozsądnym czasie.
Negowanie tego faktu jest
nieporozumieniem. Weźmy pod uwagę, że
procedura sądowa jest zawsze dość
skomplikowana, nawet stricte od strony
formalnej i raczej nie jest to pierwsze co
robimy, gdy jesteśmy czyimś
wierzycielem. Z drugiej strony jest to
często jedyna możliwość odzyskania
swoich należności, bowiem odbywa się to
wtedy nie z przychodów bieżących, a
majątku spółki. To wszystko daje do
myślenia i wywołuje niemałe kontrowersje.
Powstaje pytanie: czy Hyperion ukrywa
niewygodne fakty?

Rzecz jasna, nie mogę dzisiaj być do
końca pewien co tak  naprawdę zdarzyło
się w Belgii. Musimy poczekać na

zakończenie całej sprawy i mam
nadzieję, że niebawem firma wyjaśni
sytuację wszystkim zainteresowanym.
Jednak ich milczenie nie jest zlotem, a
wizerunkowo to bardzo zła praktyka,
na którą w moim przekonaniu nie
powinni sobie pozwolić. Po prostu nie
stać środowiska Amigi na kolejne
błędy i niedopowiedzenia.

Atmosfera została mocno podgrzana i
choć stało  się  to  tylko  na  chwilę, z
pewnością pozostanie w naszej "złej"
pamięci. Emocje opadły, ale nie do
końca. Znamienne jest, że część
portali w ogóle nie podało informacji o
upadłości,  pewnie z obawy o zarzuty
szerzenia zamieszania lub ogólną
wiarygodność.  Wiele osób ma za złe
innym, że wprowadzają bałagan
informacyjny. Słyszę i czytam, że
trzeba poczekać. Jakże to "po
amigowemu" - chciałoby się rzec.
Rozumiem oczywiście, że nie
powinniśmy wyciągać pochopnych
wniosków, szczególnie w trudnej i nie
do końca zrozumiałej sytuacji, ale

niestety mleko już się rozlało i nie ma
co tego  ukrywać.  Należy dotrzeć  do
prawdy,  a  ta  wydaje się  niewygodna
chyba dla wszystkich.

Ważna jest także reakcja najbardziej
emocjonalnej części środowiska
szeroko pojętej platformy Amigi, czyli
jej użytkowników. Na wieść o
rzekomym bankructwie Hyperionu
zaczął się istny młyn. Wiele osób
zarzuciło portalom sianie propagandy
czy wręcz pisanie nieprawdy, mimo że
wiadomości o firmie są przecież
całkiem oficjalnymi informacjami, a nie
rewelacjami zdobywanymi pokątnie od
anonimowych informatorów. Niektórzy
zaczęli zastanawiać się nad
przyszłością AmigaOS 4 i środowiska
Amigi w ogóle. Nastąpiło duże
poruszenie, w którym dominował
niepokój w połączeniu z niezbyt
racjonalnym rozumowaniem. Czy
wzajemne zarzucanie sobie wybujałej
fantazji do czegoś prowadzi? Czy
mówienie o chęci przejęcia pracy
innych, tylko dlatego, że piszemy o

AMIGA
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o ostatnich doniesieniach na temat problemów firmy
Hyperion,  wiele  osób  zadaje  sobie  pytanie  o  konsekwencje
takiego stanu rzeczy. W drugim Wydaniu Specjalnym
"AmiWigilii" wraz z Krzysztofem Radzikowskim
zastanawialiśmy się co potencjalnie może stać się z systemem
AmigaOS 4? I czy jego dalszy rozwój jest faktycznie
zagrożony? Temat ten został już poruszony w bieżącymi
"Telegramie",  uważam  jednak,  że  warto  zwrócić  uwagę  na
kilka  dodatkowych  kwestii,  które  tylko  pozornie  wydają  się
poboczne.
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obawach związanych z rozwojem
AmigaOS 4, jest konstruktywne? To
wszystko pokazuje, że Amiga nadal
niekoniecznie jest traktowana wyłącznie w
kategoriach sprzętu hobbystycznego, choć
z pozoru na to wygląda. Bo czy w
przypadku czystego hobby tak agresywną
postawę przyjmują konkurujące frakcje?
Czy jakikolwiek  komputer jest  wart  tego,
aby tracić dla niego nerwy, a nierzadko i
sporą część życia? Wiem, że stawiam
dziwne i często retoryczne pytania.
Uważam jednak, że należy rozpoznać
sytuację, a nie opierać się na skrawkach
niepewnych informacji. Niestety nie mamy
pełnego obrazu sytuacji i to na skutek
złych decyzji osób "na górze”.

Wiele znanych osób związanych z Amigą
nie ma już pośród nas. Ich historie są
pełne pasji i zaangażowania. To wszystko
nie  powinno  pójść  na  marne.  Tylko  tacy
ludzie są w stanie pchać ten świat do
przodu,  niezależnie  od  tego  czy podoba
się nam obrany kierunek. Dlatego
uważam, że powinniśmy chronić dorobek
Amigi w szczególny sposób. Pamiętajmy,
że "przyjaciółka" przetrwała 20 lat od
czasu  bankructwa  Commodore  i  nic  nie
zapowiada, aby środowisko miało szybko
zniknąć. Przeciwnie, na fali coraz bardziej
popularnego tak zwanego "retro-
computingu" pojawia się coraz więcej
ciekawych projektów. Wiele osób wraca
do komputera z dzieciństwa i nawet jeśli
jest to chwilowe zainteresowanie,
uważam, że powinniśmy je wykorzystać. Z

pewnością  nie  jest  to  łatwe,  ale  nie
próbując na pewno nic nie zdziałamy,
a ukrywając "niewygodną prawdę"
tylko zrażamy potencjalnych czy
aktualnych Amigowców do naszego
środowiska. Na szczęście
niekoniecznie oznacza to rezygnację z
używania Amigi.

Nie chcę oceniać kto ma rację w
sporze o pierwszeństwo
"amigowania". Nie sądzę, abym był
odpowiednią osobą, aby prawić
morały. Nie będę również po raz
kolejny pisał o własnych pomysłach na
Amigę.  Chcę  jedynie  zwrócić  Waszą
uwagę  na  to,  że  jednym  z głównym
problemów jest brak współpracy.
Można powiedzieć, że każdy ma
własny pomysł na Amigę i tylko z
jednej strony jest to korzystne.
Ścieranie się poglądów ma sens, gdy
prowadzi do wspólnej przyszłości.
Zdaję sobie sprawę, że wypracowanie
jednego  modelu  akceptowalnego  dla
wszystkich jest arcytrudne, ale musimy
rozpocząć  ten  proces.  Inaczej  nasza
platforma rzeczywiście zniknie i cały
dorobek przepadnie. Możliwe, że
jestem niepoprawnym optymistą i moje
propozycje nie mają szans na
realizację. Niezależnie od tego, nawet
jeśli  jest  to  "tylko"  hobby to  przecież
możemy dyskutować o jego kształcie i
popularności. Amidze przyda się
swoista burza mózgów. Ostatnia
"AmiWigilia"  miała  być właśnie  takim

głosem w dyskusji nad
przyszłością i kształtem
jaki mogłaby przyjąć
Amiga. Wykazując wiele
chęci i determinacji
możemy osiągnąć
bardzo wiele. Sam
przekonałem się o tym
we własnym życiu, które
potrafiłem zmienić o 180
stopni pomimo kłód
rzucanych pod nogi.
Niestety program stał się
po raz kolejny powodem
niekończących się
bezowocnych sporów, w
których zamiast
zastanowić się nad
meritum sprawy,
wytaczamy coraz to
nowe działa połączone z
personalnymi atakami
na adwersarzy. Nie
prowadzi to do żadnych
konstruktywnych
wniosków. Zastanówmy
się nad tym.

Wróćmy do Hyperionu. Sytuację
ogromnie komplikuje poziom
rozdrobnienia środowiska, który
sprawia, że co rusz wynajdujemy koło
na nowo. Trzy osoby piszą
przeglądarkę internetową dla trzech
systemów. A przecież te same osoby
mogłyby pisać jeden program dla
jednego wspólnego AmigaOS czy
jakkolwiek inaczej go nazwiemy. Taka
przeglądarka z pewnością rozwijałaby
się szybciej. Z drugiej strony podziały
nie dokonały się samorzutnie. Moim
zdaniem  brak  silnego ośrodka,  który
mógłby skupiać wszystkie frakcje
Amigowców jest głównym winowajcą.
Gdy Commodore trzymało atuty w
rękach,  mogliśmy  się  nie  zgadzać  z
oficjalnym stanowiskiem, ale nie
można było nic więcej zrobić.
Producent Amigi narzucał pewne
rozwiązania, których rozwój
finansował. Dziś trudno jest zebrać
kilka osób, aby napisać prostą grę, a
co dopiero mówić o realizacji bardziej
skomplikowanych przedsięwzięć.

Tym bardziej dziwi  mnie  to,  że  firma
rozwijająca najnowszą wersję systemu
operacyjnego Amigi nie stara się grać
pierwszych skrzypiec. Tworzyć
projekty, w których wszyscy razem
mogliby  brać  udział,  bez  względu na
swoje "barwy". Po co? Aby chociaż
próbować scalać różne grupy
użytkowników. Takie działania nie
zawsze są skuteczne, ale w dłuższym
okresie czasu przynoszą ogólną
korzyść. Spójrzmy na różne
mniejszości w Polsce czy na świecie i
czerpmy od nich pozytywne przykłady.
Dlaczego Hyperion tego nie robi?
Może po prostu,  tak jak wielu z nas,
nie wierzy w to, że można zdziałać coś
więcej. Z drugiej strony, gdyby tak było
czy rozwijaliby AmigaOS 4? A może
firma natrafiła na kłopoty wynikające z
zupełnie innych przyczyn i to co
obserwujemy jest czarnym
scenariuszem, który miał się nigdy nie
zdarzyć?

Z tego punku widzenia pozytywną
ocenę zbiera A-OEN, który stworzył
sklep "AmiStore" i od dłuższego czasu
skupuje prawa do starego
oprogramowania. Miejmy nadzieję, że
z myślą o ich rozwoju, nawet jeśli
miałby być ograniczony z uwagi na
skromne środki firmy. Być może
jesteśmy świadkami narodzin nowego
pomysłu na Amigę. Nie mogę
powiedzieć, że jest to wymarzony dla
mnie kierunek, ale wygląda na to, że
ktoś wreszcie myśli o przyszłości.



Bardzo możliwe, że z dziedzictwa
"przyjaciółki" pozostanie jedynie system
operacyjny. Niech chociaż nie będzie
emulowany, tylko wykorzystuje zasoby
sprzętowe w sposób natywny. Ostatnie
działania wokół programu WinUAE i
powiązanych z nim wersji dla Linuxa i
MacOS są dla mnie niepokojące. Czy
większość Amigowców naprawdę
akceptuje stary pomysł Commodore, aby
nowa Amiga była pecetem z wbudowanym
emulatorem? Lata temu środowisko
oburzało się na takie pomysły i chyba mieli
rację,  bo utrata tożsamości  na  całkowitą
korzyść innego systemu nigdy nie będzie
dobrym rozwiązaniem. Chyba że ten
system będzie wywodził się z Amigi i
kontynuował jego idee, niezależnie od
przyjętej nazwy.

Wciąż mam nadzieję, że problemy
Hyperionu są tylko przelotne i moje
przemyślenia są pozbawione racji bytu. Za
jakiś czas przekonamy się czy
rzeczywiście tak jest, a wtedy o całej
sprawie pozostanie tylko wspomnienie.
Gdyby nawet firma zakończyła
działalność, jej projekty są w rękach wielu
osób współpracujących, w związku z tym
nie sądzę, abyśmy musieli bać się utraty
efektów  pracy  ostatnich lat.  Jednak  czy
prawa  do nazwy  AmigaOS mogłyby  być
przekazane komuś innemu? Z tego co
wiem raczej nie byłoby to takie proste, a
więc możliwe, że historia zatoczyłaby koło
i system Amigi straciłby swoje oficjalne
oznaczenie. Czy wtedy powstałby
MorphOS-bis? Przypomnijcie sobie
negocjacje w tej sprawie toczące się
kilkanaście lat temu. Zespół "niebieskich"
był pierwszy w tworzeniu systemu dla neo-
Amig, bo przecież gdy ten zacząć
powstawać, o AmigaOS 4 mówiło się tylko
w kategoriach życzeniowych. Mimo to nie
udało się porozumieć i stało się to
powodem "wielkiej schizmy", a żale i
wzajemne pretensje wylewane są do dziś.
Gdyby podobna sytuacja miała się
powtórzyć mogłoby to wpłynąć
destrukcyjnie na rozwój wszystkich
systemów wywodzących się z poczciwej
Amigi. Oby to się nie powtórzyło.

Z powyższych powodów uważam, że
powinniśmy powściągnąć emocje i
postarać się z większym zrozumieniem
podchodzić do postaw i podglądów innych
"braci w platformie". Wspieranie
konkurencyjnego systemu nie musi
automatycznie powodować niechęci lub
tworzenia zarzutów o niszczenie dorobku
Amigi. Podziały są bardzo głębokie i
myśląc całkiem realnie pewnie już ich nie
zakopiemy, ale nie blokujmy informacji
tylko dlatego, że dotyczy "niebieskich",

"czerwonych", "czarnych" czy
jeszcze innych "onych". Cieszmy
się tym co mamy, ale starajmy
się też myśleć o tym co
możemy jeszcze osiągnąć.
I powoli małymi krokami
starajmy się dążyć do
celu, który przecież
możemy wyznaczyć
samodzielnie. W świecie
idealnym takim celem
byłoby zjednoczenie
Amigowców. Skoro nie
jest to możliwe to może
jednak spróbujemy
współpracować dla
wspólnego dobra? Niezależnie
od tego czy bardziej lubimy
AmigaOS, MorphOSa czy AROSa,
wszystkie  te  rozwiązania  mają  swoje
korzenie w systemie Amigi z lat '90-
tych. Nie zmienimy źródeł
naszych fascynacji Amigą i czy
tego chcemy czy nie -
wszyscy wywodzimy się z
jednego pnia. Dlatego gdy słyszę, że
jakiś projekt nie jest przedmiotem
zainteresowania znanego programisty
tylko dlatego,  że  dotyczy  jednego, a
nie drugiego systemu amigowego,
ogarnia mnie smutek. Czy dzieląca
nas odległość jest naprawdę nie do
pokonania?

Przecież wystarczyłoby, aby jedna ze
stron  przystosowała  swój  system do
pracy na wydajniejszym sprzęcie niż
obecnie stosowane PowerPC lub
developerzy w większym stopniu
wspieraliby AROSa. Wyrósłby wtedy
system bardziej dopracowany,
zbliżony swoim kształtem do tego,
czego chce większość, a z drugiej
strony działający szybciej. Dziś jest to
główny problem, bo oprogramowanie
jest na tyle rozwinięte, że bez
większego problemu obsługuje funkcje
przypisane do nowoczesnego
komputera. Spójrzmy jak daleko
zaszliśmy w naszej drodze od czasów
Commodore,  gdy  odcinano  kupony  i
hamowano właściwy rozwój. Trzeba
zmienić  środek  ciężkości  na bardziej
przyszłościowy, bo świat pędzi
nieubłaganie i nikt się za nami nie
obejrzy. Musimy po prostu otworzyć
się  bardziej na  świat. Mają  rację  ci,
którzy  sądzą, że nie  pociągnie  to  za
sobą rewolucyjnego skoku ilości
użytkowników. Jednak, gdy będzie
możliwe osiągnięcie zainteresowania
chociaż niewielkiej grupy, ale
dodatkowych osób, pewne sprawy
powoli staną się możliwe. Dzisiaj
każdy z systemów amigowych posiada

szacunkowo kilka tysięcy
użytkowników. Gdyby pracowano nad
jednym rozwiązaniem dałoby to liczbę
ok. 10 tysięcy. Po dodaniu nowej
grupy - kilkanaście tysięcy. To nie
pozostaje bez znaczenia. Nie wiem
jaki pomysł na przyszłość mają
developerzy systemów. Prawdę
mówiąc  nie  wiem  czy  w  ogóle  chcą
przejść na inną platformę sprzętową,
ale przecież jest  to  nieuniknione jeśli
Amiga ma przetrwać w formie innej niż
sam emulator. Podczas jednej z
prezentacji mówiono bardzo
enigmatycznie o pracach nad
przeniesieniem  systemu,  niestety  nie
zostało  to  na  razie  w  żaden  sposób
potwierdzone. Dzisiaj proponuję się
ARM czy Raspberry Pi,  ale nie są to
żadne wiążące informacje – jedynie
luźne dywagacje. To za mało, aby
mogło oprzeć się na tym środowisko,
nawet czysto hobbystyczne.

Moje argumenty mogą do Was całkiem
nie przemówić, ale jedno jest pewne -
jeżeli chcemy myśleć o następnych
wersjach systemu Amigi, ktoś musi go
napisać. Dlatego nie uciekniemy od
pytania o Hyperion i jego niejasny
status.  Stało  się  to przyczynkiem  do
moich rozważań, być może nazbyt
wybiegających naprzód, ale z drugiej
strony udawanie, że nic  się nie stało
nie zaprowadzi nas do niczego
dobrego. Dlatego nie potrafię pozostać
w biernej postawie i właśnie
aktywności życzę wszystkim
użytkownikom Amigi, niezależnie od
przyjętych "barw".



Muszę przyznać, że do MorphOSa miałem
początkowo pewne uprzedzenia. Być
może wynikały  one ze  znajomości  wielu
różnych  i  często  skrajnych  opinii innych
osób,  a  jednocześnie  z  braku  własnych
doświadczeń. Możliwe też, że po prostu w
pewnym  okresie  zbyt  mocno  odszedłem
od Amigi i spojrzałem na naszą platformę
ze zbyt „niebieskiego” punktu widzenia.
Chociaż to akurat powinno raczej pomóc
w racjonalnej ocenie. Faktem jest jednak,
że gdy kilkanaście lat temu system zaczął
się rozwijać, byłem z tego powodu bardzo
zadowolony. Wreszcie mieliśmy mieć
kompletne środowisko pracy
wykorzystujące PowerPC, bez
niepotrzebnego balastu w postaci
słynnych „context-switchy” pomiędzy
nowym procesorem a starą Motorolą. To
doświadczenie z czasem dało mi
ogromnie do myślenia. Rozpoczął się we
mnie proces powrotu do Amigi i dziś raczej
już nic tego nie zmieni.

Tak jak wielu z Was nie chciałem od razu
inwestować dużych środków w sprzęt, co
do  którego  wyboru  nie  byłem  do  końca
przekonany.  Byłem ostrożny,  jednak,  gdy
uruchomiłem  MorphOSa  na  PowerMacu,
poczułem się jak w dawno nie widzianym
dobrym towarzystwie – jak w domu.

Zobaczyłem po prostu tę samą Amigę,
którą kiedyś opuściłem, a raczej taką
jaką chciałem kiedyś widzieć.
Nowocześniejszą, szybszą - pod
każdym  względem  lepszą,  ale nadal
emanującą tym niezwykłym klimatem.
Puryści pewnie oburzą się na moje
słowa, bo przecież oficjalnym
systemem nowej Amigi jest naturalnie
AmigaOS 4. Rozumiem Wasze
podejście i nie chcę wywoływać
kolejnych dyskusji, choć pewnie jest to
nieuniknione.  Weźcie  pod uwagę,  że
używając przez lata sprzętu ze stajni
firmy Phase5 przyzwyczaiłem się do
tego charakterystycznego stylu
oprogramowania, które bez trudu
odnalazłem w MorphOSie. I na pewno
takich osób jest więcej.

Czasem myślę, że właśnie te
subiektywne odczucia stanowią
powód, dla którego Amigowcy tak
często nie rozumieją się nawzajem.
Używaliśmy czy też nadal używamy
bardzo różnych konfiguracji Amigi
produkcji Commodore. Każdy z nas
ma własną definicję i wizerunek
sprzętu sprzed 20 lat, bo przecież
każdy miał trochę inną własną Amigę.
Pomiędzy „pięćsetką” z jednym
megabajtem pamięci, a mocno
rozbudowaną „czterytysiączką” z
CyberStormem PPC jest  przepaść.  Z

pewnością jest to trudne, aby
dostrzec, że inna osoba może całkiem
inaczej widzieć „przyjaciółkę”, lecz
przecież łączy nas wspólna nić
przeszłości. MorphOS ma nie tylko
„wiele wspólnego” z systemem Amigi -
on przecież był pierwszy, przed
AmigaOS 4. Był prekursorem rozwoju
systemu dla procesorów PowerPC
zgodnych ze starym systemem Amigi.
To nie może oznaczać automatycznie
prawa pierwszeństwa, ale fakt ten nie
pozostaje bez znaczenia.

Mimo wszystko instalując pierwszy raz
MorphOSa nie przypuszczałem, że
będzie mógł być moim głównym
systemem.  Sądziłem,  że  zbyt  mocno
nasiąkłem już rozwiązaniami
niedostępnymi dla Amigi, z których
trudno będzie zrezygnować. Jednak
czar nowoczesności szybko prysł i
zastąpiła go na nowo fascynacja
starym dobrym Workbenchem...
przepraszam oczywiście – Ambientem.
To nic, że to nie do końca to samo. Za
to „Magic User Interface” jest zupełnie
starym znajomym, działa szybko i jest
standardowym interfejsem dla całego
systemu. Kiedyś było to moim
marzeniem,  a dzisiaj  jest  namacalną
rzeczywistością. Rozpocząłem więc
swoją przygodę sprawdzając czy
faktycznie MorphOS jest na tyle

MOTYL
NA TAPECIE

ako że zaczynamy powoli pisać o wszystkich systemach wywodzących się z Amigi,
chciałbym przedstawić swoje spostrzeżenia na temat MorphOSa, tym razem z perspektywy
zwykłego użytkownika. Z systemu korzystałem na PowerMacu, dwóch iBookach, eMacu
oraz  obecnie  PowerBooku,  dlatego  sądzę,  że  mogę  mieć  stosunkowo obiektywny  obraz
sytuacji. Niejako tytułem wstępu opowiem swoją historię.

J

ADAM ZALEPA



rozwinięty, że może zastąpić mi
biurkowego peceta. Pewnie powiecie, że
to niemożliwe, a niektórzy uśmiechną się
szczerze pod wąsem. I będziecie mieli
trochę racji.  Na  pewno  oprogramowanie
nie da mi tych wszystkich możliwości,
które udostępnia Windows czy nawet
Linux. Szybkość G4 też nie może
konkurować z nowinkami ze stajni  Intela
czy AMD. Jednak czy jako zwykły
użytkownik naprawdę potrzebuję
„wszystkiego”?

Zacząłem zastanawiać się co właściwie
potrzebuję robić na osobistym
komputerze?  No cóż,  korzystam  stale z
kilkunastu stron internetowych, w tym
bankowych oraz tak zwanych portali
społecznościowych. Następnych kilka
stron administruję, udoskonalam,
aktualizuję i poprawiam błędy. Słucham
muzyki z Wrzuty albo radia
internetowego, oglądam
czasem filmy i oczywiście
sprawdzam różne materiały
na popularnej "JuTubie".
Dużo piszę, tworzę masowo
dokumenty i arkusze
kalkulacyjne. Gram na
instrumentach klawiszowych,
nagrywam muzykę i wokal.
Uruchamiam emulatory
różnych komputerów,
głównie Commodore i Amigi,
ale również lubię Atari czy
ZX Spectrum. Obrabiam w
prosty sposób grafikę,
głównie zdjęcia lub elementy
graficzne do umieszczenia w
sieci. Dużo kupuję online,
praktycznie większość
zakupów dokonuję przez
Internet, chyba że dotyczą
rzeczy dnia codziennego.
Wtedy wolę pogardzaną
przez wielu Biedronkę lub
osiedlowy mały  sklep.  Co jakiś  czas  też
lubię pograć, ale naprawdę rzadko i jeśli
już to bardziej interesuje mnie treść gry, a
nie tytuł czy producent. Dlatego nie muszę
mieć Windowsa - to tak na marginesie. To
moje główne zastosowania komputera.

Wymieniłem wszystkie te czynności nie
bez kozery. Trochę się nazbierało,
prawda? Myślę, że u Was może wyglądać
to podobnie. Czy  myślicie,  że  MorphOS
spełnia warunki, aby z tego punktu
widzenia być głównym systemem?
Przekonajmy się. Zaczniemy oczywiście
od tego, co dzisiaj dla większości ludzi jest
najważniejsze, niezależnie od używanego
systemu operacyjnego. Mam na myśli
przeglądanie stron internetowych oraz
powiązane  z tym usługi.  Na  MorphOSie

jest dostępna "Odyssey Web Browser"
i sprawdza się całkiem dobrze.  Testy
typu Acid3 przechodzi  bardzo ładnie,
ale oczywiście liczy się tutaj
użytkowość w praktyce, a nie
teoretyczne wypełnianie standardów.
OWB jest rozwijana przez jedną osobę
i można spodziewać się wielu
niedociągnięć, jednak wcale nie jest
tym źle. Większość stron wyświetla się
prawidłowo, działają na nich takie
elementy jak osadzone filmy czy
odtwarzanie plików dźwiękowych.

Największym ograniczeniem jest brak
obsługi Flash, co wynika z braku takiej
wersji dla procesorów PowerPC. W
zasadzie nie jest tak do końca, bo
istnieje biblioteka umożliwiająca
uruchomienie Flasha w OWB. Jest to
port linuksowej wtyczki, ale niestety

jest stara i niespecjalnie kompatybilna
z resztą świata. Ponadto czasem
wywołuje zawieszenia programu,
chociaż odczuwałem to głównie
pracując na eMacu. Przy
PowerBooku5,4 ta „wtyczka”
zablokowała mi system chyba tylko raz
czy dwa. Trzeba jednak uczciwie
przyznać,  że  tylko  niektóre  elementy
Flash są prawidłowo wyświetlane.
Reasumując nie jest to na pewno
wymarzony element przeglądarki.

Tak więc jeśli korzystacie z dużej ilości
stron wymagających Flasha, niestety
OWB nie sprawdzi  się.  Jednak poza
tym jest bardziej niż to co można
określić mianem „dobrego działania”.
Obsługiwany jest HTML5, można więc

oglądać filmy na przykład na YouTube,
a za pomocą osobnych skryptów
przełączać odtwarzacz na pełny ekran
z trybem Overlay. Dzięki temu
animacja  jest  płynna, choć jasne,  że
nie włączymy trybu FullHD czy nawet
720p. Poza tym nie w każdym
przypadku program jest w stanie
uruchomić odtwarzanie poprzez
HTML5 jako substytut Flasha. Dlatego
nie można powiedzieć, że OWB
wyświetli każdą stronę, jednak
problemy pojawiają się rzadko. Co
ciekawe, test  Flasha na stronie firmy
Adobe wykazał obecność wtyczki o
dość egzotycznej wersji:

ale sama animacja próbna została
odtworzona.

Całkiem oddzielna kwestią jest
szybkość przeglądania. Rzecz jasna
wynika to już z ograniczeń wydajności
technologii PowerPC i jest to rzecz
bardzo dyskusyjna. Na pewno,
obiektywnie rzecz biorąc, nie jest pod
tym względem różowo  i  szybkości  w
wielu przypadkach brakuje. Z
pewnością zobaczycie dużą różnicę
pomiędzy  nawet  PowerBookiem 1,67
a pecetem z procesorem i5 czy nawet
Pentium Dual-Core. Należy jednak
pamiętać, że liczy się nie tylko
procesor, a oprogramowanie amigowe
jest wyjątkowo lekkie dla zasobów
komputera. W związku wszystko
zależy od tego z jakich usług chcemy
korzystać przede wszystkim. Sieć



działa całkiem normalnie, choć nie
najszybciej. Osobiście porównałbym
ogólną szybkość przeglądania do sprzętu
typu laptop z mobilnym Celeronem i
pamięciami  DDR2.  Mam na biurku kilka
pecetów, jako że jestem użytkownikiem
różnych dystrybucji Linuxa, a ostatnio
zainteresowałem się również systemem
Haiku i oczywiście AROSem. Mogę więc
na żywo porównać szybkość wyświetlania
stron,  przewijania zawartości  czy ogólnie
transmisji  danych. Ocenę obniża fakt,  że
wszędzie musimy stosować HTML5, co
jest bardziej wymagające. Wtyczka Flash
działa  szybciej na  pececie  i pewnie  tak
samo byłoby na MorphOSie. Niestety nie
ma na to szans, przynajmniej w dającym
się przewidzieć czasie. Jak wspomniałem
istnieje  stara  wersja  linuksowej  biblioteki
obsługującej Flash, ale jest niestety niskiej
jakości.

Obsługa stron WWW jest więc całkiem
dobra, ale nie pozbawiona wad. Osobiście
administruję kilkoma prostymi stronami, w
tym jedną opartą o silnik WordPress i
sprawdziłem jak pod tym względem
prezentuje się nasza amigowa
przeglądarka. I znowu - większość rzeczy

zrobimy bez problemu, choć wolniej niż na
szybkim sprzęcie pod x86. Pewne kłopoty
sprawia obsługa polskich znaków ze
względu na różne standardy kodowania.
Co prawda jest możliwość ustawienia
określonego  kodowania, ale  nie  zawsze
funkcjonuje to zupełnie prawidłowo. W
niektórych skryptach nie działają
poszczególne elementy, na przykład
pojedyncze przyciski czy wykresy oparte o

język Java, który również nie jest
obsługiwany. Niestety w związku z tym
nie wejdziemy na popularnego czata,
ale już obsłużymy Facebooka czy
uruchomimy "webowe" Gadu-Gadu.
Działa bankowość internetowa,
chociaż kłopoty napotkałem przy
logowaniu do panelu banku
Millennium.

OWB posiada większość
najważniejszych cech nowoczesnych
przeglądarek, ma zakładki i wsparcie
dla  formatów audio-video typu H.264
czy FLV. Nie działa to może zupełnie
dobrze w każdym przypadku,  ale nie
wymagajmy niemożliwego. Możemy
włączyć identyfikację jako inny
program, n a przykład Firefoxa czy
Chrome, co czasem poprawia
kompatybilność w konkretnymi
stronami. Ciekawostką jest opcja
"udawania" iPhone'a, dzięki czemu
transmitowana jest mniejsza ilość
danych, a niektóre strony włączają tryb
obsługi urządzenia mobilnego. Na
bardziej wymagających serwisach
pozwala to znacząco przyspieszyć
działanie.

Działa pakiet "Google Docs", choć
niezbyt szybko i nie wszystkie funkcje
są możliwe do uruchomienia, a
wielokrotnie trzeba bardzo długo
czekać na reakcję czy wczytanie
określonego elementu  strony.  Jednak
utworzyłem prosty dokument w
edytorze i  zapisałem go na serwerze
do późniejszego wykorzystania.
Skorzystamy z "Google Maps", ale

niestety przez brak Flasha nie uda
nam się uruchomić funkcji "Street
View". Spotkałem też kilka stron, które
w ogóle nie wczytują się do OWB, jak
na przykład  zenbox.pl.  O ile  moglem
się zorientować chodzi o obecność tak
zwanych certyfikatów, a raczej ich
brak. Serwer po prostu przerywa
ładowanie danych, a cała strona
pozostaje niewyświetlona.

Odyssey jest stabilny i problemy z
funkcjonowaniem samego interfejsu
pojawiają się rzadko. Program potrafi
czasem się „zatkać”, co owocuje
brakiem  transmisji  danych,  od czasu
do czasu wystąpi inny błąd, ale dzieje
się to rzadko. Kłopot może sprawić
natomiast fragmentacja pamięci, co
następuje tym bardziej, im więcej
wymagających stron otworzymy.
Wynika to ze specyfiki silnika „WebKit”
i niewiele można na to poradzić.
Jednak z mojego doświadczenia
kłopoty te nie są aż tak duże jak chcą
to widzieć niektórzy.

Nie napotkałem też na słynne
problemy z Allegro, mimo że

dokonałem sporo
zakupów na tym
portalu za pomocą
OWB. Być może
występują na tyle
rzadko, że trudno je
odnotować. OWB ma
poza tym ma
możliwość łatwego
zapamiętania
poprzedniej sesji, więc
można powrócić do
przeglądania swoich
ulubionych stron.
Niestety z powodu
ograniczeń czasem
musiałem posiłkować
się Linuxem lub
MacOSem
uruchomionym na tym
samym PowerBooku.
Trzeba podkreślić, że
odnoszę  się  cały  czas
do PowerBooka z
procesorem 1,5 lub
1,67 GHz. Na
wolniejszych

maszynach prędkość działania może
być już nieakceptowalna, dlatego
polecam zakup  jednego  z szybszych
Maków, inaczej cała sprawa może
okazać się dość przykrym
doświadczeniem.

Na szczęście przeglądanie stron
internetowych to tylko część



działalności użytkownika przed
komputerem. Jak to wygląda na innych
polach? Odtwarzanie plików MP3 nie
stanowi problemu, ale to jest raczej
oczywiste. Program "MPlayer" pozwala
oglądać filmy w wielu formatach i
ściągając przykładowe pliki DivX, MPEG4
czy Windows Media Video nie natrafiłem
na większe problemy, o ile nie
przekraczałem rozdzielczości 720p. Na
tak zwanym FullHD, czyli 1080p filmy nie
były płynne, ale z drugiej strony
rozdzielczość matrycy laptopa nie pozwala
wyświetlić wszystkich szczegółów. Nie ma
większego sensu oglądanie filmu w
rozdzielczości 1920x1080 na ekranie
1280x854, dlatego pozostając przy tej
ostatniej można być zadowolonym. Sporo
zależy też  od  stopnia  kompresji danego
pliku,  ale  pobierałem z sieci  wyrywkowo
różne pliki i w większości przypadków nie
było problemu.

Trochę inaczej wygląda to na wolniejszych
maszynach, na przykład eMacu czy
PowerMacu,  gdzie kłopoty mogą pojawić
się już na plikach typu 720p. Nie jest to nic
dziwnego, wszak wymagania rosną wraz z
jakością i rozdzielczością, dlatego musimy
dostosować nasze wymagania do
prędkości komputera. Interfejs
odtwarzacza działa dobrze, jest dość
rozbudowany, obsługuje również napisy w
wielu popularnych formatach.

Obsługa typowych plików graficznych w
stylu  JPEG czy PNG nie  pozostawia  nic
do życzenia. Dołączona do systemu
przeglądarka "ShowGirls" spełnia moje
wymagania w pełni  i można ją spokojnie
porównać do programów dla innych

systemów  jak  na  przykład  IrfanView.
Nie potrafi może standardowo
wczytywać aż tak wielu formatów jak
konkurencja, ale jej możliwości można
rozszerzać  za pomocą  typowych  dla
Amigi datatypów. Program wczytuje
pliki w formacie IFF,  obsługuje Alpha
Channel, posiada też możliwość
generowania miniaturek
przeglądanych obrazów. Nie udało mi
się niestety skutecznie przeglądać
grafiki wektorowej w formacie SVG, bo
choć  istnieje  odpowiedni  program do
tego celu to na razie działa kiepsko.

Baza oprogramowania dla MorphOSa
nie jest oczywiście tak szeroka,
abyśmy nie musieli posiłkować się
oprogramowaniem przeznaczonym dla
AmigaOS w wersji  3.0  i 3.1.  System
posiada wbudowany emulator
procesora serii Motorola 68000 i
potrafi przechwycić uruchamianie
starych programów. Dlatego możemy
po prostu kliknąć na ikonę na przykład
"CEDa" i zostanie on uruchomiony.
Wypróbowałem to na wielu różnych
programach i w większości
przypadków  nie  było  kłopotów.  Tylko
niektóre programy odmawiały
posłuszeństwa, a część wymagała
dodatkowych zabiegów w stylu zmiany
wersji plików czy konfiguracji.

Sprawdziłem to w szczególny sposób
na programach biurowych.
Postanowiłem skonfigurować sobie
środowisko pracy, aby uniezależnić się
od  Libre  Office na  Linuxie.  Zarówno
"Turbo Calc", jak i "Page Stream" czy
"Wordworth" działają pod

MorphOSem. Ten ostatni
wymaga uruchomienia na
ekranie 8-bitowym i pracuje
dość wolno, ale nie na tyle,
aby nie można było go
używać. Importowanie
informacji do arkusza
przeprowadziłem w taki
sposób, że zapisałem dane
do formatu CSV. Skład w
"PageStreamie" wreszcie
działa szybko, choć brakuje
antialiasingu czcionek i
potrafią wystąpić kłopoty z
obsługą polskich znaków.
Jednak po odpowiednim
zebraniu niezbędnych
plików wszystko działa
sprawnie i nawet możemy
generować pliki  w formacie
PDF. Dokumenty można
alternatywnie zapisać jako
PostScript lub Rich Text
Format (RTF), na przykład z
"Amiga Writera", o czym

piszę w bieżącej "Wyliczance". Co
ciekawe, dokument HTML lub PDF
można generować również  z  małego
edytora "Scribble". Wszystko razem
pozwala całkiem sprawnie
komunikować się ze światem, choć nie
da się ukryć, że wymaga nieco
samozaparcia.  O  wiele  gorzej jest  z
wczytywaniem dokumentów "ofisa".
Możemy uruchomić tylko namiastkę
przeglądarki i jeśli nie zapiszemy
wcześniej pliku w jednym z
rozpoznawanych formatów, wystąpią
kłopoty.

A co  z rozrywką? No cóż,  MorphOS
posiada szereg portów gier, w tym
trójwymiarowych - od Dooma i
Quake'a począwszy, ale oczywiście
nie są to nowości.  Jeżeli  zależy nam
na konkretnych tytułach to nie mamy
zbyt wiele atutów do wskazania.
Możemy za to uruchomić szeroką
bazę za pomocą jednego z wielu
emulatorów. Pogramy w gry z
komputerów 8- i 16-bitowych,
automatów czy konsoli. Możemy
pobawić się na pozycjach z
Playstation, Nintendo, Famicona, Segi,
Commodore, Atari, ZX Spectrum,
Amstrada, a także bardziej
egzotycznych platform jak PC Engine,
Oric czy Intellivision. Oczywiście
oddzielną  kategorię  stanowi  emulator
Amigi, bo na tym polu programiści
skupiają większą uwagę. I trzeba
przyznać, że ostatnie wersje z
technologią Just-In-Time działają
bardzo sprawnie na moim
PowerBooku, a nawet wolniejszym



eMacu. Kompatybilność jest na pewno
lepsza niż kilka lat temu, gdy testowałem
E-UAE na PowerMaku. Wszystkim
miłośnikom gier przygodowych polecam
"ScummVM", znany pakiet działający bez
problemu na MorphOSie. Niestety
zawodzi emulator MS-DOSa, czyli
"DOSBox", który dziala bardzo wolno, ale
jest to związane ze skomplikowaną
konwersją kodu x86 na PowerPC, dlatego
niewiele można pod tym względem
poprawić.

Generalnie system dostarcza bardzo wiele
możliwości do rozrywki,  ale uruchamiane
pozycje należą do bardzo niszowych albo
starszych. Dlatego ocena na tym polu
zależy od naszych wymagań, a ściślej
mówiąc jakiego rodzaju gry lubimy.
Oczywiście nikt nie będzie używał
MorphOSa jeżeli chce grać w znane i
tytuły, ale jeżeli uwielbiamy klasyki lub
granie będzie tylko dodatkiem do
oprogramowania użytkowego - raczej się
nie zawiedziemy.

Niestety pod względem obróbki dźwięku i
realizacji nagrań audio jest bardzo
kiepsko. Mój elektroniczny fortepian nie
może zostać wykorzystany, bo po prostu
brakuje oprogramowania. Jedyną
możliwością jest proste wprowadzanie
dźwięków w jednym z działających
trackerów, ale powstają spore problemy z
obsługą MIDI poprzez gniazdo USB.
Zdecydowanie  lepiej  jest pod  względem
obróbki  i  konwersji  plików  dźwiękowych,
bo istnieje szereg natywnych programów,
ponadto działają  starsze  pozycje  jak  na
przykład  "SampleZ". Nie  jest to  poziom
światowy, ale podstawowe operacje
wykonamy bez trudu i na tym proponuję
poprzestać.

Jak  widać  na  MorphOSie  działa  całkiem
dużo ciekawego oprogramowania.
Oczywiście nie ma róży bez kolców. Nie
wszystko wygląda tak jak sobie mogę to
wymarzyć, a PowerBook nie jest
demonem prędkości. Odkryłem
jednak, że praca na systemie
wywodzącym  się  z  Amigi  sprawia
mi wielką przyjemność. A może
raczej przypomniałem sobie, że jest
to  możliwe,  bo przecież kiedyś  to
była podstawa decyzji zakupu
nowego sprzętu. Właśnie tak -
zapomniałem o tym w świecie
zdominowanym przez pecety. Na
szczęście ten klimat nigdy mnie nie
opuścił. A gdy mogę uruchomić
program dla starej Amigi jednym
kliknięciem, tylko utwierdza mnie to
w przekonaniu dokonania
właściwego wyboru. Dobrego dla

mnie osobiście, niekoniecznie dla
innych, co warto podkreślić.

Zdaję sobie sprawę co możecie sobie
teraz pomyśleć. Dlaczego nie
AmigaOS  4?  Trochę z przypadku,  a
trochę przez większą dostępność
systemu z motylkiem. Sprawdziłem
wersję  demo na tanim sprzęcie  i nie
ukrywam - spodobał mi się.
Prawdopodobnie oficjalny system
Amigi używałbym z nie mniejszą
przyjemnością, a może nawet
większą. Możliwe, że jeszcze bardziej
trafiłby do mnie wizerunek
prawdziwego Workbencha. Jednak na
razie nie planuję wydatku rzędu
najmniej kilku tysięcy tylko po to, aby
mieć mniej więcej to samo co już mam
w wersji "niebieskiej". Wiem, że
nalepka może robić różnicę. Ja jednak
zawsze kieruję się kształtem produktu,
a nie marką. Dlatego nie kupiłem
samochodu do lansowania, a limuzynę
Chevroleta. Dlatego nie mam
nowoczesnego smartfona, choć wiem,
że czasem ułatwia pracę. Mam
telefon, aby dzwonić i wysyłać SMSy.
Bronię się nawet przed ekranem
dotykowym. Nie mam garderoby
pełnej nazwisk modnych projektantów,
choć mógłbym je mieć. Wreszcie –
dlatego używam Amigi.

Nie jest to ślepe zapatrzenie, bo
przecież na komputerze, poza tym co
lubię, muszę wykonywać określone
czynności. Gdyby system mi tego nie
zapewniał,  musiałbym posiłkować się
pecetem. Czasem muszę go
uruchomić, choć ostatnio zdarza mi się
to  niezwykle rzadko.  Nie  dlatego,  że
mam małe wymagania - po prostu
MorphOS jest nadspodziewanie
dobrym produktem. Czy lepszym od
AmigaOS 4? Nie będę tego oceniać,
przyjmijmy raczej, że oba systemy są
na podobnym poziomie. Pewne

okoliczności sprawiły, że używam
takiego, a nie innego oprogramowania.
Nadal czuję się i jestem Amigowcem,
bo przecież posiadam też stare Amigi i
regularnie ich używam. Ponadto,
MorphOS działa na komputerach spod
znaku nadgryzionego jabłka tylko z
konieczności,  nie z wyboru. Czy ktoś
chciałby ich używać, gdyby można
było kupić nowe Amigi w podobnej
cenie? Niestety ekonomia jest
nieubłagana, a ja jako absolwent
uniwersytetu wykształcony w kierunku
„optymalizacji zysku” mam na
względzie podstawy zarządzania.

System wielokrotnie zaskoczył mnie
bardzo pozytywnie,  choć  czasem też
zirytował,  na przykład  słabą  obsługą
zewnętrznego gniazda monitora DVI.
Obraz co prawda jest widoczny, ale
nie da się określić oddzielnych
parametrów  dla  dwóch  wyświetlaczy.
Za to konfiguracja jednego monitora
jest bardzo rozbudowana i pozwala
bardzo szeroko określić parametry
obrazu. Takich przykładów
nierówności w dopracowaniu
szczegółów obsługi jest więcej i jak
sądzę wynikają z małej ilości
programistów związanych z rozwojem
systemu. Nie zmienia to jednak faktu,
iż to  co  zrobiono  do tej  pory budzi
szacunek, bowiem MorphOS został
doprowadzony praktycznie do
codziennej  użyteczności,  co  nie  było
łatwe mając jako punkt wyjścia system
Amigi w wersji 3.1. Na moim
PowerBooku mogę korzystać z
większości  funkcji,  których  wymagam
od osobistego komputera stojącego na
biurku. Dlatego pomimo pewnych
niedoskonałości zarejestrowałem już
dwukrotnie MorphOSa i z
przyjemnością w najbliższym czasie
zrobię to ponownie. A co z AROSem i
konkurencyjnym AmigaOS 4? To już
zupełnie inna historia.



eżeli zdarzyło się Wam, że litery
spoglądające z kartki papieru
wzbudziły niezdrową ciekawość i
stały się obrazami samych
kształtów, oznacza to, że
przeczytacie mój tekst z uwagą. W
tym odcinku chcę powiedzieć o
sztuce tworzenia czcionek i to
oczywiście za pomocą Amigi.
Wykorzystamy znany program
"Type Smith", który bardzo
zgrabnie potrafi współpracować
również z "Page Streamem".

Proces projektowania czcionek nie jest
łatwy, dlatego na wstępie przypomnijmy
podstawowe fakty związane z tematem.
Czcionka to najogólniej mówiąc zbiór
konturów kształtów, które określają tak
zwane węzły zwane również punktami
kontrolnymi. Są one wektorowe, czyli
opisane matematycznie i ułożone w
sposób alfabetyczny, w związku z tym
można je odrysować na dowolnym
urządzeniu cyfrowym.

Czcionki, a właściwie ich kroje mają różne
cechy i rodzaje, można oczywiście
wyróżnić różne grupy biorąc za podstawę

różne kryteria. Dla naszych celów
najważniejszy będzie podział ze
względu na wygląd. Przede wszystkim
możemy  mówić  o  czcionkach  jedno-
lub dwuelementowych. Aby je
rozróżnić musimy przyjrzeć się z jakich
kresek są zbudowane poszczególne
znaki, to znaczy czy są tej samej
grubości czy różnej. W pierwszym
przypadku mamy do czynienia z
czcionkami jednoelementowymi.
Przykładem takiego kroju jest
popularny Arial, natomiast krój
dwuelementowy to na przykład
spotykana  na prawie  każdej  Amidze
czcionka o nazwie Times. Jest to przy
okazji tak zwana czcionka
"szeryfowa", która posiada dodatkowe
kreski mające funkcje dekoracyjne.
Takie ozdobniki są stosowane w całym
zestawie znaków i zwykle występują w
stopkach liter. O czcionce pozbawionej
takich kresek mówimy, że jest
"bezszeryfowa" i jako przykład
możemy powrócić do Ariala.

Kroje  "szeryfowe"  są  podstawowe w
pracy nad łamaniem tekstu i wiele
osób przyjmuje, że są bardziej
czytelne ze względu na bardziej
jednolity  obraz  strony.  Dzisiaj  jednak
równie często stosuje się czcionki
"bezszeryfowe", szczególnie na
dużych elementach graficznych lub
monitorze komputera o niskiej
rozdzielczości ekranowej. Amigazyn
też jest w większości łamany za
pomocą takich właśnie czcionek i
wydaje mi się, że jest to dobry wybór.

Czcionki mogą też mieć stałą lub
zmienną szerokość oddzielnych
znaków. Gdy jest stała, pismo
nazywane jest "maszynowym", a na
Amidze stosuje się określenie czcionki
"nieproporcjonalnej". Jest ona
stosowana w celu uzyskania jednolitej
szerokości każdego wersu. Aby się o
tym przekonać można uruchomić na
Workbenchu okno "Shell" i
zastosować na nim krój o nazwie
Courier. Stała szerokość znaków jest
bardzo przydatna gdy chcemy tworzyć
teksty w rodzaju tabel, a także w
listingach programów lub podczas
pracy z dużą ilością cyfr. W przypadku
przeciwieństwa, czyli czcionek
"proporcjonalnych", szerokość znaków
zależy od konkretnej litery i jest różna.
Jednak odstępy pomiędzy literami są
takie same, dzięki czemu wyrazy
wyglądają bardziej naturalnie. Takie
pismo  pozwala  też zmieścić  większą
ilość informacji na tej samej
powierzchni i jest powszechnie
stosowane w składzie komputerowym.

Skoro wiemy już nieco więcej o teorii
czcionek, spróbujmy zaprojektować
własny krój. Najpierw trzeba
zastanowić  się  jaki  jest  nasz  pomysł
na czcionkę. Stwórzmy go w głowie, a
potem przelejmy na papier. Tak, to
może dziwne, ale proponuję po prostu
wziąć zwykłą kartkę papieru i
narysować odręcznie najważniejsze
litery alfabetu według naszej wizji. Na
tej podstawie będziemy przenosić
wszystkie kształty do komputera. I  tu
zaczyna się praca z nasza Amigą,  a
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konkretnie programem "Type Smith".
Narysujemy wektory, które przedstawiać
będą poszczególne litery naszej nowej
czcionki. Zaczniemy od kilku
podstawowych kształtów.

Na  samym  początku musimy  uruchomić
opcję utworzenia nowej czcionki. Nie jest
to nic trudnego i wymaga jedynie wybrania
opcji "New" z menu górnego "Project".
Pojawi się małe pod-menu, w którym
wskazujemy  funkcję  "Outline".  Następnie
w oknie  "Set Font  Attributes"  wpisujemy
nazwę  dla  naszego  kroju,  a za  pomocą
przycisku  "Attribute" ustawiamy jeden ze
stylów czcionki:

-  - zwykły
-  - pogrubiony
-  - kursywa (pochyły)
-  - połączenie

poprzednich dwóch.

Opcje te oznaczają użycie znaków
pisarskich w odpowiedniej postaci, co ma
znaczenie  podczas  używania  czcionki w
programach takich jak "Page Stream".
Dlatego powinniśmy trzymać się tych
oznaczeń. Potwierdzamy nasz wybór i po
chwili edytor jest gotowy do pracy.
Wspomniane już węzły sprawiają, że
wektor ma określony wygląd. Manipulując
tymi punktami możemy ustalić ostateczny
kształt krzywej, która będzie potem
stanowić fragment litery. Spróbujmy zatem

narysować literę "H", która nie
powinna sprawić problemów, gdyż
składać się będzie z samych linii
prostych.

Wszystkie funkcje rysunkowe
dostępne są w pasku narzędzi po
lewej stronie ekranu. W tym przypadku
najlepiej zastosować opcję kreślenia
prostokątów, którą symbolizuje ikona z
konturem kwadratu. Wskazujemy go ją
myszką, a potem przeciągamy
wskaźnik na okno edycji i rozciągamy
figurę podobnie jak stosujemy "lasso"
na Workbenchu podczas zaznaczania
wielu ikon jednocześnie. Aby
narysować literę "H" trzeba trzech
prostokątów, ale jeden nie może
nachodzić na drugi, bo po wypełnieniu
konturów będą to puste miejsca.
Ustawienie wskaźnika w odpowiednim
miejscu siatki  może być trudne jeżeli

nie włączymy opcji przyciągania
naszych linii do punktów siatki.
Dlatego należy przejść do menu
górnego  "Settings"  i  ustawić  opcję o
nazwie "Snap to Grid".

Teraz wszystko stanie się dużo
łatwiejsze, a narysowanie
odpowiednich figur powinno zająć kilka
chwil. Jeżeli uznacie, że siatka jest
zbyt gęsta lub rzadka, wywołajcie
dodatkowo opcję "Set Grid" z tego
samego menu górnego. Dalej za

pomocą pól "Horizontal" i "Vertical"
możemy zmienić poziomy o pionowy
rozmiar  siatki.  Warto  zwrócić  uwagę,
że wartości te nie muszą być
identyczne. Zróżnicowanie jest tu
raczej rzadko stosowane, ale może
przydać się jeśli będziemy projektować
krój z przeznaczeniem do używania na
nieproporcjonalnych rozdzielczościach
ekranu, czyli takich, gdzie pojedynczy
piksel nie jest kwadratem, a
prostokątem rozciągniętym w jedną
stronę. Przykładem jest tryb o
wielkości 640x256 pikseli, który jest
domyślna na 4-kolorowym
Workbenchu.

Po narysowaniu figury uzyskuje ona
automatycznie węzły, o których
pisałam wcześniej. Należą one
oczywiście do punktów pomocniczych
podczas edycji i nie będą widoczne na

gotowym znaku.
Pamiętajmy, że
wektor jest
traktowany jako
obiekt graficzny i
musi być
zamknięty, aby
było możliwe
użycie go jako
konturu czcionki.
Innymi słowy nie
mogą
występować w
nim węzły
"puste", lecz
każdy musi być
połączonym z
innym węzłem.
Mówiąc jeszcze
prościej - musimy
po prostu
połączyć
wszystkie punkty
tak, aby stykały
się ze sobą, a nie
kończyły się na
pustym
fragmencie okna
edycji.

Dlatego możemy zastosować inną
technikę kreślenia i dla wielu osób
może okazać się wygodniejsza.
Teoretycznie jest to też bardziej
zalecany i profesjonalny sposób
tworzenia czcionek. Możliwe jest
mianowicie wyrysowanie całego
konturu linią ciągłą. Należy jednak
pamiętać,  że taki  kształt  musi  zostać
zamknięty, czyli węzeł początkowy
musi -  po obiegu po całym obwodzie
znaku -  stykać  się z końcowym.  Nie



proponuję tutaj wyłączania funkcji
przyciągania do siatki, bo praca stanie się
bardzo uciążliwa.

Rysowanie  figur  w ten  sposób  wymaga
użycia ikony symbolizującej pióro. Jest to
pierwsza ikona po prawej stronie na pasku
narzędziowym, licząc od góry. Każde
kliknięcie w oknie edytora oznacza
ustawienie w tym miejscu węzła,
natomiast zamknięcie figury uzyskamy po
naciśnięciu prawego klawisza myszki.
"Klikamy" oczywiście  lewym klawiszem -
to uwaga dla mniej spostrzegawczych.

Gdy mamy już gotowy znak naszej
czcionki warto sprawdzić jak będzie
wyglądał po wypełnieniu. W tym celu
naciskamy ikonę z literą "A" na pasku
narzędziowym. Jeśli pojawi się małe okno
z błędem w postaci napisu:

i przycisku OK, nie należy się tym
przejmować, tylko potwierdzić operację.
Komunikat ten występuje w niektórych
wersjach programu i na nowszych
systemach operacyjnych. Po chwili w
oknie edytora pojawi się wypełniony
kształt,  czyli  nasza  litera  -  cały  czas  w
formie wektorowej. Tak będzie wyglądał
znak po zapisaniu całego zestawu w
formie czcionki.

Sytuacja wygląda trochę inaczej, gdy
chcemy utworzyć litery takie jak C, które
siłą rzeczy muszą zawierać krzywe.
Najpierw powiedzmy jednak jak zmienić
edycję litery na inny określony przez nas
znak. Wbrew pozorom jest to bardzo
łatwe. Wystarczy nacisnąć konkretny znak
na klawiaturze komputera, a edytor
automatycznie przełączy się na edycję
pola  związane z daną literą  w zestawie.
Kod litery pojawia się na dole paska
narzędziowego, zaraz powyżej strzałek "w
lewo" i "w prawo". Nota bene za ich
pomocą  możemy  przełączać litery  jedna
po drugiej i w ten sposób też podejrzymy
wszystkie kształty należące do naszej
czcionki.

Możemy też wybrać opcję "Show
Overview" z menu górnego "View", co
spowoduje pojawienie się okna
zawierającego  symbole wszystkich  liter  i
cyfr oraz pozostałych znaków. Aby przejść
do edycji któregoś z nich należy
dwukrotnie kliknąć na danym polu, jednak
w  tym  przypadku  edytor  otwiera  kolejne
okna podglądu dla każdego znaku. Jest to
dobra cecha programu, gdyż możemy
zestawić wiele  okien  z różnymi  literami,
ale jednocześnie zajmuje dużo większą

ilość pamięci komputera. Dlatego
funkcja ta jest zalecana dla
posiadaczy bardziej rozbudowanego
sprzętu lub w specyficznych
sytuacjach,  gdzie  musimy "nałożyć" i
porównać efekty pracy nad kilkoma
różnymi znakami.

Linie proste w edytorze możemy w
łatwy sposób zaokrąglić przez zmianę
położenia  węzłów. W  tym  przypadku
najlepiej zacząć mimo wszystko od linii
prostej i na jej bazie - po zaokrągleniu
- uzyskamy pożądany kształt. Sprawa
może wydawać się skomplikowana,
ale tak naprawdę polega na użyciu
kolejnej ikony z paska narzędziowego,
tym razem przedstawiającej okrąg. Nie
wyłączając siatki należy narysować
pozorną linię prostą poziomo lub
pionowo.  Okaże się,  że  posiada ona
dodatkowy węzeł na środku odcinka.

Jeżeli będziemy go rozciągać w
różnych kierunkach uzyskamy krzywe.
Widoczne będą też linie pomocnicze,
których rozciąganie umożliwia
niezależną zmianę kształtu i wielkości
dwóch części rysowanej figury. Dzięki
temu możemy łatwo uzyskać na
przykład odbicie lustrzane konturu.
Warto także dodać, że ikona widoczna
jeszcze  niżej  umożliwia  zamianę  linii
prostej na krzywą, a druga - po prawej
stronie  -  operację  odwrotną.  Okazuje
się więc, że tych kilka ikon programu
"Type Smith" pozwala uzyskać całkiem
skomplikowane kształty. Stosując
powyższe opcje bez większego
problemu  narysujemy  każdą  literę,  a
zastosowana siatka umożliwi łatwe
połączenie z pozostałymi węzłami i
zamknięcie całego kształtu.

Podczas rysowania kolejnych liter
możemy korzystać z fragmentów
znaków, które utworzyliśmy wcześniej.
Jest  to  dobry sposób na zachowanie
spójności naszej czcionki, choć nie
sprawdzi się w przypadku krojów
bardziej fantazyjnych, gdzie każda
litera wygląda inaczej, Powiedzmy
sobie jednak szczerze, że są to
przypadki zdecydowanie bardziej
rzadkie. Część elementów liter
musimy dopracować na dużym
powiększeniu, inne wymagają
zastosowania mniejszej skali.
Regulujemy ją za pomocą ikony
symbolizującej lupę. Każde "kliknięcie"
to zmiana skali na większą.

Powiększenie możemy również
zmieniać za pomocą menu górnego
"View", które trzy opcje:

oznaczają - w kolejności -
powiększenie skali, zmniejszenie oraz
dostosowanie do aktualnego rozmiaru
okna edytora. Są to funkcje
wystarczające  do  pracy  nad  każdym
zestawem znaków i nie wymagają
dalszego komentarza.

Po zakończeniu pracy nad pierwszymi
literami  musimy  upewnić  się,  że  nie
zawierają błędów. Należy sprawdzić
czy wszystkie linie, krzywe oraz węzły
są umieszczone w odpowiednich
miejscach i wprowadzić niezbędne
poprawki,  co może być konieczne ze
względu na poczynione błędy  lub  na
przykład zbyt małą rozdzielczość
ekranu edytora albo źle przyjętą skalę.

Zmiana  kąta  w  figurze  następuje  po
kliknięciu węzła i przesunięciu
wskaźnika myszki, a  więc  nie  jest  to
nic trudnego i możemy działać wręcz
intuicyjnie. Musimy jednak wziąć  pod
uwagę, że zmieniamy nie tylko
ustawienie jednego punktu
kontrolnego, lecz cały szereg
połączonych w nim węzłów. Dlatego, o
ile nasze znaki mają posiadać rogi  o
stałych kątach nachylenia można
skorzystać z opcji "Skew" dostępnej w
menu górnym o nazwie "Path". Dzięki
niem wpiszemy określony kąt i nie
będziemy musieli zgadywać ani
sprawdzać mozolnie każdego
pojedynczego węzła.

Gdy  stwierdzimy,  że  nasza  linia  jest
poprowadzona nieprawidłowo możemy
też wstawić dodatkowy punkt.  Trzeba
tylko zaznaczyć myszką dwa węzły, a
potem wybrać ikonę znajdującą się na
pasku narzędziowym pod symbolem
okręgu. Każdy węzeł zachowuje swoje
właściwości niezależnie od tego jak
został dodany, zatem w ten sposób
możemy nie tylko poprawiać błędy,
lecz także rozbudowywać i
dopracowywać nasze kształty.

Sposobów edycji może być wiele i nie
zrażajcie się jeśli początkowo
poszczególne funkcje będą sprawiać
kłopoty. Z czasem można dojść do
najbardziej odpowiednich technik.
Pamiętajmy też, że dla każdego
najwygodniejsze mogą być nieco inne
opcje lub ich sposób wykorzystania. W
końcu liczy się efekt, a dróg do niego
prowadzących zwykle jest
przynajmniej kilka.



Następnym krokiem powinno być
przetestowanie liter w konkretnych
prawdziwych słowach. Można na przykład
wymyślić  nazwę dla  czcionki  lub  slogan
reklamowy pasujący do utworzonego
kroju. Pozwala to sprawdzić różne
kombinacje liter i ocenić czy wygląd
czcionki jest odpowiedni. Często litery
wymagają dopracowania, co robimy w ten
sam sposób co wcześniej,  czyli  edytując
poszczególne węzły.  Zwróćmy uwagę na
szczegóły w rodzaju grubości linii
poprzecznych czy też na miejsca styku jak
na przykład w przypadku litery V. Nie
powinno  być  wystających  krawędzi,  rogi
należy  zaokrąglić  w  ten  sam  sposób,  a
kąty nachylenia i  grubość linii  poziomych
musimy ustawić na tę samą wartość.
Wszystkie te cechy decydują o poziomie
wykonania kroju. Starajmy się, aby naszą
pracę można było określić jako
metodyczną i uporządkowaną.

Musimy podejść do sprawy jeszcze
inaczej, gdy chcemy utworzyć znaki
bardziej skomplikowane, Weźmy za
przykład znak angielskiego AND, czyli "&".
Aby pasował stylem do naszego kroju nie
może być narysowany w dowolny sposób.
Proponuję wykorzystać fragmenty
poprzednich znaków i połączyć je w
całość w odpowiedniej konfiguracji.
Wróćmy do narysowania projektu na
papierze - tak jak na samym początku - i
"rozbijmy" znak na części. Dopiero potem
sprawdźmy, które linie czy krzywe z

innych liter możemy najłatwiej
dopasować lub które powinny
wyglądać najlepiej.
Dobrym wyjściem jest rozpoczęcie
poszukiwań od litery "O", a następnie
przekształcenie jej w "ósemkę", z
której metodą małych kroków
uzyskamy właściwy kształt. W
programie "Type Smith" operacje te
wykonujemy dość łatwo, ale z drugiej
strony łatwo o pomyłkę. Funkcję
skalowania  możemy  wybrać  z  menu
górnego "Path". Ukryta jest pod opcją
o nazwie "Scale" i pozwala ustawić
oddzielne rozmiary poziome i pionowe
lub zachować proporcje. Wcześniej
musimy oczywiście zaznaczyć
fragment kształtu w oknie edycji,
inaczej opcja będzie nieaktywna.

Bardzo podobnie wykonamy odbicie
lustrzane kształtu lub obrót o dowolny
kąt. Z tego samego menu górnego
należy wybrać funkcję "Flip" lub
"Rotate". W pierwszym przypadku w
mniejszym oknie musimy określić czy
chcemy  zastosować  odbicie  pionowo
czy poziomo, natomiast w drugim -
wpisujemy określony kąt obrotu.
Program przyjmują zarówno wartości
dodatnie, jak i ujemne, dlatego za
pomocą jednej opcji wykonany obrót
figury w każdą stronę.

Gdy uznamy, że wszystkie litery
wyglądają tak jak zamierzyliśmy,

przetestujmy je na większej ilości słów,
a  najlepiej po prostu  -  na  dłuższym
ciągłym tekście. Możemy po prostu
wpisywać poszczególne litery i w oknie
edytora zobaczymy znaki
odpowiadające klawiszom, ale nie jest
to wygodne  i nie  pokazuje  połączeń
pomiędzy literami. Program jest jednak
wyposażony w opcję "Show Type
Preview", którą znajdziemy w menu
górnym "View". Po wybraniu na
ekranie  pojawi  się  mniejsze  okno, w
którym możliwe jest wpisywanie
dowolnego tekstu, a czcionki
wyświetlane są jako wypełnione, a
więc tak jak będzie to widoczne
później po zapisaniu całego kroju.
Okna nie możemy co prawda
skalować do dowolnego rozmiaru, ale
jego szerokość przypisana jest do
szerokości ekranu i doskonale
obrazuje  to  wygląd  naszego zestawu
znaków.

Musimy jeszcze określić tak zwany
"kerning", czyli odstępy pomiędzy
znakami, parami znaków albo liniami.
Będziemy o tym mówić więcej w
następnym odcinku, pamiętajmy
jednak, że w zależności od rodzaju
czcionki może to wyglądać inaczej.
Jeśli na przykład nasz krój jest gruby,
powinniśmy raczej zastosować ciasne
odstępy. Pamiętajmy, że nowoczesne
procesory tekstu umożliwiają dowolne
regulowanie kerningu, ale nie zmienia



to faktu, że przy czcionka powinna
wyglądać dobrze przy zastosowaniu
domyślnych wartości. Cała reszta niech
stanowi jedynie opcję dla użytkownika. W
innym przypadku możemy wywołać
niechęć do używania efektów naszej
pracy, a tego przecież nie chcemy.

Teraz należy zapisać czcionkę w
określonym formacie. Program umożliwia
zastosowanie  wielu  różnych  rodzajów, w
tym typowe dla Amigi bitmapy lub format
Compugraphic. Nowsze systemy
operacyjne pozwalają używać krojów
Truetype. Nie bez znaczenia jest też
Postscript i "Type Smith" również go
obsługuje. Jeśli chcemy, aby czcionka
była możliwa do zastosowania w każdym
systemie  Amigi  bez  względu  na  stopień
rozbudowy komputera, mamy tylko jedną
opcję - czcionkę bitmapową. Dzięki temu
nasz  krój  będzie  mógł być  używany  na
praktycznie każdym komputerze, nawet
jeśli będzie to maszyna wyposażona w
standardowe 1-2 MB pamięci. W takim
przypadku należy jednak ustali konkretny
rozmiar, bo bitmapa nie zostanie przecież
przeskalowana do innej wielkości bez
znacznego pogorszenia jakości.
Zapisywanie czcionki w określonym
formacie realizujemy za pomocą opcji
"Export" w menu górnym "Project".
Stosowne pod-menu zawiera listę z
nazwami formatów jak np. "TrueType". Po
wybraniu większości funkcji pojawi się

okno z opcjami powiązanymi ze
sposobem zapisywania zestawu
znaków. Zwykle domyślne ustawienia
są prawidłowe, choć niekiedy
wymagają określonego ustawienia.
Zagłębimy się w to w następnym
odcinku.

Gdy w grę wchodzą zastosowania
drukarskie lub bardziej rozbudowane
konfiguracje sprzętowe, należy
zdecydować o zapisaniu kroju w
jednym w formatów wektorowych.
Pozwala to skalować czcionki bez
pogorszenia jakości i  jest to warunek
niezbędny jeśli chcemy uzyskać
wysokiej jakości dokument na
papierze. Pamiętajmy, że dzieje się tak
bez względu na rodzaj  zastosowanej
drukarki, bo rozmiar na ekranie nie
odpowiada wielkości po zrealizowaniu
druku. Oczywiście wydruk za pomocą
czcionek  bitmapowych jest  możliwy  i
stosuje go część programów, ale
wystarczy rzut  okien,  aby  przekonać
się które rozwiązanie jest lepsze.

Opisane przeze mnie techniki
projektowania czcionek z pewnością
nie należą do odkrywczych, ale w
praktyce istnieje wiele metod
tworzenia wektorów i każdy
indywidualnie musi wybrać najbardziej
wygodny  i  korzystny  w swojej  pracy.
Wiele zależy od celu, który chcemy

osiągnąć,  a on determinowany jest  z
kolei przez zastosowanie nowego
kroju. Podczas tworzenia znaków
proponuję  skupić  się  początkowo  na
małej ilości liter i dopracować ich
wygląd testując na różnych wyrazach i
napisach do momentu, aż uzyskamy
satysfakcjonujący efekt.

Zamiast rysować myszką możemy
zastosować tablet graficzny, co może
ułatwić pracę, ale nadal musimy mieć
wizję wyglądu poszczególnych liter.
Techniki opisane w artykule należą do
pewnego standardu i choć zmiany
postępują tu bardzo szybko, jak widać
nasz stary program "Type Smith"
sprawdza się wyśmienicie w 20 lat po
swojej premierze.

Tak jak wspomniałam wcześniej, w
następnym odcinku zajmę się
odstępami pomiędzy znakami oraz
wierszami. Powiem też więcej o
wykorzystaniu naszej czcionki w
różnych programach oraz innych
systemach operacyjnych, co będzie
powiązane ze sposobami
eksportowania czcionek i ich
specyficznymi opcjami. Temat ten jest
również nieodłącznie związany z
wykorzystaniem różnych standardów
kodowania polskich znaków, co jest
kolejną ciekawą kwestią wymagającą
obszernego omówienia.



Przyjrzyjmy się najbardziej popularnemu
edytorowi, który powstał już w czasach
bardziej nowożytnych, bo na przełomie lat
1999-2000. Mam na myśli "Amiga Writer"
(znany też przez jakiś czas jako "Easy
Writer") wyprodukowany przez niemiecką
firmę Haage&Partner. Przypomnijmy, że
opracowała ona również system AmigaOS
3.5 i 3.9. Z pozoru program jest dużo
prostszy od Wordwortha, lecz posiada
wszystkie funkcje niezbędne do
podstawowego formatowania tekstu.
Widać, że na tym skupili się autorzy i
spełnili swoje zadanie bardzo dobrze.
Program prezentuje się w bardziej
nowoczesny sposób i działa bardzo
sprawnie.

Z dzisiejszego punktu widzenia
chcielibyśmy widzieć bardziej
kompleksowy produkt, niemniej za
pomocą "Amiga Writera" możemy w pełni
kontrolować wszystkie ważne elementy
takie jak szczegółowe parametry czcionek,
stylów, paragrafów czy też rozdziałów
wraz z numeracją. Nie ma problemu z
utworzeniem własnego osobnego stylu,
dokładnym regulowaniem rozmiaru
tabulatorów lub wstawieniem daty,  czasu
albo innego dynamicznego pola, które
będzie aktualizowane na życzenie lub od
razu podczas wczytywania dokumentu.
Bez problemu utworzymy też
automatyczny spis treści, a także
uatrakcyjnimy nasz dokument oddzielnymi
ramkami tekstowymi lub graficznymi.

Program stosuje  antialiasing  czcionek,  a
cały jego  interfejs  -  mimo  że  zachowuje
styl  charakterystyczny  dla Workbencha  -
jest zbliżony chyba najbardziej do "Worda"
ze wszystkich podobnych programów
dostępnych dla Amigi.  Czy to zaleta? Tu
bym polemizował, ale z pewnością "Amiga
Writerowi" nie można zarzucić braku
ergonomii. Do tego pracuje naprawdę

szybko i porównując go z
"Wordworthem" wypada pod tym
względem dużo lepiej. Co prawda
zobaczymy to dopiero na
najszybszych Amigach, ale jednak
świadczy to o dobrze zaplanowanym i
wykonanym projekcie.

Program posiada też możliwość
importowania plików ".doc" zgodnych
ze  starszą  wersją  "Worda". W  mojej
wersji niestety nie działało to najlepiej.
Teoretycznie dokument był
wczytywany, ale z wieloma błędami. Z
drugiej strony autorzy "Amiga Writera"
nie  napisali  na  której  wersji  "Worda"
testowali swój produkt, dlatego
wstrzymam się z oceną tego
elementu. Warto wspomnieć, że
możliwe jest również importowanie
plików zapisanych na "Wordworthcie"
oraz "Final  Writerze",  o  którym zaraz
powiemy więcej. Program ma
dodatkowo możliwość zapisywania
dokumentów w formacie RTF (czyli
Rich Text File), co sprawdza się
znakomicie jeśli chcemy przenosić
proste dokumenty pomiędzy różnymi
komputerami, niekoniecznie dwiema
Amigami.

Rozwój "Amiga Writera" został
wstrzymany wraz z wycofaniem się
firmy Haage&Partner z rynku Amigi, a
wielka szkoda, bowiem był to
zdecydowanie najlepiej wykonany
program biurowy z tych, które
powstały w ostatnim okresie
komercyjnego wykorzystywania
naszego komputera. Program może z
powodzeniem służyć do tworzenia
całkiem dużych plików, choć nie
posiada wielu  udogodnień  znanych z
innych systemów. Firma zachowuje
dzisiaj  nieco  inny  profil  działalności  i
zajmuje się głównie odzyskiwaniem
danych, choć na swojej stronie
zachowała informacje dla
użytkowników Amigi.

Bardzo ciekawym kawałkiem
oprogramowania jest też starszy
produkt firmy SoftWood o nazwie
"Final Writer". Programów o nazwach
zawierających słowo "Final" było dużo
więcej, ale dotyczyły innego rodzaju
pozycji jak na przykład "Final Calc" czy
"Final Data", czyli arkusz kalkulacyjny i
baza danych. SoftWood w latach '90-
tych stworzyła cały pakiet biurowy,
choć programy były sprzedawane
osobno. I trzeba przyznać, że ich

Wyliczanka
część 3.

o tej pory pokazałem, że Wordworth ma spore możliwości i
można  go  z  powodzeniem wykorzystać  nawet  na  słabszych
konfiguracjach Amigi.  Nie  jest  to  jednak  jedyny  procesor
tekstu,  a może nawet nie jest  najlepszy. Wszystko zależy od
tego jakim dysponujemy komputerem i jaki system operacyjny
na nim uruchamiamy. Czy posiadając "nową Amigę" można
używać starszego oprogramowania? A może nie jest to
konieczne, bo powstało coś znacznie lepszego? Czy
Wordworth ma realną konkurencję?
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produkty były bardzo udane, a "Final
Writer" dla mnie zawsze wyróżniał się
prostotą obsługi i szybkością działania.
Być może swoje zrobił nietypowy interfejs
użytkownika, bowiem firma wyposażała
swoje programy w charakterystyczny
wygląd okien i przycisków, przez co rzut
oka wystarczył, aby zorientować się z
czym mamy do czynienia na ekranie. Na
szczęście wszystkie programy korzystały z
systemu operacyjnego Amigi, nie było
więc kłopotów znanych na przykład z
AMOSa, który nie działał w innych trybach
wyświetlania niż standardowy PAL. "Final
Writer" może funkcjonować bez problemu
na dowolnym ekranie i posiada stosowne
funkcje konfiguracyjne. Napisany jest w
bardzo przyjazny sposób zarówno pod
względem obsługi, jak i współpracy z
systemem operacyjnym.

Czy program może dzisiaj być nam
przydatny? Ależ oczywiście! Posiada
całkiem pokaźną ilość funkcji i choć
wygląda trochę bardziej starożytnie w
porównaniu z produktem "pana Haage", w
gruncie rzeczy ma większe możliwości.
Zacznijmy od tego, że działa bardzo
szybko nawet na niezbyt rozbudowanych
Amigach i jest to raczej ewenementem
przy tego rodzaju produktach. W
większości przypadków autorzy przyjmują,
że  uruchamiając  bardziej  skomplikowany
procesor tekstu pomyślimy o rozbudowie
naszego komputera. Program nie jest
oczywiście pozbawiony wad. Podczas
pracy trzeba zapoznać się z kilkoma
ograniczeniami. Gdy posiadamy kartę

graficzną musimy pamiętać, aby
korzystać z trybu wyświetlania
zawierającego nie więcej niż 256
kolorów (czyli 8-bitowego), w
przeciwnym razie barwy na ekranie nie
będą prawidłowe. W takiej sytuacji
szczególnie kiepsko może wypaść
wirtualna kartka, bo kolorystyka tła
zleje się z tekstem. Poza tym nie
występują żadne nieprzewidziane
trudności, pomijając te same wady,
które można zauważyć na zwykłych
nierozbudowanych konfiguracjach.
Warto zaznaczyć, że efekt
nieprawidłowej kolorystyki na
ekranach 15-, 16- lub 24-bitowych
widać także na "Wordworthcie", nie
jest to zatem cecha charakterystyczna
tylko dla "Final Writera".

Ostatnie wersje programu datowane
są na lata 1996-1997 i nie da się
ukryć, że odczujemy to po wywołaniu
bardziej rozbudowanych opcji. Jest to
szczególnie widoczne przy funkcjach
związanych z formatowaniem tekstu.
Nie mamy możliwości ustawiania tak
szerokiego zakresu opcji jak w
nowoczesnych edytorach. Na
szczęście przewidziane są najbardziej
potrzebne funkcje, jak automatyczne
opływanie, które można bez problemu
konfigurować. Możliwe jest wstawianie
oddzielnych ramek tekstowych oraz
graficznych, co sprawia, że nasz
dokument może mieć w dowolny
sposób rozmieszczone elementy, choć
uzyskanie konkretnych efektów może

być dużo bardziej  skomplikowane niż
na "dzisiejszych" odpowiednikach.
Bardziej rozbudowane są za to
możliwości manipulowania obiektami
dokumentu i mogą mieć one
oddzielne, niezwiązane ze sobą cechy.
Dzięki nim w łatwy sposób utworzymy
indywidualne efekty dla każdego bloku
czy fragmentu  kartki. W tym miejscu
program wypada bardzo dobrze.

Kolejną możliwością jest wstawianie
tabeli, która może być dowolnie
rozmieszczana jednym kliknięciem.
Dzisiaj jest to standardowa opcja
każdego większego procesora tekstu,
ale pamiętajmy, że "Final Writer"
rozwijał  się wiele lat temu. Pamiętam
czasy, gdy praktycznie wszystkie
amigowe rozwiązania były
krytykowane za niedopracowaną
obsługę tabel. I było w tym wiele racji,
bo na przykład nie możemy definiować
właściwości wielu komórek
jednocześnie. Dlatego praca przy
użyciu tabel nie jest zbyt wygodna,
chociaż możliwości programu są
wystarczające do większości prac.
Interesujące są także funkcje tak
zwanego "mapowania czcionek" w
dokumentach RTF, które doczekały się
oddzielnego modułu w preferencjach i
umożliwiają automatyczną podmianę
czcionek w importowanych plikach
tego formatu. Mamy podstawowe
narzędzia rysunkowe, podobnie jak w
"Wordworthcie"  i działają  one  bardzo
podobnie.



Niestety "Final  Writer"  nie  może popisać
się  zupełnie  bezawaryjną  pracą  i  potrafi
zawiesić się w mało przewidywalnych
momentach. Jest to chyba największa
bolączka, a gdy zestawimy to z faktem, że
występuje tym częściej, im większy i
bardziej skomplikowany jest dokument,
nie  napawa  to optymizmem.  Nie  można
jednak przesadzać, awarie nie pojawiają
się "co pięć minut". Autorom trzeba
oddać,  że problemy występują rzadko,  a
szybkość nie  zwalnia  drastycznie  nawet
po załadowaniu większego pliku.
Reasumując, program jest jednym z
najlepszych procesorów tekstu jakie
opracowano w całej historii Amigi i nie jest
to ocena pozbawiona argumentów.

Podobnych produkcji komercyjnych
pojawiło się dla "przyjaciółki" dużo więcej.
Dzisiaj tylko część z nich jest na tyle
rozbudowana, że może wystarczyć do
codziennej  pracy  w celu  napisania  "listu
do wujka”. Biorąc pod uwagę czas, w
którym powstały najlepsze pozycje,
mogłoby się wydawać,  że nie będą nam
służyć do niczego oprócz zabawy. W
końcu oprogramowanie to powstało
nierzadko kilkanaście, a  nawet 20-25 lat
temu. Okazuje się  jednak,  że  procesory
tekstu w ogólnych założeniach nie
zmieniły się aż tak bardzo i nasze
amigowe "kombajny" nadal mogą z

powodzeniem służyć do tworzenia
dokumentów tekstowych
uzupełnionych o grafikę, tabelę lub
inne elementy, które nie wymagają
bardzo dużej mocy obliczeniowej
komputera. Większość umożliwia
wykonywanie operacji na plikach Rich
Text Format, który co prawda nie jest
zbyt popularny, ale pozwala
skutecznie  wymieniać  dane  z innymi
komputerami.

Oczywiście w każdym w
wymienionych programów z łatwością
znajdziemy braki czy funkcje
wymagające poprawy ergonomii. Z
tego punktu widzenia cały temat
można zbyć słowami o szukaniu
funkcjonalności tam, gdzie jest
niewystarczająca. Uważam jednak, że
"starych" programów nie powinniśmy
pomijać, bo wciąż oferują wiele funkcji
niedostępnych dla systemów
pracujących na PowerPC, chyba że
użyjemy usług sieciowych.

Mówiąc wprost, dalej można znaleźć
bardziej  rozbudowane pozycje niż  te,
które dostępne są dla nowych
systemów operacyjnych i tak zwanych
"nowych Amig". Na pewno wynika to z
faktu, iż były to programy komercyjne i
konkurowały na masowym rynku

komputerów osobistych, a dziś mamy
raczej hobbystyczne projekty, które nie
mogą równać się choćby z mniejszymi
darmowymi programami dla Linuxa.
Dzięki bibliotece QT niektóre z nich
można uruchomić na systemie
operacyjnym AmigaOS 4, a
przykładem niech będzie znany
"AbiWord" czy "Gnumeric". Programy
sprzed lat mogą być doskonałym
uzupełnieniem lub propozycją dla osób
posiadających mniej rozbudowane
komputery. Z powodzeniem
wykorzystają je również osoby
korzystające z emulatora UAE i
systemu AmigaOS 4.1, który jak
wiadomo nie działa na pecetach
najszybciej. O większej ilości takich
programów możecie przeczytać w
artykule Rafała Chyły na stronie 51.

W następnym odcinku pokażę w
bardziej szczegółowy sposób jak
korzystać z oprogramowania
biurowego na "nowych Amigach".
Wrócimy też do źródeł, czyli
"Wordwortha" i przekonamy się jak
rozwiązania, które dzieli przepaść
technologiczna i czasowa, mogą ze
sobą współpracować. Wszystko
oczywiście za sprawą nietypowych
funkcji systemu operacyjnego naszej
ulubionej "przyjaciółki".



Kontynuując poprzedni artykuł powiedzmy,
że istnieje dodatkowa możliwość
wyrównywania nagrań, które powstały
przez dodanie ścieżek dźwiękowych do
sceny lub  scen filmu.  Kliknij  dowolną ze
"zdubbingowanych" scen filmu a potem
kliknij ścieżkę dźwiękową, której ma
dotyczyć wyrównywanie (nie można tego
robić w odniesieniu do oryginalnej
ścieżki). Teraz kliknij pole z napisem
"Zakres". Pojawi się ekran zawierający
podgląd sceny (jak przy wczytywaniu
obrazu) oraz w dolnej części panel
pozwalający wyrównywać dźwięk. Na
początku możesz potrzebować jeszcze
raz obejrzeć całą scenę wraz z wszystkimi
ścieżkami dźwiękowymi. Przeznaczone
jest do tego pole z napisem "Start". Kliknij
je, a odtwarzanie rozpocznie się. Gdy
klikniesz jeszcze raz odtwarzanie zostanie
przerwane.

Dodatkowo, możesz przyspieszać i
zwalniać odtwarzanie za pomocą ruchów
kulką trackballa w prawo i w lewo. Po
prawej stronie pola "Start" znajdziesz małe
kwadratowe pola ze strzałkami
skierowanymi w lewo oraz w prawo.

Pozwalają one skokowo przewijać
scenę. Jeszcze bardziej na prawo
znajdziesz okienka z nazwą sceny
oraz czasem trwania sceny. Z prawej
strony panelu znajdziesz znajome pola
z trójkątem oraz kwadratem, które
pozwala ją odtwarzać i przerywać
odtwarzanie  samej  ścieżki  dubbingu.
W dolnej  części  panelu  umieszczono
pola "Wej" oraz "Wyj". Mają one
identyczne zastosowanie, jak pola
pozwalające wyrównywać nagrania
audio na etapie wczytywania dźwięku
do CASABLANCI.

To samo dotyczy pól ze strzałkami
umieszczonych poniżej pól "Wej" oraz
"Wyj", okienek  z licznikami  czasu,  a
także szarego paska mieszczonych
pomiędzy wspomnianymi polami. Gdy
skończysz wyrównywanie, naciśnij
prawy przycisk trackballa. Pamiętaj, że
w ten sposób nie uzyskasz ciszy!
Jedynie skrócisz wybrane nagranie
dźwiękowe. Po zakończonej operacji
konieczne jest ponowne przeliczenie
dźwięku przez użycie czytelnego pola
"Przelicz".

CASABLANCA zawiera także inne
możliwości obróbki dźwięku niż tylko
jego przycinanie lub wstawianie ciszy.
Efekty dotyczą nagrań wczytywanych
do urządzenia. Gdy już wczytasz
dźwięk, możesz kliknąć pole
"Specjalny", które pozwoli wybierać
jeden z dostępnych efektów. Na
ekranie pojawi się panel z napisem
"Efekt specjalny". Po lewej stronie
panelu znajdziesz listę z nazwami
efektów. Przy każdej nazwie
umieszczono ikonkę sugerującą
znaczenie efektu. Po prawej stronie
znajdziesz pola pozwalające zmieniać
ustawienia efektu, które mogą być
różne w przypadku każdego z efektów.

Dostępne efekty to:

* - dodanie większej ilości
niskich tonów do nagrania, co dotyczy
obu kanałów (głośników); efekt ma
ustawienia w postaci suwaka

Swobodnie
do celu

część 3.

W tym odcinku będziemy  kontynuować  poprzednie  tematy.
Powiem też więcej o ustawieniach CASABLANCI, a także o
niektórych efektach na obrazie, które mogą uatrakcyjnić nagranie.
Powoli  docieramy  do  końca  głównej  części  instruktażu,  co  nie
oznacza, że zakończymy zabawę z materiałem wideo. O tym będzie
mowa  w  kolejnym  odcinku,  który  zakończy  cykl  i  zajmiemy  się
nieco innymi tematami.

JAKUB ZALEPA



pozwalającego określić natężenie efektu
wyrażone w procentach;

* - kopiowanie kanałów, po
wykonaniu efektu kanał lewy odtwarza
dodatkowo to, co przedtem odtwarzał
prawy lub na odwrót; efekt posiada
ustawienia w postaci pola "Mode"; po jego
wybraniu pojawi się lista dwóch
możliwości: "Left-->Right" (dźwięk z
lewego kanału zostanie skopiowany do
prawego) i "Right-->Left" (dźwięk z
prawego  kanału  zostanie  skopiowany do
lewego);

*  - usunięcie dźwięku, po
wykonaniu efektu otrzymujemy ciszę o
długości równej czasowi trwania nagrania;

* - przekształca dźwięk
stereofoniczny (odtwarzany przez dwa
kanały - głośniki) na monofoniczny;

* - wycisza całkowicie jeden z
kanałów (głośników); efekt posiada
ustawienia  w postaci  pola  "Mode", które
określa czy wyłączony ma być lewy
("Left"), czy prawy ("Right") kanał;

*  - zmienia kolejność kanałów
dźwięku, lewy staje się prawym i na
odwrót;

*  - pozwala wyciszyć lub ustawić
większą głośność dźwięku; ustawienia
efektu to suwak "Volume", którym
ustawisz odpowiednią wartość, która jest
podana po prawej stronie suwaka w
decybelach;

*  - efekt ma identyczną
funkcję, jak efekt "Volume", pozwala
jednak ustawiać inną głośność dla
każdego z kanałów (suwak "Left" dotyczy
lewego kanału a suwak "Right" prawego).

Gdy wybierzesz już odpowiedni efekt oraz
ustawisz jego ewentualne parametry,
kliknij pole "OK:". na liście nagrań pojawi
się nowe nagranie, które będzie efektem
wybranych ustawień. Nagranie zostanie
od razu podświetlone.

CASABLANCA pozwala użytkownikowi
ingerować we właściwości niektórych
swoich funkcji, co pozwala wygodniej
pracować. Aby uzyskać dostęp do
ustawień, wróć do głównego ekranu
CASABLANCI, co możesz zrobić na dwa
sposoby: po pierwsze możesz dopóty
klikać prawym przyciskiem trackballa,
dopóki nie pojawi się wspomniany ekran.
Druga metoda polega na odnalezieniu

wśród ikonek na ekranie ikonki
przedstawionej na ilustracji obok, która
od razu "przeniesie Cię" do głównego
ekranu.

Kliknij pole "Ustawienia systemu".
Ustawienia systemu pozwalają ustawić
odpowiednią datę i godzinę na
zegarze  wbudowanym  w  urządzenie.
Po lewej stronie ekranu znajdziesz
wyodrębnioną część opisaną jako
"Zegar". Poniżej znajdziesz dwa
suwaki: "Godz." - pozwalający ustawić
aktualną godzinę oraz "Min.", który
pozwala ustawiać ilość minut. Możesz
także ustawiać szybkość
przemieszczania się po ekranie
wskaźnika, za pomocą którego
wybierasz wszystkie elementy.
Ustawienia te znajdziesz w części
"Trackball" poniżej tego napisu
znajdziesz żółte pole. Gdy je klikniesz

pojawi się lista trzech możliwych
szybkości: "Normalna", "Mała" i
"Duża". Wybierz tę prędkość, przy
której najwygodniej Ci się pracuje. Im
większa prędkość, tym większa
"wrażliwość" wskaźnika na ruchy kulką
trackballa.

Pole "Ustawienia projektu" przede
wszystkim wtedy, gdy chcesz utworzyć
nowy projekt.  Nowy  projekt  oznacza

całkowicie nowy montaż. Gdy
utworzysz nowy projekt,
CASABLANCA usunie wszystkie
nagrania dźwiękowe oraz sceny
obrazu, które zostały dotąd do niej
wczytane. W centrum ekranu
znajdziesz pole z napisem "Nowy
projekt". Gdy w CASABLANCE
znajduje  się  już  jakikolwiek  materiał,
na ekranie pojawi się ostrzeżenie
"UWAGA! To skasuje cały twój
projekt".

Gdy nowy projekt ma zostać
utworzony, kliknij znajdujące się
poniżej pole "Nowy projekt". W
przeciwnym wypadku kliknij pole
"Anuluj". Pamiętaj, że stworzenie
nowego projektu skasuje wszystko, co
dotąd wczytałeś do CASABLANCI,
zatem utworzenie nowego projektu ma
sens  tylko  wtedy,  gdy  poprzedni film
jest już zakończony i nagrany na
kasetę wideo.

Ustawienia projektu pozwalają także
zoptymalizować zawartość dysku
CASABLANCI. Pozwala to czasem
wygospodarować pewną ilość
dodatkowego miejsca. W dolnej części
ekranu znajdziesz pole "Czyść". Kliknij
je a dowiesz się, czy wykonywanie
operacji ma jakikolwiek sens w
obecnym stanie zawartości pamięci
urządzenia. Obok zielonych pasków
opisanych  jako  "Audio"  oraz "Video"



znajdziesz okienka z licznikami czasu
podpisane jako "Zysk". Podają one, ile
dodatkowego miejsca zyskasz po
wykonaniu operacji. Ilość miejsca jest
wyrażona jako dodatkowy czas na
nagrania, oddzielnie dla dźwięku ("Audio")
oraz obrazu ("Video"). Gdy okienka "Zysk"
wskazują mały czas lub zero, wówczas
kliknij pole "Poniechaj", aby zrezygnować
z operacji.

Zanim jednak klikniesz "Start", zwróć
uwagę na czas, jaki zajmie wykonanie
operacji. Informuje o tym napis
umieszczony nad polami "Start" i "Anuluj".
Zastanów się także, czy
chcesz wygospodarować
dodatkowe miejsce na
obraz, czy na dźwięk,
czy też na jedno i drugie.
Jeśli chcesz uzyskać
maksymalnie dużo
miejsca na dźwięk,
ustaw pole "Tryb" na
"Audio", gdy odzyskane
miejsce na być
przeznaczone tylko na
obraz, ustaw pole "Tryb"
na "Video". Gdy
wspomniane pole
ustawisz na pozycję o
nazwie "Video+Audio"
zaoszczędzone miejsce
zostanie przeznaczone
zarówno na obraz,  jak  i
dźwięk.

Ustawienia projektu pozwalają ustawiać
jakość sygnału, który będzie "wychodził" z
CASABLANCI jako produkt Twojej  pracy.
Pozwala na to pole "Jakość".
Standardowo jest ona ustawiona jako
"SVHS / HI-8 (niska)". Gdy taka jakość nie
zadowala Cię, wybierz którąś z dwóch
pozostałych trybów: "SVHS / HI-8
(średnia)"  albo  "SVHS  / HI-8  /  Mini  DV
(wysoka)".  Pamiętaj jednak o tym, że im
wyższa jakość, tym mniej materiału
zmieści się w CASABLANCE. Poniżej
suwaka "Jakość" znajdziesz napis
"Całkowita pojemność" a obok ilość
materiału, jaka przy danej jakości zmieści
się w urządzeniu podana jako czas
trwania nagrania.

CASABLANCA, jak każde chyba
urządzenie, posiada ograniczoną ilość

miejsca przeznaczonego na nagrania.
Gdy wolne miejsce zostanie całkowicie
wypełnione, nie będziesz mógł
wczytać więcej nagrań. Jeśli zatem
tworzysz bardzo duży projekt (kilka,
kilkanaście godzin filmu), konieczne
będzie podzielenie go na części i
montaż "po kawałku".  Aby przekonać
się,  ile  jeszcze miejsca  pozostało w
CASABLANCE, wykorzystaj
ustawienia  systemu.  W dolnej  części
ekranu, ponad polem "Czyść"
znajdziesz napis "Pojemność
systemu". Poniżej znajdziesz
informacje o pojemności

CASABLANCI przedstawione w
postaci graficznej (zielone paski) oraz
jako ilość minut lub godzin materiału.
Zielone paski symbolizują wolne
miejsce. Pasek umieszczony obok
napisu "Audio" wskazuje ilość wolnego
miejsca na dźwięk, a pasek
umieszczony obok napisu "Video"
wskazuje, ile jeszcze pozostało
miejsca  na obraz.  Po  prawej stronie
każdego  paska  znajdziesz  okienko  z
czasem trwania nagrania
dźwiękowego lub  obrazu,  jaki  można
jeszcze wczytać do urządzenia.

CASABLANCA pozwala na
korygowanie parametrów
wczytywanego obrazu już w trakcie
jego wprowadzania do urządzenia.
Pozwalają na to ustawienia wideo,
które pojawią się po tym, jak klikniesz

pole "Ustawienia wideo", które to pole
znajduje się na głównym ekranie
CASABLANCI. Większość ekranu
zajmuje w tym wypadku podgląd
obrazu z wybranego źródła. W dolnej
części ekranu znajdziesz zaś panel z
polami, które pozwalają wpływać na
parametry sygnału wideo.  Na samym
dole panelu znajdziesz pole "Wejście",
które było już wcześniej omawiane.
Pozwala ono na wybieranie wejścia
obrazu, z którego CASABLANCA ma
pobierać sygnał. Gdy nie ma sygnału
na wybranym wejściu, zamiast
podglądu obrazu pochodzącego z

zewnętrznego źródła,
ujrzysz pusty ekran.

Gdy ustawione jest
odpowiednie wejście
(z przodu lub z tyłu) i
obraz widać, możesz
skorygować jego
parametry. Pozwalają
na to trzy suwaki,
które znajdziesz
ponad polem
opisanym jako
"Wejście". Wystarczy
kliknąć dowolny z nich
(opisy umieszczone
po lewej stronie
poinformują Cię o
funkcji każdego
suwaka) a potem
poruszać kulką
trackballa  w  lewo  lub
w prawo w celu
zmiany ustawienia.

W poprzedniej części naszych
rozważań przedstawiliśmy najprostsze
możliwości CASABLANCI. Każdy
przykład pokazywał drogę osiągnięcia
efektu w sposób najprostszy, po
wykonaniu jak najmniejszej liczby
czynności. W niniejszej części
prześledzimy dokładniej każdą z
funkcji urządzenia.

Aby tworzenie jakiegokolwiek efektu
przejścia między dwoma scenami było
możliwe, musisz mieć jakiś materiał w
CASABLANCE. Nie wystarczy jednak,
że wczytasz do niej pewną liczbę
scen. Konieczne jest jeszcze
stworzenie projektu, który zawierał
będzie co najmniej die sceny. W
przeciwnym razie CASABLANCA nie



pozwoli Ci nawet na wyświetlenie ekranu
z narzędziami do tworzenia efektów
przejść (skorzystanie z pola "Przejścia" nic
nie da). Wczytaj zatem do CASABLANCI
co najmniej dwie sceny. Wczytywanie
scen polega, jak zapewne pamiętasz, na
kliknięciu pola "Nagrywanie" i skorzystaniu
z panelu nagrywania obrazu. Jeśli nie
masz w CASABLANCE ani jednej sceny,
musisz zrobić to dwukrotnie. Wystarczy
jednorazowe wywołanie panelu
nagrywania obrazu, panel pozwala
bowiem na wczytywanie całej serii scen.

Po zatrzymaniu wczytywania jednej sceny
możesz rozpocząć wczytywanie następnej
bez  konieczności  wracania do  głównego
ekranu. Gdy skończysz, kliknij prawy
przycisk trackballa, aby wrócić do
głównego  ekranu.  Na  ekranie  tym kliknij
pole "Edycja". Teraz pojawi  się ekran ze
znanym Ci okienkiem montażowym. Kliknij
na palecie scen tę scenę, która ma
znaleźć się w projekcie a potem kliknij
pole "Dodaj". Scena znajdzie się w
okienku montażowym. Teraz kliknij na
palecie scen tę scenę, która ma
następować umieszczonej właśnie na
pasku montażowym. Pojawi się pytanie
"Gdzie  wstawić".  Wybierz  "Za"  a kolejna
scena znajdzie się za pierwszą. Po prawej
stronie ekranu, na samym dole znajdziesz
pasek z ikonkami. Kliknij drugą ikonkę od
lewej, aby pojawił się ekran ustawiania
efektów przejść między scenami. Po lewej
stronie ekranu, pod paskiem montażowym
znajdziesz listę efektów w postaci ich
nazw umieszczonych jedna pod drugą
obok każdej nazwy znajdziesz ikonkę

wyobrażającą lepiej lub gorzej funkcję
efektu.

Bardzo efektownym przejściem jest
odwracanie strony. Kliknij listę efektów.
Poruszaj kulką trackballa w dół, aż
podświetlenie znajdzie się na napisie
"Page Turn".  Gdy ponownie  klikniesz
dowolnym przyciskiem trackballa, po
prawej  stronie  ekranu, na  wysokości
listy efektów znajdziesz ustawienia
efektu a ikonka wyobrażająca efekt
zostanie umieszczona na pasku
montażowym między pierwszą a drugą
sceną. Teraz wystarczy, że klikniesz
pole "Przelicz" a efekt zostanie
ostatecznie dodany do projektu i
będzie można go obejrzeć. Musisz
poczekać, aż zniknie napis
"Przeliczam video".

Twoja praca z efektami będzie
znacznie szybsza, gdy zamiast pola
"Przelicz" klikniesz pole "Podgląd".
Znajdziesz je pod okienkiem
montażowym. Podgląd efektu nie
wprowadza zmian w projekcie, to
znaczy, gdy będziesz go odtwarzał, w
dalszym ciągu zamiast efektów, będą
pojawiać się plansze z napisem "Nie
przeliczony efekt". Jednak po
kliknięciu pola "Podgląd" pojawi się
małe okienko przedstawiające jego
wygląd. Podgląd działa wielokrotnie
szybciej niż przeliczanie efektu.
Oczywiście, na podglądzie (z uwagi na

jej wielkość) nie wszystko widać i taka
praca nie zawsze będzie możliwa.
Zwróć uwagę, że ikonka
symbolizująca efekt jest otoczona
zieloną ramką, gdy efekt jest
przeliczony  oraz  czerwoną  gdy  efekt
jest nie przeliczony.

Teraz zajmijmy się możliwymi
ustawieniami efektu. Pole "Parts"
pozwala ustawiać, sposób "zagięcia"
odwracanej strony. Gdy klikniesz pole,
pojawi się lista możliwości: "Low",
"Medium", "High". Gdy chcesz ustawić
inną możliwość niż "Low", porusz
kulką trackballa w dół - podświetlenie
przesunie się. "Low" oznacza
minimalne "zagięcie" odwracanej
strony, "Medium" - nieco większe a
"High: - największe. Kolejne pole
"Mode" pozwala wybrać, czy "strona"
ma odkrywać  (ustawienie "Out"),  czy
przykrywać (ustawienie "In") obraz
znajdujący  się  pod  nią. Trzecie  pole
"Effect" zawiera strzałkę. Gdy je
klikniesz, pojawi się lista strzałek
skierowanych w różnych kierunkach.
Otóż strzałka wskazuje, który brzeg
lub róg ekranu ma być odwracany. Na
przykład: strzałka skierowana w dół
wskazuje, że odwracany będzie dolny
brzeg  kartki,  strzałka  wskazująca  na
dół i w prawo oznacza, że odwracany
będzie prawy dolny róg kartki.

Efekt zwijania strony jest bardzo
podobny do jej odwracania.
Polega on na tym, że obraz
pierwszej sceny jest jakby
"zwijany"  w rolkę  albo  rozwijany,
począwszy od określonego przez
Ciebie brzegu lub rogu ekranu.
Zwróć uwagę, że w wypadku
omawianego efektu, lepiej widać
"odwrotną stronę" zwijanej
"kartki". Efekt "Roll" ma
identyczne ustawienia, jak efekt
"Page Turn". Zatem wszystkie
uwagi o ustawieniach efektu
odwracania strony mają
zastosowanie do omawianego
właśnie efektu. Wspomnieć
należy tylko, że ustawienie pola
"Parts" określa grubość "rulonu".

Przejście "3-D Rotation" jest
podobne do odwracania strony.
Przejście to polega na obróceniu
w przestrzeni końcowej części



sceny taj, jakby była ona rozpięta na
sztywnej  ramie. Tłem dla obracającej  się
"ramy"  zawierającej scenę  jest  następna
scena.  Efekt  "3-D Rotation"  ma niewiele
ustawień. Możesz zdecydować tylko o
sposobie obracania się "ramy". Masz
zatem do wyboru:

* - "rama" zostanie nieco
cofnięta w przestrzeni i zacznie się
obracać wokół swej poziomej osi i
jednocześnie oddalać;

* - "rama" zostanie nieco
cofnięta w przestrzeni i zacznie się
obracać wokół swego prawego rogu i
oddalać;

*  - "rama" będzie obracać się
względem swego lewego rogu i
jednocześnie oddalać;

* - "rama" zostanie obrócona
w prawą stronę i jednocześnie będzie się
oddalać, aż zniknie po prawej stronie
ekranu.

Przejście "Bars" polega na tym, że obraz
początkowych klatek drugiej sceny zostaje
podzielony na paski. W przypaku
standardowego ustawienia pola
"Direction" są to paski poziome. W
zależności od stanu pola "Mode" paski
przesuwają się nad poprzednio
widocznym obrazem (ustawienie "Wipe")
albo "wypychają z ekranu" odpowiadające
im części poprzednio widocznej sceny
(ustawienie "Push"). Pole "Direction"
zawiera listę możliwych kierunków ruchu
pasków. Mogą one przesuwać się z lewej
strony w prawo lub z prawej w lewo, albo
też z góry na dół albo odwrotnie. Mogą też
rozsuwać się jak kurtyna. Pole "Bars"
pozwala określać ilość pasków za pomocą
znanego Ci już suwaka. Gdy pasków jest
mało odnosi się wrażenie ich przesuwania
się  po ekranie. Przy większej  ich  ilości
możesz uzyskać inne ciekawe efekty. Gdy
na przykład pasków jest około 100 i
przesuwają  się  z prawej  strony  w  lewo,
odnosi się wrażenie, że przez ekran
przechodzi ukośna "fala".

W następnym odcinku zajmę się
pozostałymi efektami na obrazie. Tak jak
wspomniałem we  wstępie,  główna  część
instrukcji obsługi CASABLANCI dobiega
końca. Nasza przygoda z wideo na
Amidze nie pozostanie bez kontynuacji,
ale  o tym  powiem w  kolejnym  numerze
Amigazynu.

Czy emulacja
zawsze musi oznaczać

KOMPROMIS?

Czy Amiga
musi posiadać własny

CHIPSET?

Jak poznasz
prawdziwy nieudawany

SPRZĘT?

CZYTAJCZYTAJ
AMIGAZYN!AMIGAZYN!



ak powszechnie wiadomo,
Linux na Amidze nie jest łatwą
sprawą.  Trochę  za sprawą  braku
możliwości bezpośredniego
"bootowania" płyty CD, a trochę
przez małą wydajność procesorów
serii Motorola 680x0. Pomijam
oczywiście maszyny z procesorami
PowerPC dające niepomiernie
większe możliwości, o nich
powiemy innym razem. Na
"starej" Amidze kiedyś używało się
głównie APUSa i to też raczej tylko
w formie  konsoli,  bez  środowiska
graficznego. Ja jednak chcę
powiedzieć o dwóch innych
ciekawych sposobach
uruchomienia oprogramowania
linuksowego,  które  najczęściej  są
niedostrzegane.

Może się zdziwicie, ale na oficjalnej
stronie dystrybucji Debian umieszczone są
informacje na temat instalacji systemu na
Amidze. Jest to oficjalne wsparcie i choć
dotyczy jedynie wersji Hamm (2.0), Sarge
(3.1) lub Etch (4.0) to jednak nie można go
pomijać. Oczywiście wydania te nie mogą
równać się najnowszej o numerku 7.8, ale
i  tak  warto  sprawdzić  jak  Debian  jest  w
stanie działać na naszej poczciwej
"przyjaciółce". Przeglądając zasoby strony
internetowej:

znaleźć można dokładną instrukcję
instalacji włączając w to kwestie
uruchomienia  na  kartach  graficznych
lub oryginalnym chipsecie Amigi.
Postanowiłem podążyć jej śladami.
Ponieważ jednak instalacja jest dosyć
skomplikowana, a ja nie jestem
wielkim znawcą "bebechów" Linuxa,
szczególnie na Amidze, postanowiłem
zacząć od nauki na starszej wersji
systemu.

Okazuje się, że na procesorze 68030
można uruchomić więcej niż się to
powszechnie uważa. Procedura samej
instalacji, jak również uruchomienia
Linuxa jest dość skomplikowana i
należy ją wykonywać spod
Workbencha.  Okazuje  się  jednak,  że
dzisiejsze tendencje to używania
oprogramowania korzystającego z
biblioteki "QT" posiadają swoje
korzenie w dawnych czasach. W
pierwszej części cyklu chcę
powiedzieć o tym nieco więcej. Nie
będę jednak od razu mówił jak
uruchomić Linuksa, aby Was
skutecznie nie zniechęcić ze względu
na skomplikowaną instalację. Powiem
natomiast jak uruchomić środowisko
graficzne "X-Windows", zwane dzisiaj
w skrócie "X11". Jest to o wiele
łatwiejsze, a umożliwia poczucie
klimatu tego specyficznego systemu.

Wszystko co potrzebujemy do pakiet o
nazwie "AmiWin", ktory znajdziemy
bez problemu na Aminecie.
Posiadacze płyt "Geek Gadgets" mogą

poszukać odpowiednik plików na CD.
Wracając do Aminetu, można z niego
pobrać także kilkadziesiąt programów
pracujących w formie graficznej, co
pozwoli ocenić wydajność naszego
systemu. Mamy możliwość pracy
nawet na układach ECS, ale wiadomo,
że najlepsze rezultaty osiągniemy
posiadając kartę graficzną. Od razu
dodam,  że  na mojej  Amidze 1200  z
Blizzardem 68030/50 MHz pakiet
uruchamia się, chociaż działa niezbyt
żwawo. Jak wiadomo główną winę
ponoszą tutaj wolne operacje
graficzne na układach AGA w trybie
Chunky, które dodatkowo obciążają
procesor.

Instalacja pakietu "AmiWin" nie jest
trudna, wystarczy rozpakować
archiwum LHA i uruchomić instalator
za pomocą ikony o typowej nazwie
"Install". W trakcie całej procedury
potwierdzamy tylko najważniejsze
rzeczy, to znaczy wybieramy katalog
na dysku oraz ustawiamy mapę
klawiatury, która używana będzie w
środowisku "X-Windows". Nie ma to
związku z ustawieniem na
Workbenchu i należy o tym pamiętać.
Niestety nie jest uwzględniona wersja
polska, dlatego najlepiej wybrać pole
"American".

Program pyta także o "Magic User
Interface", który może okazać się
wymagany do uruchomienia pakietu
TCP/IP,  na  przykład  "Miami".  System
"X-Windows" jest  mocno  związany  z
Internetem, dlatego aby w pełni
wykorzystać jego możliwość bardzo

Linux
na Amidze 1200

(część 1.)
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wskazane jest podłączenie Amigi do sieci.
Instalator skopiuje do systemu kilka
bibliotek koniecznych do uruchomienia
podstawowych funkcji. Co jakiś czas
będziemy musieli jednak zainstalować
dodatkowe pliki, ale o tym powiem później.

Podczas instalacji wybieramy też tryb
wyświetlania,  a  ściślej  mówiąc  sterownik
jaki używany będzie na ekranie
"linuksowym".  "AmiWin"  uruchomi  się  na
oddzielnym ekranie, co jest jedyną
możliwością utworzenia odpowiedniego
środowiska pracy jeśli nie posiadamy
dodatkowej karty graficznej. To wszystkie
opcje, które należy ustawić podczas
instalacji. Teraz możemy już uruchomić
"X-Windows". Do systemowego pliku
"user-startup" zostały dodane nowe
przypisania, dlatego trzeba zresetować
Amigę. Dalej otwieramy okno "Shell" i
wpisujemy:

Po chwili  zobaczymy okno wyboru  trybu
wyświetlania. Na standardowej Amidze
najlepiej użyć "Hires Interlace" z niewielką
ilością kolorów, na przykład 4 lub 8. Ekran
wypełniony zostanie szarą szachownicą z
nietypowym kształtem wskaźnika myszki.
To jest właśnie główny "pulpit", na którym
możemy uruchamiać kolejne programy.
Jak to robić? Trzeba po prostu wydawać
polecenia w oknie "Shell" tak samo jak w
zwykły sposób w systemie Amigi. Różnicę
stanowi fakt, że programy korzystające z
"X-Windows" będą pojawiać się na
ekranie otwartym przez "AmiWin", a nie na
Workbenchu. Pracować możemy
oczywiście równolegle, bo pozwala na to
wielozadaniowość systemu operacyjnego
Amigi.

Gdy jednak powrócimy do okna "Shell"
okaże się, że nie można wpisać nowego
polecenia, chyba że otworzymy kolejne
okno AmigaDOS. Jest to dość
niewygodne, dlatego najlepiej każdy
program uruchamiać poprzedzając nazwę
funkcją "run". Wtedy w jednym oknie
wywołamy wiele procesów CLI, ale nadal
będzie możliwe korzystanie z innych
poleceń bez otwierania kolejnego "Shella".
W związku z tym zamiast "startx", można
wpisać:

Jeżeli  teraz  - po  uruchomieniu  pakietu -
przejdziemy z powrotem do okna
AmigaDOS, zobaczymy w nim kursor  ze
znakiem zachęty. Oznacza to gotowość do
przyjmowania kolejnych poleceń.
Ewentualnie czasem trzeba nacisnąć

klawisz ENTER, ale to wszystkie
wymagane  czynności, a więc  jest  to
dużo łatwiejszy sposób obsługi.

"X-Windows" rozpoznaje myszki z
trzema przyciskami i są one zalecane,
gdyż wiele programów nawet podczas
instalacji korzysta z dodatkowego
klawisza. Na zwykłej myszce bez
problemu sprawdzimy jednak
podstawowe funkcje. Po naciśnięciu i
przytrzymaniu lewego klawisza
uzyskamy dostęp do podręcznego
menu rozwijanego z najprostszymi
opcjami. Można za ich pomocą na
przykład wyłączać uruchomione
programy i zamykać ich okna. W
archiwum wraz z "AmiWin" znajduje
się kilka programów typowych dla
pulpitu, na przykład zegar czy
kalkulator. Na ich przykładzie
najłatwiej nauczyć się obsługi
systemu. Aby zobaczyć wszystkie
nazwy przechodzimy do okna "Shell" i
zmieniamy katalog na:

Teraz  gdy  wyświetlimy  zawartość  za
pomocą polecenia "dir", zobaczymy
kilka plików. Wpisując ich nazwy
uruchamiamy kolejne programy. I  tak
"xclock"  to  prosty  zegar,  a  "xcalc"  -
trochę bardziej rozbudowany
kalkulator. Oba programy powinny
uruchomić się i działać szybko na
praktycznie  każdej  konfiguracji  Amigi,
która pozwala uruchomić "AmiWin".
Tak jak wspomniałem wcześniej,
najlepiej wpisywać  je  razem z  "run",

czyli:

albo

Aby przejść na ekran "X-Windows"
można zastosować kombinację
klawiszy AMIGA + M lub przycisnąć
przycisk zmiany ekranu na listwie
Workbencha. W drugą stronę lub
raczej musimy nacisnąć skrót
klawiaturowy. Po uruchomieniu
nowego programu, na ekranie
"AmiWin' pojawi się najpierw zarys
okna,  które  zostanie  otwarte.  Należy
wskazać  wolne  miejsce  na  pulpicie  i
nacisnąć lewy klawisz myszki. Dopiero
teraz program zostanie wywołany i
zobaczymy elementy okna. Od razu
możemy z niego korzystać, jak
również przenosić okno za pomocą
listwy, która wygląda inaczej niż w
systemie Amigi, ale posiada podobne
funkcje. Na ilustracji widać
uruchomione trzy programy oraz
rozwijane menu.

Proponuję nauczyć się obsługiwać
nasze amigowe "X11", bo w sieci
znaleźć można wiele ciekawego
oprogramowania i o tym powiem w
następnym odcinku. Jest to dobry
wstęp do pierwszego kontaktu z
pełnym Linuksem. Zapoznam Was
również z podstawami konfiguracji
"AmiWin", co nie jest aż tak trudne jak
może się wydawać. Kolejnym krokiem
będzie już uruchomienie właściwego
Debiana. Zapraszam.



TOMASZ BERNACIK

Jednym z polskich przykładów jest
"Fizyka" wydana przez firmę EXE w 1996
roku. Program zawiera komplet testów dla
uczniów szkół średnich przygotowujących
się do egzaminów na wyższe uczelnie.
Zakres wiedzy jest bardzo duży i zawiera
między innymi zagadnienia z dynamiki,
kinematyki, termodynamiki, teorii pola
elektrycznego, magnetycznego czy też
promieniowania rentgenowskiego.
Znajdziemy tu także propozycję z zakresu
akustyki, fal świetlnych, elektrochemia, a
nawet fizyki jądrowej.

Trzeba przyznać, że autorzy zawarli masę
wiedzy, a program jest oczywiście
całkowicie po polsku. Nauka i
sprawdzanie wiedzy polega na
odpowiedzi na kilkanaście pytań w jednym

zestawie testowym. Do wyboru mamy
cztery odpowiedzi, z których jedna jest
prawidłowa. Gdy popełnimy błąd,
program wyświetla podpowiedzi na
przyszłość w formie wzorów, które
można zastosować do rozwiązania
zadania.  Na  koniec  wyświetlana  jest
ocena naszej "radosnej twórczości" w
6-stopniowej skali, a jeżeli uznamy, że
test jest zbyt trudny możemy go
przerwać, powrócić do ekranu
głównego i wybrać inne zadania do
rozwiązania. Jest to typowy sposób
komunikacji z użytkownikiem i można
nawet określić go mianem
"oklepanego", ale jak wiemy -
najprostsze rozwiązania są często
najskuteczniejsze.

Podczas nauki przygrywa
sympatyczna  muzyka  "trackerowa"  o
brzmieniu charakterystycznym dla
amigowej demo-sceny. Do
uruchomienia wystarczy nawet stary
Kickstart 1.3, co jest kolejną dobrą
cechą. Niestety oprawa graficzna jest
bardzo skromna. Opracowano ją
solidnie, kolorystyka nie przeszkadza,
a  litery  są  dobrze czytelne  i działają

pozytywnie na osoby będące
"wzrokowcami", ale jednak dodałbym
od siebie więcej elementów
graficznych. Bez nich interfejs
użytkownika bardziej przypomina
program użytkowy i po pewnym
czasie możemy poczuć się znużeni
widokiem ekranów o takim samym
układzie i identycznym stylem
wizualnym.

Nie  są  to  jednak wady, która mogą
przeważyć szalę pozytywnej oceny
całego programu. Na pewno nie
zastosowano w nim odkrywczych
technik, ale zawiera szeroki zakres
wiedzy, a to jest moim zdaniem
najważniejsze. Dodając do tego małe
wymagania sprzętowe otrzymujemy
całkiem przyzwoitą pomoc naukową.
Wszystko mieści się na jednej
dyskietce, a więc nie grozi nam
"wachlowanie" nośnikami jak przy
wielu innych produkcjach, choćby
"Super Memo".

Gdy już przypomnimy sobie czystą
teorię warto byłoby przeprowadzić
testy praktyczne.
W tym zakresie przykładem dobrze
wykorzystanego potencjału komputera
jest program o nazwie "Circular
Motion" pochodzący z początku lat
'90-tych. Znowu działa nawet na
Amidze 500 z 1 MB pamięci, ale
pracuje bez kłopotu także na lepszym
sprzęcie. Pozwala przeprowadzać

FIZYKA
KOMPUTEROWA

śród  bogatej  bazy  oprogramowania  dla  Amigi  bez  trudu
znajdziemy produkcje związane z szeroko pojętą edukacją. Powstało
wiele programów zagranicznych, ale znajdziemy także produkty
polskich programistów. Można wyróżnić wiele grup, ale istnieją
dziedziny,  gdzie  szczególnie  ważna jest  interakcja  teorii  z  praktyką
doświadczeń. Jedną z takich nauk jest fizyka.
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symulację ruchu kuli  po okręgu, a zatem
mamy do czynienia  z  działem dynamiki.
Możemy określać warunki wstępne takie
jak pozycję, promień i masę ciała stałego,
a także wartość siły dośrodkowej, która jak
wiemy utrzymuje ciało w ruchu po okręgu.
W związku z powyższym możliwe jest
również zawieszenie kuli na lince,
określanie sprężystości i przeprowadzanie
dodatkowych doświadczeń. Na ekranie
widzimy animację kuli, a także na stałe w
oddzielnym oknie  możemy mieć  podgląd
wartości energii kinetycznej i potencjalnej
względem naszego symulowanego układu
odniesienia.

Ruch możemy zwalniać, przyspieszać,
zatrzymywać, a zatem mamy wszelkie
możliwości nie tylko szczegółowej
obserwacji doświadczenia, ale także
analizy wartości rozkładu działających sił.
Za pomocą przycisku opisanego jako
"E=mc" możemy wyświetlić podręczną
ściągę zawierającą najważniejsze wzory
potwierdzające rezultaty symulacji lub
umożliwiające obliczenie poszczególnych
parametrów. "Circular Motion" udostępnia
też mały  podręcznik  z  zakresu dynamiki

ruchu, ale mamy go wyłącznie w
angielskiej wersji językowej, zatem nie
każdy będzie mógl z niego skorzystać.
Cała reszta wykonana jest w sposob
głównie obrazkowy, więc bariera językowa
w większości przypadków nie powinna
stanowić problemu.

Będąc przy  wizualnej  warstwie  warto
powiedzieć,  że  cały  ekran utrzymany
jest w surowej i prostej konwencji, co
nie dziwi jeśli program ma działać na
najprostszych Amigach. Z drugiej
układ informacji jest dość dobrze
przemyślany i choć widzimy dużą ilość
danych są one czytelne i  nie miałem
wrażenia przeładowania. Dodatkowe
elementy jak wzory czy dłuższe teksty
umieszczone w osobnych oknach,
które można w każdej chwili otworzyć
lub zamknąć. Ciekawostką jest fakt, że
przy wczytywaniu pojawia się reklama
programu w wersji dla MS-DOSa. Jak
widać w tym przypadku najpierw
powstała wersja dla Amigi,  a  produkt
pecetowy  musiał poczekać  dłużej  na
premierę. W późniejszych latach było
już  raczej  odwrotnie,  więc  dla  mniej
obeznanych użytkowników może być
to zaskakujące.

Program jest w zasadzie całkiem
zapomniany i nie przypominam sobie,
aby wypłynął kiedyś na szersze wody.
Uważam jednak, że warto go poznać,
bo doskonale uzupełnia czysto

teoretyczne programy edukacyjne
jakie powstały dla Amigi. A
pamiętajmy, że jest ich wbrew
pozorom bardzo wiele i możemy
wybierać ich różne wydania - od
najprostszych po produkcje dla Amigi
CDTV doskonale wykorzystujące

objętość płyty CD. Niestety wiele z
nich nie posiada polskiej wersji
językowej, a polskie należą głównie do
kategorii "pięćsetkowiczów", choć
istnieją wyjątki jak "Dzieje Polski"
wydane przez firmę Eureka z Wrześni.
Powoduje to, że zwykle kojarzymy
Amigę z programami zawierającymi
sporą ilość wartościowej wiedzy, ale
bez fajerwerków graficznych czy
dźwiękowych.

Poszukiwania oprogramowania z
dziedziny fizyki nie są łatwe jeśli
chcemy znaleźć pozycje rzeczywiście
przydatne w nauce. Chciałbym też
zwrócić  Waszą uwagę na wtyczki do
popularnych programów służących do
generowania grafiki trójwymiarowej,
jak "Real3D" czy "Lightwave". Istnieją
moduły wspomagające symulację
ruchu. Mogę przytoczyć dwa
przykłady, mianowicie "Kinematic
Motion Module" i "Dynamic Motion
Module". Niestety trudno je zdobyć, a
ich użycie również nie należy do
najprostszych. Na szczęście na
dyskietkach instalacyjnych znajdują

się instrukcje obsługi, ale
wymaga to znajomości języka
Szekspira. Na pewno warto
pamiętać o tym, że wiele
programów stricte użytkowych
pozwala rozszerzać swoje
możliwości i na tej bazie
możliwości Amigi w tym
zakresie są większe, choć
wymaga to znacznego nakładu
pracy.

Poznając cały przekrój
oprogramowania "naukowego"
możemy zauważyć jak wiele
pozycji nie znamy. Wiele
tytułów jest odnotowanych w
zaledwie kilku miejscach w
Internecie i do tego bardzo
skrótowo. Dzięki nim
przypomnimy sobie częściowo
szkolną wiedzę i zobaczymy
jak można wykorzystać Amigę
pod względem edukacji. A
może niektóre programy
pokażemy naszym
pociechom? Weźmy też pod
uwagę, że większość z
wymienionych przeze mnie
programów należy do kategorii

oprogramowania  typu  Shareware  lub
można je pozyskać całkowicie
darmowo (licencja Freeware). Dlatego
po raz kolejny polecam bardziej
uważnie przyjrzeć się bibliotekom
"Public  Domain"  dostępnym  masowo
w Internecie.



MARCIN LIBICKI

yć może to dziwne, ale czytając
współczesną definicję Amigi
zacząłem zastanawiać się nad
znaczeniem słowa "multimedia".
Wielokrotnie widziałem określenia
w stylu "pierwszy komputer
multimedialny" i konfrontacja z
moją pamięcią kazała mi
podumać nad tym, jak zawrotną
karierę  zrobiło  to  pojęcie  wraz  z
rozwojem komputerów oraz jak
zmieniało się w czasie jego
znaczenie. A przez ostatnie
kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt
lat zmieniło się naprawdę dużo, co
nie powinno pozostać bez
komentarza.

Osobista pamięć masowa w mojej głowie
podpowiedziała mi, że kiedyś jako
komputer "multimedialny" uznawałem
sprzęt, który przede wszystkim potrafi
wymieniać dane z innymi systemami.
Dzisiaj uznajemy za normalny fakt, że
przenosimy pliki na płycie czy za pomocą
pendrive'a,  ale  nie zawsze  było  to  takie
proste. Dlatego cecha odczytywania
różnych systemów plikowych była tak
ważna, a na Amidze można to robić bez
większych ograniczeń nawet na zwykłej
Amidze 600 czy 1200.

W drugiej kolejności wyznacznikiem
było stosowanie różnych rodzajów
danych i nie chodziło o to czy plik
odczyta się "po kliknięciu w ikonę", a
raczej o to jakie programy pozwalają
na jego rozpoznanie. Nie było to więc
ściśle związane z określonym
sposobem rozpoznawania plików.
Pamiętajmy,  że na  Workbenchu  pliki
niekoniecznie są powiązane z
określonym oprogramowaniem i było
to kiedyś podawane jako jedna z wad
naszego komputera.

Patrząc przez pryzmat powyższych
definicji, urządzeniem w pełni
"multimedialnym " była oczywiście -  i
wciąż jest - dla mnie Amiga. Z czasem
znaczenie tego słowa straciło
pierwotne znaczenie, co postępowało
jednak dość  wolno  i niełatwo było  to
zauważyć, nawet będąc żywo
zainteresowanym tematem.  Jak  mała
jest  świadomość tego procesu wśród
ogółu użytkowników elektroniki nie
trzeba zgadywać. Sam zdałem sobie z
tego sprawę niedawno, a i to za
sprawą przypadku. Czy może to ja w
nieprawidłowy sposób używałem tego
pojęcia?

Sądzę, że większość z Was nie zdaje
sobie sprawy ze zmian jakie dokonują
się na bieżąco w znanych nam
branżach. Na co dzień nie myślimy
przecież o teorii, lecz w praktyce
wykorzystujemy nabytą wiedzę.
Multimedia to tylko przykład, ale
dobrze pokazuje mechanizm. Dla mnie
niekoniecznie jest to pozytywny aspekt
całej sprawy, ale nie można
zaprzeczyć  głębokim  zmianom,  które
już zaszły.

Słownik Języka Polskiego nie
pozostawia wątpliwości i podaje, że
słowo "multimedialny" oznacza:

1. wykorzystujące połączenie różnych
form przekazu np. tekstu, dźwięku,
grafiki, animacji, wideo;
2. służący do takiego przekazu

Wydaje się,  że  jest  to  dzisiaj jedyna
akceptowalna forma użycia i jako taka
nikogo nie dziwi. Mnie jednak
zaskoczyła,  bo  nie  jestem  do  końca
pewien jak powszechne było użycie w
znaczeniu zanotowanym w mojej
pamięci. Dlatego postanowiłem
przeprowadzić małe śledztwo i chociaż
zrobiłem to tylko wśród źródeł
internetowych to jednak uzyskałem
namacalne rezultaty.

Termin "multimedia" został użyty
pierwszy raz dużo wcześniej niż
pojawiły się komputery domowe, bo
już w latach '60-tych. Wszystko łączy
się zgrabnie z Amigą, a to za sprawą
Andiego Warhola, który jak pamiętamy
firmował "przyjaciółkę" podczas jej
premiery w 1985 roku. Ten sam artysta
organizował spektakle, podczas
których łączono muzykę, elementy
kina i nietypowe techniki
oświetleniowe. Wydaje mi  się,  że nie
są  to  fakty  znane powszechnie, a  z
pewnością przedstawienia te mogły
dostarczyć niezapomnianych wrażeń,
szczególnie pół wieku temu. Dzisiaj
pewnie określilibyśmy je mianem
"performance ", bo przecież tak bardzo
lubujemy się w anglojęzycznych
odpowiednikach polskich wyrazów. Bo
przecież nie można powiedzieć po
prostu "pokaz".

Multimedia

B



W tym kontekście nawet zwykła Amiga
500 jest "multimedialna", bo przecież
umożliwia uruchomienie takich programów
jak Scala Multimedia (albo InfoChannel)
czy też Media Point. Jak wiemy można za
ich pomocą tworzyć prezentacje, również
w formie interaktywnej. Baza
oprogramowania związana z tworzeniem
tego typu produkcji jest dużo większa,
wystarczy wspomnieć model CDTV, a
nawet konsolę CD32, która doczekała się
swojego  "Video  Creatora".  Tylko czy na

pewno o to chodzi? Trzeba pamiętać, że –
tak jak wiele innych pojęć - określenie
"multimedialny" w trakcie całego okresu -
do czasu dzisiejszego - przechodziło
liczne przeobrażenia i nabierało innych
znaczeń.  Gdy  nadeszła  era komputerów
termin został całkowicie przejęty przez
media elektroniczne. Dziś potocznie
"multimedialny" oznacza składający się z
obrazu, dźwięku, filmu oraz tekstu, czy
podobnie jak chciał artysta o farbowanych
włosach. Często wiąże się to także z
możliwością interakcji  z odbiorcą, ale nie
jestem przekonany czy jest to element
konieczny definicji.

Wydawałoby się, że sprawa jest
załatwiona raz na zawsze. Zwróćmy
jednak uwagę, że nawet obecne
słownikowe określenia tego słowa
przyznają się do niejednoznaczności.
Pasuje to do mojego odbioru
"multimediów", który pamiętam sprzed
kilkunastu lat czy nawet 20 lat i chyba nie
jestem całkiem odosobnionym
przypadkiem. Czy na przykład określamy
w ten sposób książkę elektroniczną, a
więc popularnego e-booka?
Niekoniecznie. "Multimedia" to liczba
mnoga, czyli aby dany element tak
nazwać powinno wystąpić połączenie kilku
elementów zawierających się w tym
słowie. Dlatego nie wszystkie formy
przekazu powinniśmy określać w ten

sposób, mimo że są na wskroś
nowoczesne. Przykładem mogą być
popularne słuchowiska nazywane
dzisiaj modnie "audio-bookami". Czy
mogą być multimedialne? Pewnie tak,
ale czy są takie zawsze?

Termin ten znajduje zastosowanie w
tak wielu dziedzinach, że trudno
wymienić wszystkie. Narzucają się
oczywiste odpowiedzi jak reklama,
rozrywka czy sztuka, choć w tym

ostatnim przypadku
zastanowiłbym się nad
tym, co można uznać za
uprawianie tej profesji
przez prawdziwe "S". W
marketingu czy ogólnie
"mediach" jest to
łatwiejsze, bo wiadomo
przecież, że atrakcyjne
prezentacje przyciągną
większą uwagę widzów niż
klasyczny analogowy
wskaźnik Adama
Słodowego.

W szeroko pojętym
przemyśle rozrywkowym
"multimedia" zadomowiły
się już na całego,
szczególnie w

kinematografii, gdzie bardzo szeroko
stosowane są efekty specjalne.
Ostatnio niektóre filmy zaczęły być
nawet w całości nazywane
"animacjami" lub "grami", co
uwidacznia  jak  niebezpiecznie  bliskie
stały się techniki wykorzystywane
przez filmowców i producentów
elektronicznej rozrywki. Nie ma się co
temu dziwić, bo rozdzielczości
ekranów naszych komputerów, choć
nie mogą równać się jakości
nowoczesnego filmu 3D to jednak
sprawiły, że dostrzegamy
w kinie cechy, które
kiedyś umykały naszej
uwadze. Sam byłem
zdziwiony faktem, że
siedząc w pierwszej
połowie sali  IMAX widzę
poszczególne piksele
ekranu kinowego. Nie
było to w ogóle widoczne
podczas mojego
pierwszego seansu "w
trzech wymiarach", co
miało miejsce chyba
około roku 2005. Przy
okazji warto zauważyć
niesamowity postęp jaki
dokonał się w technice
Motion Capture
dosłownie w ciągu

ostatnich kilku lat. Jest to sposób
wyrazu, który zdecydowanie mieści się
w kategoriach definicji słowa
"multimedialny", a nikt go tak
specjalnie nie nazywa.

Czy więc biorąc uwagę całą litanię
definicji tak bardzo niejednoznacznego
pojęcia możemy nadal mówić o
Amidze w kategoriach komputera o
cechach "multimediów"? Myślę, że
odpowiedź jest oczywista - pewnie, że
tak! W końcu jaki sprzęt jako pierwszy
zaczął  łączyć dobrej  jakości  dźwięk,
grafikę i płynną animację? To przecież
nasza "przyjaciółka" rozpoczęła w
dużej  mierze pęd do gier  o  większej
ilości kolorów, z płynnym scrollingiem
plansz i digitalizowaną muzyką. Nawet
dzisiaj nie tak łatwo emulować Amigę z
takim skutkiem, aby odbiorca nie
widział różnicy pomiędzy prawdziwym
sprzętem, a jeszcze kilka lat temu było
to niemal niemożliwe.

Dlatego nie zapominajmy o tym, co
dała nam Amiga w historii i popatrzmy
inaczej na ostatnie dzieła twórców
elektronicznej rozrywki. Nie wszystkie
są  takie bezduszne jak  wydaje się  z
pozoru, a pozycje takie jak "World of
Goo", "Machinarium", "Braid", "Limbo"
czy "Little Inferno" są żywcem wyjęte z
czasów świetności  Amigi.  Oczywiście
dzisiaj  świat wygląda  inaczej, więc  i
gry są inne, ale czy nie dostrzegamy w
tym ani krzty duszy naszego
ulubionego komputera? "Przyjaciółce"
nic  nie  ubędzie jeśli  nowe produkcje
będą się wzorować na najlepszych
pozycjach z  czasu  minionego,  a my
nadal będziemy mogli się nimi cieszyć.
Szkoda  tylko,  że  dzisiaj  jest  to tylko
margines rynku gier - widać "taki
mamy klimat".



Hipoteza Fliessa zakłada, że
podporządkowani jesteśmy określonemu
wzorcowi aktywności, który ma związek z
procesami życiowymi zachodzącymi we
wszystkich organizmach na kuli ziemskiej.
Ma to być powiązane ze zmianami w
naszym środowisku naturalnym takimi jak
temperatura, opady, kolejność pór roku, a
także pewnymi okresowymi zjawiskami
astronomicznymi. Według tej teorii
wszystkim zawiaduje zegar biologiczny,
który reguluje cykliczność funkcji
życiowych poprzez sterowanie procesami
biochemicznymi w komórkach i tkankach
organizmu. Wyróżnić możemy kilka
rodzajów rytmów biologicznych, główny
podział jako kryterium przyjmuje czas. W
związku z tym mówimy o rytmie około
dobowym określającym cykl zmian
zachowania pod wpływem czynników
takich jak wzrost oraz okresy snu i
wzmożonej aktywności. Wskaźniki
biorytmu traktowane są jako "wróżenie z

fusów", jednak myślę, że nawet z
czystej ciekawości można porównać
uzyskane wyniki z praktyką
codzienności. Większość programów
przyjmuje trzy podstawowe wartości
oznaczające odporność organizmu na
wysiłek, stres oraz możliwości
umysłowe. Mamy więc do czynienia z
biorytmem fizycznym, emocjonalnym i
intelektualnym.

Rozwijając temat bardziej praktycznie,
każdy może spróbować określić swoje
samopoczucie i potencjał dowolnego
dnia. Należy w tym celu wziąć pod

uwagę ilość dni upływających od
narodzin, dlatego głównym
parametrem jest data urodzenia. W
ten sposób możemy uzyskać
informacje o tym, kiedy będziemy
najbardziej podatni na niepowodzenia
w każdym z trzech wymienionych
aspektów. Za początek cyklu należy
przyjąć okres, w którym wykres
biorytmu przekroczy linię zerową z
ujemnej na dodatnią. Matematycznie
powiedzielibyśmy po prostu, że
wartości funkcji są wtedy nieujemne, a
zatem przyjmują zero lub liczbę
dodatnią. Cykle podzielone są na dwa

W SŁUŻBIE
NEUROBIOLOGII

ojęcie  rytmu biologicznego  stało  się  popularne  w  latach
'60-tych i choć traktowane z przymrużeniem oka, jest wynikiem
konkretnych prac naukowych. Były one prowadzone przez
Wilhelma Fliessa na przełomie XIX i XX wieku, lekarza
współpracującego w swojej karierze między innymi z takimi
sławami  jak  Sigmund  Freud czy  Otto  Weininger.  Popularnie
mówiąc Fliess opracował teorię biorytmów. Amiga posiada
przynajmniej kilka programów umożliwiających ich wyliczenie,
możemy się także pokusić o samodzielne określenie rytmu
biologicznego człowieka.

PTOMAS Z BERNACIK



główne okresy, z których pierwszy jest
pozytywny ("dodatni"), a drugi - negatywny
("ujemny"). W każdym przypadku
przyjmuje się nieco inną ilość dni
przyporządkowaną do konkretnego etapu.
W skrócie można to ująć tak:

- - (23  dni)  11,5  dni
dodatnich i 11,5 ujemnych
-  - (28 dni) 14 dni
dodatnich i 14 dni ujemnych
-  - (33 dni) 16,5 dni
dodatnich i 16,5 dni ujemnych

Ciekawym zagadnieniem jest także tak
zwane biopowinowactwo, czyli
procentowe porównanie biorytmów dwóch
osób. Tu również stosuje się wyróżnienie
na trzy wskaźniki. Jeżeli wynik mieści się
w przedziale ok. 48-86% sugeruje to, że
osoby pozostają ze sobą w zgodności.
Powinni więc wykazywać względem siebie
zrozumienie i empatię, a także
konstruktywne wspólne działanie. Gdy
biopowinowactwo będzie na poziomie
dochodzącym maksymalnie do 35%, dwie
osoby mogą czuć się wyobcowane, nawet
jeśli pozornie żyją razem. Najgorszym
wynikiem jest  0%,  co  może  powodować
całkowite niezrozumienie, a w
konsekwencji skrajne stany emocjonalne
lub bardzo głębokie okresy euforii lub
przygnębienia. Co innego, gdy uzyskamy
wynik 100%. W takiej sytuacji
porozumienie powinno być jak najlepsze,
co  nie  oznacza oczywiście  braku innych
potencjalnych problemów.

Sprawdźmy zatem w jaki sposób możemy
naocznie przekonać się o wyglądzie
naszego osobistego biorytmu i sprawdzić
wskaźniki konkretnego dnia. Trzeba
uruchomić jeden z dostępnych
programów, które znajdziemy na dyskach
z serii  Fish  oraz  Aminecie.  Moją  uwagę
zwrócił program umieszczony na 759 oraz
862  dyskietce  "Pana  Ryby" o oczywistej
nazwie "BioRhythm". Zajmuje niewiele
ponad 20 kilobajtów pamięci, a więc
wymagania sprzętowe można uznać za
wręcz pomijalne. Po uruchomieniu pojawi
się estetyczne niebieskie tło, na razie
jeszcze bez żadnego wykresu. Wybieramy
opcję  "New  BirthDate" z menu  górnego
"Project", w osobnym oknie wpisujemy
datę urodzenia i potwierdzamy
przyciskiem "OK". Data powinna w tym
momencie pojawić się na listwie ekranu, a
poniżej wykresu - obok napisu "Age" -
ilość dni naszego dotychczasowego życia.

Teraz za pomocą pól "<<" i ">>"
wybieramy miesiąc i rok, dla którego
chcemy zobaczyć biorytm. Wskazany
miesiąc jest pokazany obok, na przykład

"Feb 2015" oznacza oczywiście luty
bieżącego roku. Dalej naciskamy
jeszcze raz "OK" na środku ekranu i
już widzimy rezultat naszego działania.
Kolorowe linie wykresu oznaczają:

-  - biorytm fizyczny
-  - biorytm emocjonalny
-  - biorytm intelektualny

Wyniki możemy wydrukować przez
wybranie opcji  "Print  Screen" z  tego
samego menu "Project". Jednak ma to
sens tylko wtedy, gdy mamy
zainstalowany w systemie sterownik,
który  nie  wymaga żadnych ustawień.
Tak  się  dzieje  ze  względu  na  to,  że
"BioRhythm" nie posiada żadnych
możliwości wpływania na formę druku.
W wielu przypadkach dużo lepsze
rezultaty  osiągniemy wykonując  zrzut
z ekranu, na przykładem programem
"SGrab" lub podobnym, a potem
wczytując grafikę do programu
graficznego.

Podobne funkcje uzyskamy
uruchamiając  program znajdujący  się
na Aminecie w katalogu "misc/misc" o
wdzięcznej nazwie "Biorytmi". Mówię o
nim nie bez powodu, bo jest lepiej
napisany i przedstawia właściwie te
same informacje, ale w lepszy sposób.
Nie sprawia też trudności na nowszym
sprzęcie, poza tym istnieje nawet
oddzielna wersja dla systemu
MorphOS, a więc dla procesorów

PowerPC.  W takim przypadku trzeba
go szukać pod tą samą nazwą, ale w
katalogu "util/misc".

Obie wersje wyglądają prawie tak
samo. Również korzystają z własnego
ekranu, a w centralnej części
posiadają podziałkę, na którą
nanoszony jest wykres. Najpierw
należy ustawić datę urodzenia w polu
"DAY OF BIRTH".  Robimy to  małymi
przyciskami znajdującymi się poniżej i
powyżej każdej cyfry. Analogicznie tak
samo należy podać dzień, dla którego
chcemy obliczyć biorytm, lecz służy do
tego  prawa  część  ekranu  oznaczona
jako "DEST. DAY". Na koniec klikamy
na napisie "DAYS SPENT" w
centralnej części. Po chwili
wyświetlony  zostanie  wykres,  a nam
pozostanie analiza wskaźników. Teraz
linie na wykresie oznaczają:

- - biorytm fizyczny
-  - biorytm emocjonalny
-  - biorytm intelektualny

Oba programy mają zbliżone
możliwości i niestety są bardzo proste.
Znalazłem co prawda jeden nieco
bardziej rozbudowany, który wyświetlał
podpowiedzi i krótkie wnioski z
uzyskanych wskaźników. Ma jednak
egzotyczną i nieznaną mi bliżej wersję
językową, dlatego nie będzie
przydatny dla większości osób. Jak
widać nasze amigowe programy nie



uwzględniają wspomnianego wcześniej
biopowinowactwa. Można je dość łatwo
wyliczyć na podstawie gotowych tabel,
które z  łatwością  znajdziemy  w sieci.  A
może ktoś powinien napisać nowy,
bardziej profesjonalny program dla
Amigowców?

To  wszystko  oczywiście  teoria, która  nie
musi mieć wiele wspólnego z
rzeczywistością i faktycznie tak jest
wielokrotnie.  Uważam,  że  nie należy  się
sugerować wynikami zbyt mocno, z
drugiej strony nie można ich też zupełnie
ignorować, bo wszyscy podlegamy
procesom zachodzącym w naturze. Nie
można temu zaprzeczyć, ale też nie
rozumiemy  tych  zmian  w  pełni.  Dlatego
dla mnie zawsze pozostanie margines
niepewności  i  wolę kierować się  zasadą
"przezorny zawsze ubezpieczony". Trzeba
dodać, że większość doświadczeń
wykonanych na przestrzeni kilkudziesięciu
ostatnich lat nie potwierdza faktu istnienia
ścisłej korelacji pomiędzy potencjałem
ludzi. A zatem może się wydawać, że
sprawa jest przegrana. Jednak sam
parokrotnie stwierdziłem zgodność
mojego samopoczucia ze skalą wykresu.
Czy jest to tylko autosugestia? Tego chyba
nie wie nikt, ale zobaczcie fragment
mojego wykresu dla dnia, w którym piszę
ten artykuł. Nie da się ukryć, że tylko
biorytm intelektualny jest w wysokich
partiach i po razu kolejny zgadzam się ze
wskaźnikami, a mój rozum od razu pracuje
lepiej.

A gdzie tytułowa neurobiologia? Cóż, jest
to nauka zajmująca się funkcjonowaniem
układu nerwowego, a więc
odpowiadającego za sterowanie
aktywnością organizmu. Nie pozostaje on
bez wpływu na zmiany w otoczeniu i
wywołuje nasze odpowiednie reakcje.
Przedmiotem zainteresowania jest tutaj
przetwarzanie informacji odbieranych
przez zmysły i jak przyznają specjaliści -
istnieje wiele różnych metod badawczych,
w tym takie,  które  nie są  jednoznaczne.
Mimo olbrzymiego postępu w
neurobiologii, o mechanizmach
zachodzących w mózgu ludzkim nie
wiemy zbyt dużo. Eksperymentujemy z
ludźmi i zwierzętami, a nowe odkrycia
potrafią stawać w sprzeczności z nabytą i
uznaną do tej pory wiedzą. Jednym
słowem - jest to pole niepewne, a wyniki
doświadczeń można interpretować w
różny  sposób.  I  jest  to ten  punkt,  który
każe  mi  łączyć  tę  naukę z "paranauką",
jak często mówi się o teorii biorytmów. Być
może nie jest to aż tak nieracjonalny
sposób przewidywania przyszłości jak
nam się wydaje. Czas pokaże.

zy przyszło Wam kiedyś do
głowy, że gry to sztuka przez
duże "S"? Nie raz zachwycałem
się talentem grafików, na
przykład podczas zabawy w
moich ulubionych grach
przygodowych typu "point-and-
click". Zwykle nie traktujemy
tych dzieł jako... no właśnie,
jako po prostu dzieła sztuki.
Moim zdaniem to duży błąd,
który jednak da się naprawić.

W mojej karierze komputerowca
przetoczyła się masa gier. Od czasów
Commodore 64 byłem żywo
zainteresowany pojawiającymi się
produkcjami, a wiele z nich utkwiło mi
bardzo głęboko w pamięci. Niektóre
tylko ze względu na specyficzny gust,
inne nie dały się zapomnieć przez
grafikę, dźwięk i klimat jaki potrafiły
stworzyć. Wiele z nich trzeba
potraktować jako sztukę, zbyt dużo
posiadają cech przypisanych tej części
dorobku kulturowego.

W tym momencie wypada powiedzieć
czym dla mnie jest sztuka. Definicji
znajdziemy bardzo wiele i zostały
stworzone przez ludzi o wiele ode
mnie mądrzejszych. Jednak mi
osobiście najbardziej odpowiada tak
zwana alternatywa, która mówi, że
sztuka  jest  konstruowaniem form lub
wyrażaniem przeżyć, o ile rezultat
pracy artysty potrafi zachwycić,

wzruszyć lub wstrząsnąć. Idealnie
odpowiada to mojej estetyce, która
podpowiada mi, że dzieło nie musi być
piękne, aby uznać je za wartościowe.
Niezależnie od poczucia piękna i
brzydoty, które rzecz jasna jest tak
subiektywne  jak tylko  potrafią  różnić
się ludzie. Mówiąc ogólnie sztuka ma
przekazywać emocje  - bardzo różne,
często skrajne i to przemawia do mnie
najlepiej.

Zdaję sobie sprawę, że pojęcie sztuki
można zaobserwować na szeroko
ujmowanej demo-scenie. Jednak
mimo wszystko chciałbym skupić się
na  grach,  które  powstały w  czasach
świetności  Amigi,  a więc  jako  czysto
komercyjne produkty, które
teoretycznie nie powinny mieć wiele
wspólnego z jakąkolwiek muzą. Jak
się okazuje, pozory mylą, trzeba tylko
spojrzeć nieco dalej niż na
najpopularniejsze tytuły.

Pierwszą grą,  o  której chcę  napisać
jest "Perihelion" i od razu małe
wyjaśnienie. Nie jest to gra mało
znana,  ale pamiętam,  że  w czasach
kiedy została wydana nie była
specjalnie popularna. Miałem
znajomego, który lubował się w
oglądaniu intra, które skądinąd już
pokazuje "pazurki",  ale jeśli chodzi  o
samą rozgrywkę niestety kolega poległ
na całej linii. Gra należy do
przedstawiciela Role Playing (RPG) i z
pewnością nie jest łatwa, a samo
zorientowanie się w zasadach
wykreowanego  świata  zajmuje  sporo

C

DIABELSKADIABELSKA

rozrywkarozrywka






