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Warsztaty IFX
Leszek Kowalczyk
Po ciepîo przyjëtym przez czytelników artykule o wykorzystaniu
ImageFX w pracy zawodowej (“Robimy katalog” — eXec 1/2000), a nie
tylko w celu îatwego “zrobienia” grafiki majâcej wygraê kolejny konkurs
na scenowej imprezie w Pcimiu Dolnym, autor pokaûe, jak zrobiê maîâ
(1200 x 952 pikseli) grafikë, korzystajâc z moûliwoôci jakie daje
ImageFX w dziedzinie montaûu ilustracji.

Dopus i archiwa
Rafaî Mania
Istnieje wiele rodzajów archiwizerów. Rozpoczynajâc od doskonale
znanych amigowcom LHA, LXZ, XPK poprzez przeróûne ZIP-y RAR-y
GZIP-y, na SIT-ach czy innych HQX-ach koïczâc. Strasznie duûy wybór
i strasznie duûy kîopot w zarzâdzaniu tym caîym baîaganem. Dziesiâtki
programów, dziesiâtki róûnych interfejsów, lub co gorsza ich brak,
czyniâ przeszukiwanie archiwów przysîowiowâ drogâ przez mëkë. Jak
tej drogi uniknâê wykorzystujâc ogromne moûliwoôci doskonaîego
“programu do wszystkiego” jakim jest Directory Opus?

Go Portscan!

"eXec 1/2001", Page #5-6 Tile:0,0, 2001-6-10 16:57
Grayscale 150.0 lpi 45.0° 100%

Grzegorz Kraszewski
Program “Go Portscan!” jest nowym amigowym przedstawicielem
kategorii “port scannerów”, a wiëc programów sîuûâcych do
przeczesywania portów serwerów sieciowych. U nieco zaznajomionych z
tematem wywoîuje to skojarzenia z hackerami i póîôwiatkiem sieciowego
podziemia. Wbrew pozorom i chëciom domorosîych “chakerów” nie
bëdzie to opis kolejnego programu pozwalajâcego na zdalne kasowanie
katalogów na dyskach “niewiernych”, nie bëdzie to równieû
przedstawiciel popularnych onegdaj “winnuke’ów”. Do czego wiëc sîuûy
ten program?

Earth 2140 PL
Michaî Przybylski
Konflikty zbrojne sâ jednym z ulubionych tematów, po które siëgajâ
twórcy gier komputerowych. Dodatkowo ubrane w “modne szatki”
startegii czasu rzeczywistego, przyciâgajâ rzesze nabywców. Po polskim
“Exodus — The Last War” pora na produkcjë... równieû polskâ,
aczkolwiek dla niepoznaki wydanâ na zachodzie: Earth 2140. Jak
wyglâda Ziemia w nie tak odlegîej przyszîoôci, i czy jest tam jeszcze o co
walczyê przekonacie sië sami w numerze 2/2001

Podobno media sâ aproksymacjâ rzeczywistoôci, miniaturowym ôwiatem zamkniëtym w szklanym pudeîku,
szpaltach gazety, czy obwodach sieci. Ta miniaturka pozwala nam poznaê swój pierwowzór, bo przecieû nie sposób
byê wszëdzie i widzieê wszystko. Siedzimy wiëc przed telewizorem, czytamy gazety i przemierzamy sieê w poszukiwaniu wiadomoôci o tym, co teû sië dzieje w otaczajâcym nas ôwiecie. Dlaczego to robimy? Czîowiek to zwierzë
nader ciekawskie. Kto wie — moûe to wîaônie dziëki wrodzonej zdolnoôci do wtykania nosa we wszystko co nowe,
wspiëliômy sië tak wysoko na drzewo ewolucji. Moûe teû dziëki tej ciekawoôci dowiemy sië, jak z niego teraz nie
spaôê?
Jak kaûde ciekawe ôwiata zwierzë, siedzë przed telewizorem i oglâdam w szklanym oczku miniaturkë tego, co nazywamy Polskâ, simulacrum rzeczywistoôci wedîug fachowców od komercji. Wyîania sië z tego obraz naszego spoîeczeïstwa, obraz doôê ciekawy, chociaû czasami przeraûajâcy. Ostatnio wyszîo na jaw, ûe naszâ narodowâ rozrywkâ
jest podglâdactwo. Podglâdamy chëtnie i namiëtnie, szczególnie gdy dziurkë zrobionâ cyrklem w ôciance miëdzy ubikacjâ dla chîopców i dziewczynek zastâpiîa nowoczesna technika i caîy sztab ludzi pracujâcych przez okrâgîâ dobë
po to, ûebyômy mogli podglâdaê bez ograniczeï. Wszystko dla nas, widzów, klientów, abonentów — ûyê nie umieraê! Niektórzy z tego podglâdactwa nie wynoszâ nic, zawiedzeni ûe grupa dorosîych Polaków umieszczona w klatce
nie zaczyna nagle parzyê sië jak króliki. Bardziej wnikliwie podglâdajâcy zauwaûâ za to, ûe wîaôciwie nic niesamowitego sië nie dzieje, a owi doroôli ludzie w kontrolowanym ôrodowisku zachowujâ sië jak dzieci na zielonej szkole. I to
nastraja optymistycznie, bo dziëki temu moûna zrozumieê, ûe ludzie wîaôciwie nie sâ úli z natury, tylko czasami rzeczywistoôê nas przerasta.
Gdy doôê juû mam telewizji, wîâczam kolejnâ soczewkë skupiajâcâ rzeczywistoôê — Internet. Tutaj takûe mogë
obserwowaê grupë ludzi — innâ, ale zarazem jakûe podobnâ do tamtej pod kloszem — spoîecznoôê amigowâ. Jest
nas trochë wiëcej niû dwanaôcie osób, chociaû eliminacja niechcianych egzemplarzy równieû trwa. Tutaj jednak
odchodzi sië wyîâcznie na wîasne ûyczenie, a i nagrody za przeûycie do koïca zabawy nikt jeszcze nie ustaliî. Odciëci
caîkowicie od ôwiata teû nie jesteômy, chociaû niektórzy wolâ nie wyôciubiaê nosa. Brakuje tylko kamer i nadzorcy,
który by sterowaî naszym ûyciem, w zwiâzku z czym zadania do wykonania wymyôlamy sobie sami.
Poza ciekawoôciâ, zwierze zwane czîowiekiem charakteryzuje jeszcze potrzeba rywalizacji. Dlatego i my musimy
dzieliê sië na druûyny czerwonych i ûóîtych, a nastëpnie wzajemnie sië zwalczaê. Praktyka ta uprawiana jest najchëtniej wîaônie w Internecie; tak jak soczewka najlepiej skupia ostre ôwiatîo, tak na amigowych grupach dyskusyjnych,
stronach WWW i kanaîach IRC najwyraúniej widaê scysje i utarczki sîowne. Temat dyskusji wîaôciwie nie jest
istotny, liczy sië przepîyw danych, wymiana poglâdów i emocji. Ta odrobina adrenaliny pozwala nam ûyê, a juû
najlepiej, gdy ktoô na nas wtedy patrzy. Nie ma to jak popisaê sië przed kamerâ, czy teû grupâ dyskusyjnâ. Dopiero
wtedy czujemy, ûe ûyjemy.
Z chëciâ rywalizacji doskonale wspóîgra inna ludzka cecha — potrzeba identyfikacji z grupâ, bo czîowiek to
zwierzë stadne. To wîaônie dlatego sportem narodowym Polaków sâ obecnie skoki narciarskie. Podobno... bo ôniegu
jakoô coraz mniej na wiosnë, a i górek do podskoków niedobór. Ale to nie jest waûne — liczy sië posiadanie nart.
Analogicznie dzieje sië w naszym amigowym ôwiatku. Powstaî nasz “eXec”, zaraz znaleúli sië chëtni do naôladowania. Mamy dwa duûe polskie portale informacyjne — trzeba zrobiê trzeci! Jedna organizacja tîumaczâca locale? Dlaczego nie dwie?! Powiecie pewnie, ûe powinienem sië cieszyê, ûe coô sië wreszcie dzieje, a konkurencja zawsze dziaîa
stymulujâco na ôrodowisko. Róûnie to bywa, bo same dobre chëci nie wystarczâ, trzeba mieê jeszcze dobre podejôcie
do sprawy i znajomoôê tematu. I podobnie jak popularnoôê skakania na deskach nie odbuduje zaniedbanych polskich
skoczni, tak mîodzieïczy zapaî nie wystarczy do wydrukowania papierowej gazety. To wymaga organizacji i ciëûkiej
pracy nie jednej, czy dwóch osób, ale caîego zespoîu. Bez pieniëdzy teû sië nie obejdzie, czego nie potrafiâ zrozumieê
zbuntowani domoroôli ekonomiôci, którzy chcieliby “eXeca” po trzy zîote za egzemplarz. Ja teû bym chciaî, ale jest
to niewykonalne, zwîaszcza ûe sprzedaû nie roônie zbytnio od pierwszego numeru. Mimo tego, ûe zna nas juû wiëkszoôê amigowców, mimo reklam w prasie amigowej, mimo tego, ûe naszâ stronë internetowâ odwiedziîo juû ponad
sto piëêdziesiât tysiëcy osób. Gdyby chociaû co setna kupiîa gazetë...
Aby redagowaê pismo dla tak specyficznej grupy, jakâ jest nasza amigowa spoîecznoôê, trzeba mieê “fantazjë
i pieniâdze”, jak mówiî dziadek z pewnej reklamy. Bez jednego i drugiego ani rusz. Bez fantazji nie sposób myôleê
o ekonomii amigowej, a bez ôrodków do ûycia z innych úródeî — o zaspokajaniu fantazji. Z czegoô przecieû trzeba
ûyê. Dlatego teû postanowiîem oddaê swoje stanowisko osobie, która moûe poôwiëciê “eXecowi” wiëcej czasu i uwagi niû ja. Od nastëpnego numeru funkcjë redaktora naczelnego peîniê bëdzie Tomasz Siewiera. Oszczëdzone wiëc
zostanâ Wam moje fatalistyczne wstëpniaki. “Amidze potrzebni sâ optymiôci” przeczytaîem niedawno na jednej grupie dyskusyjnej. Nie sposób sië z tym nie zgodziê — cóû innego zostaîo nam, zamkniëtym w tym maîym, amigowym
ôwiatku pod nadzorem internetowych kamer? Oczywiôcie nie zamkniëtym na cztery spusty, bo zawsze moûna wyjôê.
Tylko czy na zewnâtrz na pewno jest lepiej?
Dziëkujë wszystkim naszym Czytelnikom za uwagë poôwiëconâ tym piëciu numerom “eXeca”, które przyszîo mi
poprowadziê, a Wydawcy i Redakcji za ogromny wkîad pracy wniesiony w ich przygotowanie. Jednoczeônie ûyczë
wszystkim, aby nastëpne numery byîy jeszcze lepsze, aby redaktor naczelny zawsze miaî powody do optymizmu,
a Czytelnicy do zadowolenia z dobrze przygotowanej amigowej gazety.
Grzegorz Juraszek
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programom uûytkowym dla tego komputera.
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dowanie i wyposaûenie sieci radarowej w Brazylii. To sâ przypadki udowodnione. Ile jednak jest takich,
których udowodnienie jest niemoûliwe? Kraje Unii Europejskiej groûâ
USA bliûej nieokreôlonymi sankcjami, ale tak naprawdë sâ bezbronne.
Nie dysponujâ bowiem mechanizmami kontroli przekazywanych danych porównywalnych z “Echelonem”, a poza tym stanowisko “piëtnastki” osîabia fakt korzystania
z systemu przez jeden z krajów
czîonkowskich Unii — Wielkâ
Brytanië.
Czy moûna zaczâê sië baê?
Jakie mogâ byê skutki istnienia
i dziaîania tak ogromnej i wyspecjalizowanej sieci szpiegowskiej dla
przeciëtnego uûytkownika Internetu? Czy moûna podglâdaê i podsîuchiwaê Jasia Kowalskiego? Otóû
moûna. Sîowa-klucze moûna definiowaê dowolnie. Dziô mogâ to byê sîowa: “prezydent, zamach, bomba,
terroryzm”. Kto jednak zagwarantuje, ûe nie zostanâ zastâpione przez
inne? Wszak zmieniî sië prezydent
USA. Poprzedni interesowaî sië poîâczeniem cygar z Monikâ Levinsky.
Co interesuje obecnego? Sâdzâc po
wypowiedziach i dziaîaniach, moûliwe sâ rozmaite scenariusze. Na
szczëôcie istnieje “szczepionka” przeciwko “Echelonowi”. Wystarczy
choêby oprogramowanie szyfrujâce
typu “PGP” (Pretty Good Privacy —
istniejâ równieû wersje na Amigë).
Oprogramowanie niezwykle efektywne, praktycznie niemoûliwe do
zîamania. Darmowe i dostëpne dla
kaûdego systemu operacyjnego. Stâd
miëdzy innymi histeryczne wrëcz
stanowisko Stanów Zjednoczonych,
majâce na celu ograniczenie rozpowszechniania tego typu software’u.
Oczywiôcie, jak moûna byîo sië spodziewaê, NSA stara sië wpîywaê na
producentów oprogramowania szyfrujâcego, aby w swoich produktach
umieszczali “tylne wejôcia”, pozwalajâce na stosunkowo îatwe odkodowanie transmisji. Takie wejôcia zdemaskowano juû chociaûby w systemie rzekomo bezpiecznej poczty pakietu “Lotus Notes”. Co prawda
wiëkszoôê popularnego oprogramowania szyfrujâcego oparta jest na licencji “GNU”, wiëc niezauwaûona
ingerencja w kody úródîowe, pozostawiajâca ukryte bramki, jest niemoûliwa. Uûywajmy zatem oprogramowania szyfrujâcego, a Wielki Brat
bëdzie ôlepy i gîuchy. Przecieû to
my, paranoicy, zwykle mamy racjë.

Wielki Brat
a sprawa polska
Jeûeli wszystkie najczarniejsze scenariusze stanâ sië rzeczywistoôciâ, takûe
i my, Polacy bëdziemy mieli swojego Wielkiego Brata. A raczej Maîego Braciszka, gdyû u nas jak to zwykle bywa, kopiowane bezmyôlnie pomysîy przybierajâ karykaturalnâ, skarlaîâ postaê oryginaîu.
Jak to u nas wyglâda?
Na zaprawdë genialny pomysî wpadîo polskie Ministerstwo Îâcznoôci.
Przygotowywane przez nie rozporzâdzenie ma zmusiê firmy providerskie do
zapisywania wszystkich danych przechodzâcych przez îâcza danego ISP
(Internet Service Provider — dostawca usîug internetowych). Co prawda nie
jest to rozwiâzanie czysto polskie, bo tego typu dziaîania podejmowane sâ
równieû w innych krajach, ale jak wspomniaîem, jeûeli moûna zrobiê coô úle
i gîupio, to na pewno u nas tak zostanie to zrobione. Projekt rozporzâdzenia
przewiduje zrzucenie na barki dostawców internetowych caîych kosztów
zwiâzanych z przechwytywaniem danych oraz ich archiwizacjâ. Czyli
w skrócie mówiâc: ISP jest zobowiâzany do umieszczenia w swoich pomieszczeniach urzâdzeï zapisujâcych i archiwizujâcych caîoôê przekazów sieciowych, po które, powiedzmy raz w tygodniu, bëdzie wpadaî jakiô smutny
pan w prochowcu. Nietrudno sië domyôliê, ûe owe tajemnicze urzâdzenia
nie rosnâ na wierzbach, ale sâ drogimi, specjalizowanymi maszynkami.
W przybliûeniu koszt takiego urzâdzenia moûe wynosiê nawet 30.000 USD.
Nie trzeba nikogo uôwiadamiaê jak taki wydatek moûe wpîynâê na istnienie
wielu nieduûych firm providerskich, na przykîad osiedlowych sieci komputerowych. One po prostu zniknâ. Innâ sprawâ jest to, ûe caîa ta historia jest
niezgodna z Konstytucjâ Rzeczpospolitej Polskiej, Artykuî 49 ustawy zasadniczej definiuje dosyê jednoznacznie prawo kaûdego czîowieka do zachowania tajemnicy korespondencji i ogólnie komunikowania sië. Zîamaê lub
nagiâê ten artykuî moûna tylko i wyîâcznie w przypadku zagroûenia bezpieczeïstwa i porzâdku publicznego. Co prawda urzëdnicy konstruujâcy to
rozporzâdzenie (notabene nieokreôleni, jako ûe nikt do spîodzenia owego
potworka prawnego przyznaê sië nie chce) mogâ odpieraê zarzuty, ûe dziaîania podsîuchowe majâ dotyczyê wîaônie zagroûenia porzâdku i bezpieczeïstwa przez np. mafië, ale chyba nikt przy zdrowych zmysîach nie przypuszcza, ûe caîa populacja posîugujâca sië Internetem w Polsce to bandyci, czy
terroryôci. Równieû inne artykuîy ustawy zasadniczej wykazujâ albo caîkowitâ niezgodnoôê, albo przynajmniej raûâce nagiëcie prawa. Na przykîad
art. 51 pkt 2 Konstytucji stanowi, ûe wîadze mogâ gromadziê tylko niezbëdne dane o obywatelach. Caîoôê korespondencji, czy ruchu sieciowego ciëûko
uznaê za “dane niezbëdne”.
Ale jak to zwykle w Polsce bywa...
...nikt takimi “drobiazgami” jak niezgodnoôê z Konstytucjâ sië nie przejmuje. Opinia publiczna takimi rzeczami jak Internet sië nie interesuje, bo po
pierwsze uûywa go stosunkowo niewiele (jak na caîoksztaît populacji zamieszkujâcej Polskë) osób, po drugie Internet w dalszym ciâgu jest traktowany jako zbëdny luksus, od którego naleûy pîaciê wszelkie podatki i naleûnoôci, po trzecie zaô Panowie i Panie zaludniajâcy okrâgîy budynek przy ulicy Wiejskiej w Warszawie w przewaûajâcej wiëkszoôci nie potrafiâ posîugiwaê sië komputerem.
Reasumujâc: albo Internet w Polsce bëdzie powoli zanikaî, bo dostawcy
usîug bëdâ wymieraê jeden po drugim, albo kosztami zabawy w Wielkiego
Brata obciâûy sië jak zwykle nas — uûytkowników, poprzez podniesienie
cen usîug internetowych. Jak na dzieï dzisiejszy obie ewentualnoôci sâ nie
do przyjëcia. Moûe jednak powstanie jakaô “trzecia droga”? Jedynâ szansâ
wydaje sië byê moûliwoôê, ûe ów projekt przeczyta ktoô mâdry, a zarazem majâcy moûliwoôci zablokowania proponowanych rozwiâzaï. Czego i Wam
i sobië ûyczë.
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Posiadam Amigë 1200 wyposaûonâ w kartë Blizzard
1240/40. Mam problem z instalacjâ Linuksa. Instalowaîem go z pîytki “Magazynu Amiga” i wymaga PPC. Po
zaîadowaniu kernela “uruchamia” sië ppc_boot. I koniec — jakieô podpowiedzi?
Krzysztof Bembnista
Od redakcji: Podpowiedú jest prosta — LinuxPPC nie
ruszy na Amidze bez procesora PPC. Polecamy zainstalowanie Debiana/m68k z eXeCD 3 (errata do artykuîu opisujâcego instalowanie jest doîâczona do eXeCD 4).
Posiadam Amigë 1200 i kartë M-Tec 1230/42. Jak do
mego komputera podîâczyê nagrywarkë Philips CDD
2000 SCSI?
Krzysztof Woúniak
Od redakcji: Musi Pan posiadaê kontroler SCSI i odpowiednie kable sygnaîowe. Z tego co wiemy, do karty
M-Tec 1230/42 nie byîo chyba kontrolera SCSI, wiëc
zostaje albo wymiana karty albo wymiana nagrywarki na
wersjë ATAPI.
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Po zawisie Ami, przy resecie zgîosiî sië checksum
error w bloku 153464 na bootowalnej DH0 partycji
twardego. Ikonki partycji widoczne tylko pod HDToolBox, jednoczeônie druga partycja przestaîa byê widoczna jako DOS-owa, zgîasza sië ikonka DH1 jako NDOS
i ûadne pliki nie sâ widoczne. Komputer nie restartuje,
dopiero po HDToolBox (z dyskietki) mogë zobaczyê pliki na DH0, DH1 nadal jest niedostëpny, ale nie mogë
wykonaê na nich ûadnej operacji. Sygnalizuje invalid
DH0 volume bitmap. Czy jest moûliwoôê odzyskania
zbiorów, miaîem îadnie skonfigurowany system i masë
uûytków na DH1. Czy da sië coô zrobiê aby zobaczyîo
go jako DOS i odzyskaê pliki. Moûe znacie jakieô narzëdzia do tego celu. A moûe pozostaîo mi tylko sformatowaê dysk i pogodziê sië ze stratami.
Waldemar Goliïski
Od redakcji: Jeôli uszkodzone zostaîo RDB (dane o
partycjach itp. — poczâtek dysku) to pomóc moûe program RDBRecov — naleûy go uruchomiê a on wyszuka
partycje na dysku i poda wartoôci jakie trzeba podaê
w HDToolBoxie by je odzyskaê.
Jeôli zaô jest to uszkodzenie mapy partycji ale rozmiar
sië zgadza to naleûy potraktowaê jâ programem naprawczym — polecamy AmiBackTools chociaû równie dobrze
moûe to byê QuarterBackTools czy w ostatecznoôci DiskSalv. Zakîadam oczywiôcie, ûe partycja byîa w FFS.
Bootowanie systemu z dyskietki przebiega bez problemu — natomiast w przypadku bootowania z HD komenda SetPatch wiesza kompa. W kaûdym przypadku
jest to ta sama komenda. Posiadam kontroler Fast-ATA
1200.
Arek Ramczyk
Od redakcji: W przypadku kontrolera Fast-ATA przyczynâ moûe byê zbyt wysoki tryb pracy dysku twardego.
Naleûy sprawdziê to przy uûyciu programu ReadTest
(doîâczony do pakietu sterowników Fast-ATA). Jeôli test
wypadnie niepomyôlnie, naleûy zmniejszyê tryb PIO. Inna sprawa to zbyt dîugie lub uszkodzone kable IDE —
standard dopuszcza taômy o dîugoôci 46 cm.
Jak do Amigi 600 podîâczyê Internet i ile sië za niego
pîaci? Co trzeba nabyê aby go podîâczyê jak najniûszym
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Czy Wielki Brat patrzy?

kosztem? Czy pecetowe modemy zewnëtrzne pasujâ do
Amigi? Jakâ trzeba mieê przelotkë? Czy jest potrzebne
jakieô oprogramowanie do Internetu i czy wymagany
jest przy tym CD-ROM?
Michaî Janiak
Od redakcji: Aby korzystaê z Internetu na Amidze
600 naleûy podîâczyê do niej jakiô modem zewnëtrzny —
“pecetowe” mogâ byê w wiëkszoôci przypadków. Co do
przelotek to jedyna jaka moûe byê wymagana to przelotka do portu serial (z “wâskiego” DB9 na “szeroki”
DB25). Opîata za poîâczenie z internetem przez modemy
dostëpowe TPSA (numer 0-202122) to jeden impuls co
3 minuty w dni powszednie w godzinach 8:00 — 18:00
oraz jeden impuls co 6 minut w dni powszednie w godzinach 18:00 — 8:00 (wieczorem i w nocy) i caîâ dobë
w sobotë i w niedzielë.
Z oprogramowania potrzebny jest stos TCP/IP (Miami
lub AmiTCP/Genesis), program do poczty elektronicznej
(YAM, Thor, StarGate), klient FTP (AmFTP, AmiTradeCenter, mFTP), przeglâdarka WWW (AWeb, IBrowse,
Voyager). Wiëkszoôê tego oprogramowania moûna znaleúê na pîytach doîâczonych do np. eXeca.
Co do kosztów to w zasadzie nabyê trzeba tylko sam
modem. Niestety trzeba to sobie jasno powiedzieê —
Amiga 600 jest komputerem, który byî dobry îadne kilka lat temu, a nie dzisiaj. Praktycznie maîo który program sieciowy da sië uruchomiê, gdyû wiëkszoôê wymaga
procesora 68020. Z kolei bez dodatkowej pamiëci fast
uûywanie chociaûby przeglâdarki WWW nie jest moûliwe lub graniczy z masochizmem. Wspomnieê trzeba
takûe o braku moûliwoôci graficznych koôci ECS montowanych w A600 — 16 kolorów w PAL:High Res to
jest za maîo by móc w miarë wygodnie oglâdaê strony
WWW.
Ze swojej strony zaproponowaîbym raczej kupno uûywanej Amigi 1200 z jakâô kartâ rozszerzajâcâ o procesor
68030 i chociaû 8 MB pamiëci Fast. Do tego dodaê modem i moûna juû korzystaê z sieci w miarë wygodnie.
Przy Amidze 600 moûna sië moim zdaniem ograniczyê
tylko i wyîâcznie do odbioru i wysyîania poczty elektronicznej — Miami i YAM 1.3.5 powinny jakoô dziaîaê na
2 MB pamiëci.
Czy ktoô uûywa Unofficial Red Hat Linux/m68k 5.1
(Manhattan)? Jak to sië sprawuje w porównaniu z Debianem?
Maciej Zyskowski
Od redakcji: RedHat nigdy nie wyszedî oficjalnie na
platformë m68k — jedyny port to wîaônie 5.1, zostaî
wykonany przez jednego czîowieka i nie jest od tamtej
pory zbytnio uaktualniany. Debian zaô jest oficjalnie rozwijany i co najwaûniejsze jest aktualny i îatany w miarë
pojawiania sië wszelkich dziur.
Tak wiëc jeôli Linux na Amidze (m68k czy PPC), to
raczej tylko Debian. Ale od razu ostrzegam — 040/40
+ AGA nie jest konfiguracjâ pozwalajâcâ na nawet masochistycznâ pracë pod X-Window (niektórzy twierdzâ,
ûe nawet BlizzardPPC + BVision to za maîo).
Zainstalowaîem system Debian GNU Linux/m68k,
bez X-Window, z pakietem Gnome (caîym). Przy uruchamianiu czegokolwiek oprócz mc wyôwietla mi sië komunikat “cannot open display”. Gdzie mogë to zmieniê,
aby coôkolwiek sië wyôwietliîo? Np. program balsa lub
inne.
Maciej Zyskowski

Tomasz Siewiera

erial “Z archiwum X” bije
rekordy popularnoôci. Przewijajâcy sië poprzez wiele
odcinków wâtek wszechmocnej, tajnej organizacji oplatajâcej swoimi
mackami wszystkie agencje rzâdowe,
wszystkowiedzâcej, stojâcej ponad
obowiâzujâcym prawem, jest mocno
niepokojâcy. Oczywiôcie moûna powiedzieê, ûe to tylko fikcja, która
oddziaîywuje li tylko na paranoików
sâdzâcych, ûe za kaûdym zaîomem
muru czai sië orwellowski Wielki
Brat, rejestrujâcy kaûdy ruch, podsîuchujâcy kaûdy telefon, czytajâcy
kaûdy list. Ale czy naprawdë tylko
na nich? Czy naprawdë nie jesteômy
opleceni sieciâ globalnego podsîuchu?
Poprzez dziesiëciolecia istnienia
“ûelaznej kurtyny” païstwa po obu
jej stronach próbowaîy wykraôê jak
najwiëcej informacji stronie przeciwnej. W 1947 roku amerykaïska NSA
(National Security Agency) oraz brytyjski odpowiednik NSA — GCHQ
(Government Communication Headquarters) nawiâzaîy tajnâ wspóîpracë
w zakresie szpiegowania ówczesnego
Zwiâzku Radzieckiego i krajów satelickich. Po pewnym czasie do wspóîpracy doîâczyîy tajne sîuûby Kanady,
Nowej Zelandii oraz Australii. Poczâtki systemu o nazwie “Echelon”
siëgajâ lat siedemdziesiâtych. Pierwotnie byîy to dwie stacje nasîuchowe: jedna w Anglii w miejscowoôci
Morwenstow, druga na póînocy
USA w Yakima. Obie stacje sîuûyîy
do podsîuchiwania transmisji z systemu satelitów telekomunikacyjnych
Intelsat. Efektywnoôê okazaîa sië
wyjâtkowo duûa i NSA podjëîa decyzjë o rozbudowie systemu, nieprzerwanie trwajâcej do dnia dzisiejszego. W chwili obecnej system
“Echelon” tworzy okoîo 120 wyspecjalizowanych satelitów szpiegowskich przechwytujâcych informacje
oraz bliûej nieokreôlona liczba stacji
nasîuchowych. Teoretycznie nie ma
w tym nic niezwykîego. Wszak
wszystkie kraje uprawiajâ szerokâ
dziaîalnoôê wywiadowczâ. Jednak
w przeciwieïstwie do “klasycznej”
dziaîalnoôci wywiadów, nieoficjalnym celem “Echelona” sâ obiekty
cywilne — rzâdy, organizacje i fir-
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my, w krajach praktycznie caîego
ôwiata.
Jak dziaîa “Echelon”?
Trudno sobie wyobraziê iloôê informacji przekazywanych w ciâgu
jednego tylko dnia przez wszystkie
îâcza telekomunikacyjne. Jeszcze
trudniej wyobraziê sobie obróbkë
tych danych i wyîowienie z szumu
informacyjnego jakichkolwiek sensownych treôci. Jednak jest to moûliwe. Wyspecjalizowane firmy zajmujâ
sië na zlecenie NSA konstrukcjâ takowych urzâdzeï, potrafiâcych porzâdkowaê ten baîagan informacyjny. Osobno e-maile, faksy, teleksy,
rozmowy telefoniczne. Rozdzielone
dane sâ nagrywane na taômy magnetofonowe lub twarde dyski komputerów. Przykîadowo urzâdzenie

o nazwie “Snapper” produkowane
przez “Applied Signal Technology”
pozwala na przeanalizowanie i rozdzielenie na poszczególne grupy danych informacji pîynâcych z îâcza
o przepustowoôci 2,5 Gbps (2,5 gigabita na sekundë). Wedîug wydanej
w 1996 r. ksiâûki nowozelandzkiego
dziennikarza Nicky Haggera zatytuîowanej “Secret Power: New Zealand’s Role in the International Spy
Network”, gîównym narzëdziem obróbki pozyskanych w drodze podsîuchu danych tekstowych jest oprogramowanie o nazwie “Dictionary”
(Sîownik). Zasada dziaîania “Dictionary” opiera sië na mechanizmach
podobnych do uûytych w wyszuki-

warkach internetowych. Ze zbieranych informacji wyîawiane sâ wczeôniej wprowadzone sîowa-klucze. Jeûeli w ciâgu danych wystëpujâ okreôlone sîowa, caîâ wiadomoôê (e-mail,
faks, teleks) opatruje sië odpowiednim kodem zawierajâcym datë, miejsce i czas przechwycenia oraz przekazuje sië do dalszej analizy. Jak
moûna zauwaûyê operacje przeprowadzane sâ gîównie na danych tekstowych z uwagi na stosunkowo duûâ îatwoôê w ich obrabianiu. Podsîuchiwane sâ równieû rozmowy telefoniczne, jednakûe w zwiâzku z brakiem odpowiedniego oprogramowania do rozpoznawania mowy, dane
te sâ traktowane drugorzëdnie. Sâ
nagrywane i magazynowane, korzysta sië jednak z nich tylko w przypadku prowadzenia dochodzenia
przeciwko osobom korzystajâcym
z okreôlonego numeru telefonu.
Jak wykorzystuje sië “Echelona”.
Oficjalnie (bo NSA przyznaîa sië
do istnienia systemu) “Echelon” sîuûy wyîâcznie zapewnieniu bezpieczeïstwa Stanom Zjednoczonym
(oraz czterem innym krajom anglosaskim wymienionym na wstëpie:
Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Nowej
Zelandii i Australii) oraz zwalczaniu
przestëpczoôci i terroryzmu. Jednakûe udowodniono, ûe Amerykanie
uûywajâ “Echelona” do mniej wzniosîych celów, a mianowicie do prowadzenia szeroko pojëtego szpiegostwa
przemysîowego prowadzonego na
terenie Europy. Raporty mówiâ teû
o szpiegowaniu za pomocâ “Echelona” organizacji spoîecznych takich
jak “Amnesty International”, czy nawet osób publicznych np. nieûyjâcej
ksiëûny Diany. Istnieje podejrzenie,
ûe informacje podsîuchane mogîy
byê przekazywane firmom amerykaïskim, które dziëki temu zyskiwaîy przewagë w negocjacjach. Z raportu Parlamentu Europejskiego jednoznacznie wynika, ûe dziëki takim
wîaônie informacjom europejskie
konsorcjum “Airbus” straciîo na
rzecz amerykaïskiego “Boeinga” zamówienie na samoloty pasaûerskie
dla Arabii Saudyjskiej, zaô francuski
“Thomson” przegraî z amerykaïskâ
firmâ “Raytheon” kontrakt na zbu-
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MUD Arkadia
Borys Harasimowicz

rkadia jaka jest, kaûdy widzi.
Hmm, to nie jest dobry poczâtek, wszakoû miaîem
o niej napisaê tym, którzy nie widzâ/nie widzieli. Zacznë wiëc od wyjaônienia, co to takiego. Ci z was,
którzy czytali artykuî o MUD-ach,
pewnie skojarzyli juû të nazwë —
i nie mylâ sië. Arkadia, którâ bëdë
teû wymiennie nazywaî Arka, jest
bowiem najwiëkszym obecnie
i ômiem twierdziê, najlepszym polskim MUD-em. Od czego zaczâê
przygodë w nierzeczywistym lub —
jak kto woli — rzeczywistym ôwiecie? Zaryzykujë stwierdzenie, ûe
dostëp do Internetu moûe byê przydatny, ale tego pewnie sië domyôlacie. Do zaîoûenia postaci potrzebne
jest równieû jakiekolwiek konto
pocztowe, ale to pewnie wiëkszoôê
z was juû ma. Dobrze jest mieê równieû konto shellowe — póúniej wyjaônië dlaczego.
Jak wiëc zaîoûyê postaê? Na poczâtek najlepiej poîâczyê sië telnetem (za
pomocâ np. AmTelneta czy Napsaterma) z adresem: arkadia.rpg.pl. Numeru portu nie trzeba podawaê,
wystarczy standardowy — 23. Powinien pojawiê sië ekran logowania,
chyba ûe masz (albo ma sama Arkadia) jakieô problemy z îâczami. Spróbuj wtedy sprawdziê pingiem, jakie
masz poîâczenie do MUD-a (bardzo
przydatny jest program NetInfo; ma
oprócz pinga takûe tracerouter oraz
kilka innych funkcji, które akurat do
grania na Arce nie sâ potrzebne, ale
teû mogâ sië przydaê). Jeôli okaûe
sië, ûe coô jest nie tak i nie moûesz
nijak sië poîâczyê, masz kilka moûliwoôci:
a) zrezygnowaê (nieee no, prawdziwy
twardziel nie poddaje sië tak îatwo),
b) poczekaê (juû lepiej),
c) poszukaê innego dostëpu.
W przypadku moûliwoôci c) niekoniecznie musi to byê zmiana ciepîego, wygodnego domu na okolicznâ
kafejkë internetowâ. Czasami wystarczy konto shellowe, o czym juû
wspominaîem. Jeôli takowe posiadasz, zaloguj sië na nie i stamtâd
spróbuj poîâczyê sië z Arkadiâ. Jeôli
i to nie pomoûe, wypróbuj pozostaîe
dwa rozwiâzania, poczynajâc oczywiôcie od b).
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Ale jeôli wszystko poszîo zgodnie
z planem i pojawi sië owo magiczne
“Podaj swoje imië”, moûesz juû zaczâê zabawë. Choê teû nie od razu...
Najpierw jako swoje imië podaj swój
adres e-mail. Po kilku — kilkunastu
minutach powinieneô dostaê na nie
wiadomoôê o zarejestrowaniu owego
konta i hasîo. Wtedy logujesz sië na
Arkadië jeszcze raz — podajâc jako
imië adres e-mail, potem hasîo, które wîaônie otrzymaîeô i oto masz
przed sobâ menu konta. Ustaw sobie
hasîo postaci na jakieô bardziej ludzkie, a potem moûesz juû zakîadaê
postaê.
Samo tworzenie postaci jest doôê
proste. Na poczâtek musisz oczywiôcie podaê imië swojej postaci, potem
zaô jego odmianë. Zastanów sië jednak dobrze nad imieniem — musi
ono byê utrzymane w klimacie hard
fantasy, wiëc Kazio, Superman czy
róûne wariacje na temat niektórych
czëôci ciaîa nie gwarantujâ zbyt dîugiego istnienia ich posiadaczowi
zwîaszcza, ûe czarodzieje bardzo lubiâ sprawdzaê listë zalogowanych
graczy i wyszukiwaê tych, którzy nie
zrozumieli, co to jest “klimatyczne”
imië.
Po wybraniu imienia dostaniesz
sië do miejsca, w którym musisz
wybraê rasë. Masz ich szeôê do wyboru: krasnolud, czîowiek, halfling,
gnom, ogr i elf. Wyboru dokonuje
sië doôê prosto: w pomieszczeniu
znajdujâ sië figury przedstawiajâce
kaûdâ z tych ras, musisz po dokonaniu wyboru dotknâê odpowiedniej.
Póúniej przechodzisz na poîudnie,
gdzie postaê zostanie “dokoïczona”.
Nie ma sië tutaj o czym rozpisywaê,
w razie problemów wpisz “?”,
a otrzymasz pomoc.
A potem przechodzisz przez portal... i oto jesteô juû w ôwiecie Arkadii. Dokâd iôê, co zrobiê? Hmm,
wiele zaleûy od tego, gdzie sië “urodzisz” — moûe to byê wielkie miasto
jak Nuln, ale moûesz teû pojawiê sië
w maîej wiosce na póînoc od Oxenfurtu. Jest teû kilka innych tego typu
miejsc, lokacji startowych. Najlepiej
na poczâtku po prostu rozejrzyj sië
po okolicy, poszukaj najbliûszego
miasta, pogadaj z graczami, ale
w miarë neutralnie — jesteô jeszcze

zbyt sîaby na bójki. A potem, jak juû
zaczniesz mniej wiëcej orientowaê
sië co i jak, zacznij staraê sië o jakieô
pieniâdze, za które bëdziesz mógî
poêwiczyê róûne umiejëtnoôci w Gildiach Podróûników. Gildie takie
znajdujâ sië w kaûdym wiëkszym
mieôcie. Oprócz trenowania moûesz
tam równieû medytowaê, aby dowiedzieê sië nieco wiëcej o swoich cechach oraz ustawiê ich przyrost (tutaj taka maîa uwaga: róûne sâ “szkoîy” ustawiania cech, ja uwaûam, ûe
przez pierwsze dwa poziomy warto
mieê wszystko ustawione domyôlnie,
a potem znacznie wiëcej przeznaczyê na rozwój atrybutów fizycznych
i odwagi). Poszukaj zadaï — dostaniesz za nie i pieniâdze, i doôwiadczenie. Oczywiôcie nie mogë powiedzieê, gdzie moûesz je znaleúê i jak
wykonaê, ale popytaj graczy, zazwyczaj pomogâ. Staraj sië jednak utrzymywaê w klimacie; wszelkie pytania
w stylu “ Czy ktoô moûe mi powiedzieê, gdzie mogë dostaê jakiegoô
questa?” zdecydowanie nie sâ mile
widziane.
Wróce jeszcze na chwilë do spraw
technicznych. “Goîy” telnet wystarcza tylko na poczâtku. Potem iloôê
aliasów staje sië zbyt maîa, a i chciaîoby sië czasami jakoô poprawiê
wyglâd i czytelnoôê tekstów napîywajâcych z MUDa. Do tego uûywa
sië MUD-klientów. Na komputerach
z Windows najpopularniejsze sâ
Zmud i Gmud, na Amigë jedynâ ciekawâ propozycjâ jest AmiMud, ale
najlepszym i najwygodniejszym jest
linuksowy TinyFugue, tzw. TF. Konto shellowe zaô jest o tyle przydatne,
ûe uruchamiajâc na nim jakiegoô
MUD-klienta odpowiednio “oskryptowanego”, moûemy przestaê sië
martwiê, ûe np. TPSA rozîâczy i zdarzy sië coô nieprzewidywalnego.
Zdajë sobie sprawë, ûe byê moûe
moje porady byîy zbyt ogólnikowe,
ale spëdziîem na Arkadii juû duûo
czasu i trochë trudno mi wczuê sië
w rolë poczâtkujâcego. Mam jednak
nadziejë, ûe uîatwiîem wam nieco
rozpoczëcie przygody z Arkâ.
Przypominam jeszcze adres gîównej strony Arkadii:
http://akson.sgh.waw.pl/~jtryzn/
arkadia

Od redakcji: Tu mnie Pan zaskoczyî gdyû na mojej
konfiguracji Debian przy instalacji pakietu GNOME od
razu instaluje takûe pakiety od X-Window. Komunikat
ten nie jest niczym dziwnym — w koïcu programy
GNOME wymagajâ ôrodowiska X-Window i dlatego jest
ten komunikat. Jeôli uruchomi Pan X-y (a na AGA nie
jest to zbyt przyjemne doôwiadczenie) to wtedy dopiero
bëdzie moûna uruchomiê te programy.
Przy wyôwietlaniu trybu Super72 roz. 800 x 600 obcinany jest pasek ekranu po prawej stronie o szer. okoîo
100 pikseli (w Opusie pracujë w roz. 700 x 600 wtedy
nie ucina). Dlaczego tak jest, co zrobiê by tego nie byîo?
Czym i jak edytowaê tryby gfx — rozdzielczoôê, odôwieûanie. Jak wyciâgnâê wiëcej z AGA np. 1024 x 768?
Dorian Mîodzianowski
Od redakcji: Z podanej konfiguracji wnioskujë, ûe
posiada Pan monitor SVGA. Koôci AGA okres swojej
ôwietnoôci majâ dawno za sobâ... Tryb Super72 jest
przeznaczony na potrzeby monitorów multisynchronicznych potrafiâcych wyôwietliê obraz o parametrach 22-26
kHz czëstotliwoôci odchylania poziomego — tego nie

potrafi ûaden dzisiejszy monitor przez co efekt jest taki
jaki Pan obserwuje u siebie. Zresztâ parametry te sâ
wyûyîowane maksymalnie kosztem odôwieûania — nie
przeszkadza Panu migotanie obrazu w tym trybie?
Z moich doôwiadczeï wynika, ûe najlepszym trybem
na koôciach AGA jest albo Multiscan:Productivity (640 x
480 60 Hz) lub DblNTSC:High Res No Flicker (640 x
400 60 Hz — maksymalnie 720 x 480 przy systemie
3.1). Niestety przy monitorach SVGA uûyteczny jest raczej tylko ten pierwszy (ten podciâgniëty tryb DblNTSC
miaî 27.5 kHz w poziomie).
Wedîug mnie najlepszym programem jest MonSpecsMUI — pozwala na najwiëcej, jeôli uûywa sië go z programem MIPrefs (doîâczony w pakiecie). Drugim programem jest MonitorKiller no i stary poczciwy MonED od
którego sië zaczëîo. Od razu uwaga: niepoprawne posîugiwanie sië tymi programami moûe uszkodziê monitor!
Koôci AGA umoûliwiajâ pracë w rozdzielczoôci 1024 x
768 50 Hz LACED na monitorach potrafiâcych wyôwietliê obraz o czëstotliwoôci odchylania poziomego 20 kHz
— jednak obraz nie jest dobrej jakoôci — zbyt wyûyîowany tryb i do tego bardzo widoczny przeplot). Rozsâdne
parametry podaîem powyûej.

Rozwiâzanie konkursu
W poprzednim numerze magazynu eXec ogîosiliômy konkurs na najlepiej
wyglâdajâcy pulpit systemu operacyjnego. Liczyliômy na setki przygotowanych
przez Was prac. Niestety, w konkursie udziaî wziëîo zaledwie 11 osób. Na dodatek
poziom nadesîanych prac byî, delikatnie mówiâc, niewysoki. Po wielogodzinnych,
burzliwych dyskusjach Bardzo Subiektywna Komisja skîadajâca sië z redaktorów
naszego magazynu wybraîa zwyciëzców:
Pierwsze miejsce wywalczyî Pan

Edward Îuska

W nagrodë otrzymuje od nas grë Earth 2140PL, interfejs Mroocheck, program do
nauki jëzyka angielskiego Electronic Teacher i program Executive.
Drugie miejsce zajâî Pan

Rafaî Mania

W nagrodë otrzymuje od nas interfejs Mroocheck, program do nauki jëzyka
angielskiego Electronic Teacher i program Executive.
Na trzecim miejscu uplasowaî sië Pan

Dariusz Michalski

W nagrodë otrzymuje od nas interfejs Mroocheck i program do nauki jëzyka
angielskiego Electronic Teacher.
Zwyciëzcom i pokonanym serdecznie gratulujemy. Wszystkie nadesîane na
konkurs prace zostaîy zamieszczone na naszej pîycie CoverCD. Dziëkujemy równie
serdecznie firmom: Elbox, WFMH, Matay oraz organizacji AIRI za ufundowanie
nagród.
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Katalog “Czytelnicy”
Od jakiegoô czasu dziaîa emailowa lista dyskusyjna, na której moûna podyskutowaê na
tematy poruszane w naszym piômie, a takûe
nasi Czytelnicy mogâ zgîaszaê propozycje
i uwagi do przyszîych numerów. Lista znajduje sië na ogólnodostëpnym serwerze
Yahoo Groups, aby sië na niâ zapisaê, wystarczy wysîaê na adres exec-forum-subscribe@yahoogroups.com pustego maila i potwierdziê swój zamiar. Zapytaliômy subskrybentów listy, co chcieliby znaleúê na naszym
kompakcie okîadkowym. W dziale “Czytelnicy” realizujemy niektóre z tych ûyczeï,
a oprócz tego znajdziecie tam — jak zwykle
— materiaîy nadesîane do nas:
• 3ivx
Kilka animacji w formacie 3ivx, jednym
z nastëpców popularnego na wielu platformach sprzëtowych DivX’a. Umieszczamy je,
poniewaû animacji w tym formacie niewiele
jest w Internecie i trudno je znaleúê. Do ich
odtworzenia potrzebny jest dekoder i odtwarzacz go obsîugujâcy. Moûe to byê SoftCinema lub Moovid. Wszystkie wyûej wymienione programy znajdziecie w katalogu
Programy/Przeglâdarki.
• Rainboot
Caîy katalog Aminetu poôwiëcony znakomitemu programowi umilajâcemu czas podczas
startu systemu. Rainboot to prawdziwy
kombajn: moûe wyôwietlaê obrazki, animacje, teksty, zegary, odtwarzaê dúwiëki i pokazywaê konfiguracjë naszej Amigi.
• Jay Miner Millennium
Ta animacja to kawaîek amigowej historii.
Stworzona przez Kermita Woodala, autora
programu ImageFX prezentacja jest upamiëtnieniem ojca Amigi, a zarazem podsumowaniem historii naszego komputera. Zobaczycie w niej zdjëcia prototypów Amigi,
kolejnych modeli, wycinki z prasy opisujâcej
“nowy rewolucyjny komputer” i inne ciekawostki. Îza sië w oku krëci.
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• Deep Purple Guide
Nadesîane przez jednego z naszych Czytelników opracowanie o tym popularnym zespole muzycznym. Dyskografia, terminy koncertów i bogata baza danych stron WWW
o Deep Purple, a wszystko to za cenë jednego emaila, czyli wîaôciwie za darmo.

Katalog “eXec”
Ilustracje i materiaîy do artykuîów publikowanych w aktualnym numerze naszego
pisma:

Katalog “Gry”
Dema gier komercyjnych, gry shareware
i freeware:
• ADoomPPC
Pomimo swego wieku, “Doom” wciâû cieszy
sië powodzeniem wôród amigowych graczy.
Port PPC tej gry umoûliwia posiadaczom nawet sîabszych “powerek”, takûe tych bez
karty graficznej, na dynamicznâ grë. W archiwum znajdziecie wersjë 1.7 zarówno dla
PowerUP, jak i WarpUP.

Katalog “Linux”
• Java
Ôrodowisko Java dla Linuxa PPC, takûe pliki
developerskie.

CD nr 5
www.amiga.pl

mocy Internetu moûecie zagraê z amigowcami w dynAMIte, znakomitâ gierkë zrëcznoôciowâ nawiâzujâcâ do tamtego przeboju.
Gra dziaîa w peîni pod systemem i obsîuguje
popularne stosy TCP/IP. Jeden z graczy uruchamia serwer, a pozostali doîâczajâ sië do
gry. Gra nie wymaga duûej przepustowoôci
sieci i mogâ w niâ graê takûe posiadacze modemów. O ile rachunek nie zabije skuteczniej niû bomba...

• Open Office
Linuksowa wersja pakietu zintegrowanego
przeznaczonego dla biura i domu, znanego
teû jako Star Office. Uznany za najpowaûniejszego konkurenta Microsoft Office, pakiet autorstwa firmy SUN zawiera m.in. procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny i bazë danych.
• Mozilla
Oto kolejny przykîad, ûe uwolnienie kodu
úródîowego wychodzi programom jedynie
na dobre. Firma Netscape udostëpniîa úródîa swojego sztandarowego programu, przeglâdarki WWW pod nazwâ Communicator
i wkrótce powstaî projekt Open Source pod
nazwâ Mozilla.

• E2140 English
Uaktualnienie do gry Earth 2140, szczególnie przydatne uûytkownikom kart graficznych w Mediatorze. Uwaga! Posiadacze polskiej wersji programu nie muszâ go instalowaê, poniewaû juû posiadajâ grë w nowszej
wersji.

• Opera
Kolejna przeglâdarka internetowa, produkt
szwedzkiej firmy Opera Inc., w wersji 5.0b7.

• Earth 2140 demo
Wersja demo znanej gry strategicznej.

• XMMS
Kilka pluginów do X-Window MultiMedia
System, uniwersalnego odtwarzacza multimediów dla Linuksa.

• Exodus update
Poprawka do gry Exodus, uaktualniajâca grë
do wersji 1.1. Niestety, nie jest to najnowsze
uaktualnienie poprawiajâce prëdkoôê gry na
kartach graficznych, na którego dystrybucjë
na naszym kompakcie okîadkowym nie uzyskaliômy od wydawcy Exodusa zgody.
• Lands of Genesis
Takie gierki byîy kiedyô bardzo popularne:
bohater biega, skacze i strzela, eliminujâc ze
swojej drogi róûnego rodzaju atakujâce go
elementy. Przywodzi na myôl niegdysiejszy
przebój Bitmap Brothers pod tytuîem
“Gods”. Czy ma szansë mu dorównaê? Joystick w dîoï i przekonajcie sië sami, o ile
macie koôci AGA.
• Heretic II update
Poprawka do gry Heretic II, eliminujâca
m.in. zawieszanie sië gry podczas niektórych
sytuacji zapisu i poprawiajâca szybkoôê w
niektórych lokacjach.
• Payback demo
Grand Thief Auto — to tytuî gry, która
wzbudziîa swego czasu wiele kontrowersji,
ze wzglëdu na swojâ fabuîë. Gracz wcielaî
sië bowiem w niej w zîodzieja samochodów,
który robiî karierë w gangsterskim ôwiecie.
Programiôci z Apex Design postanowili przenieôê ten pomysî na amigowy grunt i tak
powstaî “Payback”.

• AMarquee
System obsîugujâcy grë wieloosobowâ w sieci. AMarquee jest wymagany m.in. przez dynAMIte.

• Shogo demo
Shogo to kolejny port pecetowego hitu przygotowany przez programistów z Hyperionu.
Gracz steruje wielkim robotem, uzbrojonym
oczywiôcie po zëby i wykonuje misje bojowe,
wspóîpracujâc z innymi czîonkami dywizji
M.A.D. Shogo wyróûnia sië spoôród innych
strzelanin 3D dopracowanym scenariuszem
i klimatem, a takûe sporâ grywalnoôciâ.

• dynAMIte
Pamiëtacie DynaBlastera, interfejsy na cztery
joysticki i zabawë do rana? Teraz przy po-

• Simon the Sorcerer update
Uaktualnienie do gry przygodowej wydanej
przez Epic Interactive.
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• Tales of Tamar
Na poprzednim kompakcie okîadkowym
umieôciliômy prezentacjë tej gry, tym razem
macie juû do dyspozycji interaktywne demo.
Jest to rozbudowana gra strategiczna osadzona w realiach ôredniowiecza.

•Real Player 8
Odtwarzacz plików multimedialnych Real
Video i Real Audio.

Katalog “Programy”
Wybraliômy dla Was zestaw ciekawych i
uûytecznych programów, podzielonych na
kategorie tematyczne:
• AHI
System obsîugi dúwiëku dla Amigi w przeróûnych wersjach beta dla PowerPC, MorphOSa, a takûe úródîa.
• Antywirusowe
— Safe — wersja 14.9 programu przeszukujâcego pamiëê w poszukiwaniu wirusów. Safe dziaîa jako komenda shella i potrafi takûe
wykryê “konie trojaïskie” udostëpniajâce
bez zgody uûytkownika jego komputer przez
protokóî TCP,
— Virus Executor — Program antywirusowy, w którym postawiono na prostotë obsîugi. Uûywa bazy danych biblioteki xvs.library. Wersja 2.08.
— xvs.library — Wersja 33.24 biblioteki zawierajâcej definicje wirusów, obecnie bëdâcej juû wîaôciwie nieoficjalnym standardem
dla programów antywirusowych.
• CD-ROM
— DVD-RAM — Sterownik do czytników
DVD, pozwalajâcy odczytywaê pîyty DVDRAM o pojemnoôciach 5.4 i 9.2 GB. Wspóîpracuje z wieloma filesystemami, w tym takûe FFS, Fat95 i Allegro. Wersja 0.90.
— Edison — Ten uûyteczny program pozwala na operacje na obrazach pîyt CD w formacie ISO. Umoûliwia m.in. zmianë tytuîu
pîyty. Czyta ISO utworzone przez MakeCD
i BurnIta.
— MakeCD — Kolejny program do nagrywania kompaktów, tym razem z renomâ.
Wersja demo pozwala nagraê do 10 ôcieûek
na jednym kompakcie, a takûe nie pozwala
zmieniê nazwy pîyty. Do archiwizacji wîasnych danych z twardego dysku wystarczy to
jednak w zupeînoôci.

nych. Të drugâ oczywiôcie w peînej
palecie. Jak wiele gra traci na jakoôci
z tego powodu, moûna sië przekonaê czytajâc chociaûby instrukcjë
w wersji elektronicznej, oglâdajâc
zapowiedzi “Husarii”, czy podkîady
pod Workbench. Wtedy dopiero doceniamy pracë grafika. A tak — dithering aû kîuje w oczy. Od razu pomyôlaîem sobie, czy autorowi grafiki
nie byîo szkoda, ûe tak popsuli jego
pracë? Poza wraûeniami estetycznymi, niska jakoôê grafiki przeszkadza
takûe w grze — czësto trzeba sië
nieúle przypatrywaê, ûeby wyîowiê
jednostki z rozpikselowanego tîa.
Muzyka
Bez zastrzeûeï. Przyjemne, elektroniczne utwory przygrywajâ nam
podczas rozgrywki. Czy pasujâ do
klimatu gry — o tym moûna dyskutowaê. Mnie sië podobajâ. Oczywiôcie by ich posîuchaê, trzeba mieê podîâczone wyjôcie audio CD-ROM-u
do miksera lub wzmacniacza. Przez
Paulë natomiast sîyszymy dúwiëki
z gry. Sâ na przyzwoitym poziomie,
chociaû mogîyby byê bardziej urozmaicone. Gdy ciâgle zmieniamy aktywne jednostki, te powtarzajâce sië
kwestie mogâ zdenerwowaê.
Grywalnoôê
Czyli samo sedno. Od strony merytorycznej jest nieúle: mamy do wy-

boru sporo jednostek i
budynków oraz 20 zróûnicowanych misji. Zaczynamy od prostych
zadaï typu budowa bazy i wyczyszczenie planszy z obcych jednostek.
W miarë gry misje stajâ
sië coraz trudniejsze,
a poprzeczka postawiona jest bardzo wysoko.
Aby ukoïczyê grë, trzeba sië sporo namëczyê,
co oczywiôcie jest zaletâ, bo gra wciâga i nie
odîoûymy jej na póîkë
po trzech dniach. Niestety, sporo w niej drobnych, aczkolwiek denerwujâcych bîëdów. Wysîane gdzieô jednostki
potrafiâ zgubiê drogë,
szczególnie gdy sâ w
grupie, a niektóre nie
speîniajâ dobrze swoich
funkcji (na przykîad ruchomy most moûna
przez pomyîkë postawiê
nie tylko na rzece).
Komputer wydaje sië
teû mieê nieograniczone zasoby
pieniëûne i — co tu duûo ukrywaê
— oszukuje. Nie dziaîajâ równieû
niektóre funkcje programu, na
przykîad skróty klawiatury do

szybkiego przemieszczania. Widaê
wyraúnie, ûe gra nie przeszîa
szczegóîowych betatestów. Przydaîoby sië jakieô uaktualnienie. Jedno
ukazaîo sië caîkiem niedawno, niestety nie rozwiâzuje ono problemów
tutaj przytoczonych, mimo ûe doîâczony plik tekstowy tak sugeruje.
Prëdkoôê
Najpowaûniejszym mankamentem
gry jest jej szybkoôê dziaîania. W poprzednim numerze “eXeca” Filip
Mirowski opisywaî wersjë demo
Exodusa, îudzâc sië, ûe zostanie ona
poprawiona pod tym wzglëdem.
Niestety peîna gra dziaîa równie ôlamazarnie co demo. Na Amidze
z procesorem 060/50 i karcie graficznej pod Zorro III jest to przeciëtnie 6 klatek na sekundë! Mowa
oczywiôcie o 640 x 480. Gra dziaîa
równieû w niskiej rozdzielczoôci,
osiâgajâc okoîo 20 klatek na sekundë, ale wtedy na ekranie widzimy zaledwie niewielki wycinek pola walki,
co skutecznie utrudnia rozgrywkë.
O walorach estetycznych juû nawet
nie wspomnë...
Po raz kolejny amigowa gra zamiast wykorzystywaê dobry sprzët
i dziëki temu skîaniaê ludzi do jego
rozbudowy, lansuje marne konfiguracje. Na AGA gra dziaîa lepiej niû
na Mediatorze z Voodoo — czy to
nie ômieszne? Autor kodu gry powinien bardziej przyîoûyê sië do
swojej pracy. Brak umiejëtnoôci nie jest tutaj wytîumaczeniem, bo przecieû za swoje dzieîo bierze pieniâdze. Celowo
napisaîem “autor kodu”, bo wîaôciwie wszystkie moje uwagi krytyczne pod adresem “Exodus — The Last War”
dotyczâ kodu gry. Muzyk i grafik stanëli na
wysokoôci zadania i miejmy nadziejë, ûe przy kolejnej produkcji koder
dorówna do ich poziomu. A moûe doczekamy
sië teû kolejnej, tym razem sprawnie dziaîajâcej
poprawki do “Exodusa”? Byîoby miîo, bo gra
po takich poprawkach
byîaby warta polecenia
nie tylko zapalonym miîoônikom RTS-ów, ale i
innym graczom, szczególnie tym pamiëtajâcym czasy “Dune 2”.
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Exodus — The Last War
Grzegorz Juraszek

amiëtam — byîo lato. Sîoïce
ôwieciîo aû miîo, ale nam nie
w gîowie byîo korzystanie
z îadnej pogody i wakacji. Spëdzaliômy caîe dnie przed komputerem,
próbujâc swych siî jako stratedzy.
Naszym celem byîo zapanowanie
nad planetâ Arrakis, a gra nazywaîa
sië “Dune 2” i byîa pierwszym RTSem, czyli strategiâ czasu rzeczywistego. Od tamtego upalnego lata minâî
îadny kawaîek czasu. Warto by sië
przekonaê, co zmieniîo sië w tej
dziedzinie komputerowej rozrywki.
Okazja ku temu nadarza sië dobra,
bo wreszcie otrzymaliômy od firmy
Sland Media do testów peînâ wersjë
polskiej gry z gatunku “real time
strategy” napisanâ przez
grupë Zîoty Skarabeusz. Chodzi oczywiôcie
o Exodus – The Last
War.
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Pierwsze wraûenie
Caîkiem niezîe. Îadne kartonowe pudeîko,
w ôrodku instrukcja,
karta rejestracyjna i
kompakt z grâ. Instrukcja prezentuje sië wspaniale — kredowy papier i schludna szata
graficzna to wiëcej niû
niektóre zachodnie produkty, bazujâce czasami
na kilku powielonych
na ksero karteczkach,
albo wrëcz skazujâce
nas na czytanie instrukcji w formie elektronicznej.
Po nacieszeniu sië gadûetami
wkîadamy kompakt z grâ do czytnika. Pokazujâ sië îadne, duûe i czytelne ikonki — kolejny plus. Instalacja
przebiega bez zarzutu, skrypt informuje nas o iloôci potrzebnego miejsca na dysku (zaledwie 4 MB!) i wybranym katalogu — szybko i bez
komplikacji. Zachëcony tym poczâtkiem, zajrzaîem jeszcze przed rozpoczëciem gry do katalogu “Extras” na
kompakcie. Znaleúê tam moûna
“skórki” do AmigaAMP-a, darmowâ
gierkë w AMOS-ie, porady jak napisaê grë strategicznâ wraz z przykîadowymi úródîami, zapowiedú kolejnej gry Zîotego Skarabeusza pod

44

nazwâ “Husaria” oraz podkîady dla
Workbencha. Uff, sporo tego! Oprócz tego mamy do wglâdu obszernâ
instrukcjë w formacie HTML, zawierajâcâ nawet opowiadanie wprowadzajâce w klimat gry. Wszystko to
okraszone wspaniaîâ grafikâ. Szkoda
jedynie, ûe instrukcja jest w standardzie AmigaPL, a przecieû kaûdy internauta uûywa w przeglâdarce czcionek ISO. Ale to drobny szczegóî.
Uruchamiamy...
Zachëcony dodatkami postanowiîem przejôê do sedna i uruchomiê
grë. Program konfiguracyjny poprosiî mnie o wybór trybu wyôwietlania.
Tutaj nabraîem podejrzeï: pomimo

tego, ûe gra obsîuguje karty graficzne pod CyberGraphX, zostaîem
zmuszony do wyboru trybu 8-bit. Po
obejrzeniu ôlicznych, kolorowych
podkîadów i obrazków z “Husarii”
trochë mnie to zmartwiîo. Ale nie
uprzedzajmy faktów.
Gra na starcie poinformowaîa
mnie îamanâ angielszczyznâ, ûe nie
wykryto null-modemu. I sîusznie, bo
nie podîâczaîem takiego kabla. Tylko dlaczego od razu komunikat
o bîëdzie? Moûna by to rozwiâzaê
bardziej elegancko. Równieû jëzyk
komunikatu zastanawia, bo przecieû
w preferencjach moûna wybraê “Poland”. Drobna uwaga na marginesie:
od poczâtku widaê, ûe autorzy stara-

li sië wydaê produkt przeznaczony
dla szerszego niû jedynie polski rynek odbiorcy. Zarówno instrukcja
drukowana, jak i napisy na pudeîku
oraz sama gra sâ dwujëzyczne.
I dobrze, tylko dlaczego wersja angielska zawiera tak wiele, czësto bardzo podstawowych bîëdów? Napisy
w stylu “gra na pamiëci Chip pracowaê wolniej” mogâ jedynie rozômieszyê. Wróêmy jednak do gry.
Intro zapowiadaîo sië nieúle. Po
obejrzeniu znaków firmowych wydawcy i producenta odezwaî sië lektor, a na ekranie pojawiîa animacja
w bardzo niskiej rozdzielczoôci. Pojawiîa sië i... zatrzymaîa, chociaû
gîos lektora nie umilkî. Spróbowaîem jeszcze raz, tym
razem w wersji angielskiej — to samo. Nie
jest to bynajmniej wina
mojej konfiguracji, bo
gra zachowuje sië podobnie na innym sprzëcie, a z tego co dowiedziaîem sië od innych
posiadaczy Exodusa w
Internecie, prawie nikomu nie udaîo sië
obejrzeê intra w caîoôci. Szkoda, bo zapowiada sië ciekawie, chociaû gîos lektora w polskiej wersji jëzykowej
jest prawie niezrozumiaîy: twórcy gry przesadzili z efektem pogîosu.
Grafika
Po ominiëciu intra — na szczëôcie
gra sië nie zawiesza — zobaczyîem
gîówny ekran opcji. Od razu w oczy
rzucajâ sië dwie rzeczy. Po pierwsze
— grafika jest na naprawdë wysokim
poziomie. Widaê, ûe jej twórca, Mariusz Samson, zna sië na modelowaniu 3D. Podobnej jakoôci grafikë
znajdziemy w wysokobudûetowych,
zachodnich grach, naprawdë duûe
brawa! Ale... No wîaônie, to po drugie — ôwietnâ grafikë psuje fakt, ûe
gra dziaîa wyîâcznie w palecie 256
kolorów, równieû na karcie graficznej. Aû sië prosi, ûeby zrobiê grë
w dwóch wersjach: dla posiadaczy
AGA i dla wîaôcicieli kart graficz-

— VCDGear — Amigowy port programu do
tworzenia pîyt VideoCD. Pozwala stworzyê
obraz pîyty, którâ nastëpnie moûna nagraê
za pomocâ BurnIta. Wersja 1.6d.
• Datatypy
— akJFIF, akPNG, akTIFF, akMPEG —
Datatypy Andreasa Kleinerta w wersjach
68k, PowerUP oraz WarpOS. Wersja 44.9x
i 4.60 (akMPEG).
— IcoDT — Datatype do windowsowych
ikon, wersja 43.5.
— ILBMdtPPC — Datatype ILBM dla
procesorów PPC (WarpOS), wersja 43.10.
— PCX — Datatype obrazków w formacie
PCX, wersja 43.7.
— picture.datatype — Wersja 43 pakietu
datatypów dla systemu graficznego CyberGraphX.
— vPNG — Szybki (przynajmniej wedîug
autora) datatype do PNG pod 68k, darmowy, wersja 0.06.
— WarpBMP, GIF, JPEG, PNG,
WarpDTPrefs — Darmowe datatypy autorstwa Olivera Robertsa do obrazków w formatach BMP (v 44.4), GIF (v 40.3), JPEG (v
44.18) i PNG (v 44.13) pod 68k i WarpUP
oraz program preferencyjny.
— wav.datatype — Obsîuguje pliki audio
WAVE, takûe te kodowane jako MPEG.
Wersja o numerze 41 pod 68k i WarpUP.
• DTP
— Amiga Writer Filter — Filtr dla PageStreama, pozwalajâcy îadowaê dokumenty
Amiga Writera, wersja 1.0.
— PGS Universal Filter — Filtr dla PageStreama do wczytywania obrazków w wielu
popularnych formatach graficznych, v2.0.
— ttfr — Przydatny maîy program, który
zmienia nazwy czcionek TrueType na rzeczywiste, czyli takie jak podane wewnâtrz
pliku.
• Dyskowe
— FAT95 — System obsîugi dysków w formacie plików FAT12, FAT16 i FAT32
(Windows 95/98), wersja 2.14.
— MSD95 — Kolejny system obsîugi pecetowych dysków FATxx, ten jednak potrafi
jedynie czytaê dyski twarde i dyskietki
w tych formatach, wersja 1.6.
— SFSTools — Zestaw programów do
defragmentacji i porzâdkowania partycji
w SFS-ie.
• Emulatory
— A/NES — Emulator konsoli Nintendo
w wersji 1.23 dla CGX,
— ASP — Emulator Spectrum 48k/128k,
niewielkie wymagania (020, trochë fastu,
nawet OCS), wersja 0.78.
— DarcNES — Emulator konsol Nintendo,
Sega Master System, Sega Game Gear i PC
Engine, wersja 9e0710 dla PPC.
— FPSE — Free PlayStation Emulator, kolejna betawersja (0.08) emulatora PSX
autorstwa Mathiasa “AmiDoga” Roslunda,
oczywiôcie PPC.
— MAMEgui — Interfejs graficzny dla emulatora MAME, wersja 1.1.2.
— Nostalgia — Kolejny multiemulator dla
PPC, ten obsîuguje takie konsole jak Megadrive/Genesis, MasterSystem, Nes, PCEngine, GameGear, ColecoVision, GameBoy &
GameBoy Color, Atari Lynx, Super Nintendo/Famicom i NeoGeo. Wersja 1.8a.
— ShapeShifter 3.11 — Kolejna wersja (a
podobno miaîo ich juû nie byê) chyba najpopularniejszego amigowego emulatora udajâcego Maka 68k. Poprawki zainteresujâ
uûytkowników MacOSa w wersji 8.
• Filemanagery
— ArcDir XAD — skrypt ARexxa dla Magellana pozwalajâcy zarzâdzaê zawartoôciâ
archiwów jak zwykîymi katalogami pod warunkiem, ûe pakiet XAD je rozpoznaje, wersja 2.10.

— Disk Master — Leciwy juû, chociaû wciâû
doôê popularny manager plików, wersja 2.5
beta 9.
— DOpusConfig — Przykîadowy plik
konfiguracyjny dla Directory Opusa 4.x.
Wiele przydatnych funkcji.
• Grafika
— fxPaint — Wersja demonstracyjna programu graficznego autorstwa Felixa Schwartza, wykorzystuje PPC.
— Perfect Paint — Kolejny duûy program
malarski dla kart graficznych w wersji 2.51.
Przyjemny interfejs wydaje sië byê wzorowany na TVPaincie. Posiada ciekawe opcje,
m.in. Ray Studio.
— VHI Studio — System VHI do obsîugi
digitizerów, frame-grabberów i cyfrowych
úródeî dúwiëku, wersja 5.4 demo.
• Internet
— Amster — Amigowy klient do poszukiwania i sciâgania z Internetu muzyki w formacie MP3, wersja 0.8, takûe pod MorphOS,
wraz z localami i úródîami.
— strICQ — Najpopularniejszy amigowy
klient ICQ w wersji 0.1735 wraz ze úródîami oraz localami.
— IRC — Klienty IRCowe AmIRC w wersji
3.56 beta oraz BitchX, serwer ircowy
UnrealIRCd, a takûe najróûniejsze skrypty
i dodatki do klientów ircowych.
— Poczta — Program pocztowy SimpleMail
w wersji 0.5, úródîa YAMa 2.2, a takûe najróûniejsze dodatki i skrypty do tego programu.
— Samba — Wszystko co niezbëdne, aby
zainstalowaê pakiet obsîugi sieci lokalnej za
pomocâ protokoîu SMB. Katalog zawiera
amigowe wersje Samba i Tango, a takûe instalator dla Samby i SMB file system dla
AmigaOS.
— AmigAIM — Program do komunikacji
przez Internet, konkurencja dla ICQ, wersja
0.9411 beta.
— AmiTradeCenter — Obecnie chyba najlepszy program do obsîugi FTP na Amigë,
wersja 19.01.2001 public beta.
— StreAmi — Shoutcast na Amidze, czyli
polski program do odsîuchu radia internetowego, wersja 1.24.
— TaskiSMS — Kolejny popularny polski
program, tym razem sîuûâcy do wysyîania
wiadomoôci SMS do telefonów komórkowych z Internetu, za darmo oczywiôcie.
Wersja 2.51, polskie locale i wymagane klasy MUI.
— Voyager — Popularna amigowa przeglâdarka WWW w wersji 3.3 beta 79.
• MorphOS
System operacyjny MorphOS, w peîni dziaîajâcy na procesorze PowerPC system dla
Amigi, zawiera emulator 68k, dziëki czemu
Twój system powinien na nim wystartowaê
bez wiëkszych problemów (szczegóîy w dokumentacji). W archiwum znajdziecie kolejnâ wersjë demonstracyjnâ, która dziaîa jeszcze dîuûej niû poprzednio, a takûe róûne
amigowe programy przekompilowane pod
MorphOS.
• Muzyka
— AmigaAMP — Popularny odtwarzacz
MP3, wersja 2.8.
— Amplifier — Wersja 2.21 konkurenta
AmigaAMPa w dziedzinie odtwarzania MP3,
chociaû nie tylko. Atutem Amplifiera jest
obsîuga sprzëtowych dekoderów, wadâ —
status shareware.
— Audiomaster 2000 — Nazwa programu
zostaîa “zapoûyczona” od starego edytora
sampli firmy Aegis, ale jest to caîkiem nowy
projekt. Czy bëdzie godny swego imiennika
— przekonajcie sië sami,
— BladeEnc — Encoder plików MP3,
wersja 1.4 pod WarpUP.
— Lame — Jeden z szybszych encoderów
MP3 pod PPC, wersja 3.87 dla WarpUP.

— MAS-Player — Program dla sprzëtowego
odtwarzacza MP3, wersja 1.3d.
— Music Maker — Ósma wersja programu
do komponowania muzyki.
— Sample-X — Program odtwarzajâcy pliki
MIDI za pomocâ sampli, wersja 2.6.
— Sid4Amiga — Odtwarza pliki muzycznie
SID z C-64, wersja 3.32.
— StoneFree — Kolejny program do komponowania muzyki, teraz juû za darmo, wersja 1.26.
• OS 3.5/3.9
— BoingBagi — Uaktualnienia dla systemu
3.5 (2 i 2a) oraz dla systemu 3.9 (39-1) firmowane przez Amiga Inc. oraz preferencje
dla stosu TCP/IP Genesis.
• Przeglâdarki
— 3ivx — Kodek 3ivx dla 68k i WarpUP,
wersja 1.0.
— ac3dec — Odtwarzacz plików audio
w formacie ac3 (DVD) dla 68k i PowerUP,
wersja 0.82.
— AMP — odtwarzacz plików MPEG,
MP2/3, AVI, QT, FLI, NSF, wersje 1.34
i 2.02 demo.
— Frogger — Najnowsza wersja (1.64 i 1.64
beta 3) znanego polskiego odtwarzacza
filmów MPEG. Obsîuguje równieû VideoCD
i pliki STR z PSXa, wersje optymalizowane
dla róûnych procesorów, w tym PPC pod
PowerUP, WarpUP, MorphOS i dla Linuxa
PPC.
— RiVa — Odtwarzacz animacji MPEG dla
Amigi 68k, wersja 0.41 demo.
— SoftCinema — Odtwarzacz plików AVI
i QT, w tym takûe w formatach OpenDivX
i 3ivx, wersje 0.11 beta i 0.12 beta.
— Splitter — Maîy program rozdzielajâcy
animacje MPEG na strumienie audio i video,
wersja 3.6.
• Sterowniki
Róûne sterowniki systemowe, m.in. dla kart
sieciowych PCMCIA (cnet.device), drukarek
Epson i HP, kontrolera FastATA, Mrooczka,
uaktualnienie dla TurboPrinta do wersji
7.16e oraz najnowszy Warp3D w wersji 4.0.

Katalog “Recent”
Najnowszy, na jaki pozwala cykl wydawniczy “eXeca”, recent Aminetu z wyîâczeniem
katalogów comm/bbs, dev/amos, dev/gcc,
dev/ade, dev/m2, dev/obero, misc/imdb,
mods/ i niektóre podkatalogi pix/. Z tymi
wyjâtkami, katalog otrzymujecie w takiej
postaci, w jakiej znalazî sië w Sieci.

Uwagi
• Pîyta nie jest bootowalna, do jej przeglâdania naleûy wystartowaê system
z twardego dysku,
• Niektóre programy mogâ mieê spore
wymagania sprzëtowe (np. PPC lub karta
graficzna, duûo fast RAM), co moûe byê
przyczynâ ich nieuruchamiania sië,
• Uwagi i sugestie dotyczâce zawartoôci
naszych kompaktów okîadkowych proszë
nadsyîaê na adres: <covercd@amiga.pl>,
• Waszâ twórczoôê (programy, obrazki,
animacje, moduîy, stuff scenowy, itp.)
ôlijcie na nasz redakcyjny serwer FTP:
<ftp://ftp.amiga.pl>, do katalogu “Nadesîane” lub ewentualnie pocztâ zwykîâ
(dyskietki, pîyty kompaktowe — noôników nie zwracamy) na adres: “eXec
CoverCD”, ul. Katowicka 27/7, 47-400
Racibórz.
• Przed rozpoczëciem przeglâdania kompaktu proszë przeczytaê plik “Przeczytaj
to.txt” w katalogu gîównym.
• Kompakt przygotowali: Marcin Juszkiewicz i Grzegorz Juraszek
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AKTUALNOÔCI

LINUX

Autor biblioteki ppc.library
nie kwapi sië z kolejnymi uaktualnieniami, za to Frank Wille,
autor emulacji tej biblioteki dla
WarpUP udostëpnia kolejne, coraz lepiej dziaîajâce wersje. Ostatnia jaka ukazaîa sië jest oznaczona numerem 0.8h.

Amiga doczekaîa sië kolejnej
karty dúwiëkowej. VSS (VF Sound System), której autorem jest
Ferenc Valenta, jest 20-bitowâ
kartâ dúwiëkowâ z moûliwoôciâ
sprzëtowego dekodowania ADPCM oraz MPEG. Karta podîâczana jest do portu zegara Amigi
1200.

(ad)

GQview —

Marek Szyprowski

(ad)

Firma DCE na trzeci kwartaî
tego roku zapowiedziaîa swój
akcelerator oparty na procesorze
G3/G4. Zaprojektowany jako
karta PCI, DCE Microserver
G3/G4 bëdzie mógî byê wykorzystany m.in. przez uûytkowników rozszerzenia G-Rex. Jako
bazë dla oprogramowania wspomniano system MorphOS.
(ad)

Programiôci zwiâzani z projektem MorphOS, w celu przyspieszenia prac nad swoim klonem systemu AmigaOS dla procesorów PowerPC, poprosili
druûynë AROS-a (inny klon systemu AmigaOS dla procesorów
x86) o moûliwosê wykorzystania ich
kodu úródîowego. Podobna sytuacja miaîa miejsce w przypadku AmigaOS 3.9 kiedy to
firma Haage&Partner wyraziîa
chëê uûycia kodu úródîowego
Colorwheel.gadget. Aaron Digulla, autor projektu AROS, w
obu przypadkach wyraziî zgodë.
Wedîug niego, AROS zostaî
stworzony m.in. po to, aby stanowiê laboratorium testujâce nowe technologie mogâce posîuûyê
do tworzenia kolejnych wersji
AmigaOS. Oczywiôcie nie ma tu
mowy o poîâczeniu siî, MorphOS
i AROS nadal sâ dwoma odrëbnymi projektami i podâûajâ wîasnymi, teraz odrobinë bliûszymi,
drogami.

"eXec 1/2001", Page #19-20 Tile:0,0, 2001-6-10 21:3
Grayscale 150.0 lpi 45.0° 100%

(ad)

Firma Blittersoft zakupiîa
prawa do amigowej wersji emulatora iFusion. Jak mówi Paul
Lesurf, przedstawiciel firmy, zaowocuje to w przyszîoôci nowâ
wersjâ tego programu dla systemu AmigaDE. W ten sposób firma chce podkreôliê swój ôcisîy
zwiâzek z platformâ Amigi.
(ad)

Niebawem powinna trafiê
do sprzedaûy specjalna wersja
pakietu CyberGraphX v4 przeznaczona dla posiadaczy slotów
PCI G-Rex. Pakiet zawieraî bëdzie drivery do kart S3 ViRGE,
Permedia2 oraz Voodoo3/4/5.
Wydawcâ pakietu CyberGraphX
jest firma Schatztruhe.
(ad)
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Pierwszâ kartë ze slotami PCI dla Amigi, jaka trafiîa do oficjalnej sprzedaûy, stworzyîa firma Elbox. Byîa to karta przeznaczona
dla modelu Amiga 1200. Teraz, dziëki firmie Matay, oferta kart
ze slotami PCI ulegîa rozszerzeniu o model dla “duûych” Amig.
Z Prometeusza , bo o nim wîaônie mowa, mogâ korzystaê posiadacze dowolnej Amigi, która jest wyposaûona w sloty Zorro III.
Cieszyê sië wiëc z niego bëdâ posiadacze Amigi 3000 i 4000 oraz
Amigi 1200, którzy wczeôniej zakupili odpowiednie rozszerzenie.
Prometeusz pozwala na bezproblemowâ wspóîpracë z Amigami
w obudowach “tower”. Oczywiôcie mogâ go uûywaê takûe
wielbiciele “desktopów”, tu jednak karty PCI bëdâ wystawaê poza
obudowë. 4 sloty na karty PCI to sporo. Moûna bëdzie wîoûyê
tam kartë graficznâ, kartë dúwiëkowâ, modem lub kartë sieciowâ
i zostanie jeszcze jedno miejsce choêby na przygotowywanâ kartë
z procesorem PowerPC G3. Dostëpne obecnie sterowniki obsîugujâ karty graficzne Voodoo3, oraz popularne karty sieciowe. Sterowniki do kart dúwiëkowych i telewizyjnych sâ w przygotowaniu.
Autorzy projektu liczâ równieû na innych programistów, dlatego
postanowili udostëpniê SDK dla Prometeusza caîkowicie za darmo
i bez dodatkowej, wedîug nich zbëdnej, “biurokracji”.

Steffen Haeuser poinformowaî, ûe wbrew pogîoskom nie
zaprzestaî prac nad amigowym
portem emulatora SNES9x o
nazwie WarpSNES. Program ma
sië dobrze, autor testuje wîaônie
wersjë, któâ skompilowaî z najnowszych úródeî od wersji 1.37c
(ostatnia wersja WarpSNES 5.0
bazuje na SNES9x 1.29). To, co
hamuje autora przed udostëpnieniem najnowszego archiwum, to
50% spadek szybkoôci przy wîâczonej emulacji dúwiëku, która
zostaîa znacznie rozbudowana.

(ad)

Dirk Stoecker, autor pakietu
XAD, zaproponowaî rozszerzenie swojej oferty dotyczâcej rejestracji tego shareware’owego
pakietu. Kaûdy, kto zrobi coô
wartoôciowego z punktu widzenia autora pakietu, oprócz klucza do peînej wersji otrzyma pîytë z systemem AmigaOS 3.9 (na
którym znajduje sië peîna lecz
odrobinë starsza wersja XADMaster).

Róûnych przeglâdarek do obrazków
jest pod dostatkiem. Co wiëc wyróûnia

JPIG —

(ad)

Bardzo czësto zdarza sië, ûe pracujemy
w systemie Linux, ale tylko na konsoli

XMMS —

(gk)

Dreptanie Motoroli nad 500
MHz barierâ taktowania procesorów PowerPC z pewnoôciâ
najbardziej denerwowaîo entuzjastów PowerMaców, ale i my
przyglâdaliômy sië z niepokojem.
Jednak wreszcie gigant przebudziî sië — oficjalnie ogîoszono
procesor MPC7450 trzeciâ generacjë rodziny G4. Górna granica
taktowania zostaîa przesuniëta
na razie do 733 MHz. Apple juû
zapowiedziaîo nowe PowerMaki
z tymi procesorami. MPC 7450
ma zintegrowanâ na strukturze
pamiëê podrëcznâ L1 i (co jest
nowoôciâ w PPC) L2. Do tego
wyposaûony jest w 64-bitowâ
magistralë do obsîugi zewnëtrz-

tekstowej. Przykîadem mogâ byê róûne
konta shellowe w szkole czy na uczelni.
Nieraz sâ one dla nas jedynym oknem na
Internet. Dlatego teû na konsolë tekstowâ
dostëpne sâ programy do obsîugi niemal
wszystkich jego czëôci. Jaki ma to zwiâzek
z tytuîowym programem? Niewielki. Czasami jednak zdarza sië, ûe mamy u siebie
na koncie trochë obrazków, a akurat kolega poprosiî nas, aby mu któryô wysîaê.
I nie byîoby z tym problemów, gdyby np.
obrazki nie nazywaîy sië “obrazek-01.jpg”
itp. Jak znaleúê ten wîaôciwy? W takim
przypadku bardzo pomocny okaûe sië tytuîowy bohater — program JPIG. Potrafi
on wyôwietliê obrazki JPG wîaônie na

konsoli tekstowej i to nawet w kolorze.
Nie naleûy od niego wymagaê za wiele —
obrazki sâ tworzone ze znaków ANSI, ale
efekt finalny przypomina trochë oryginaî.
Kontrolowaê moûemy rozmiary i rozdzielczoôê obrazka (tj. ile kolumn i rzëdów ma on zajmowaê). Moûemy teû go
dowolnie — w czasie rzeczywistym — powiëkszaê i przesuwaê.

nam czas jakâô muzykâ. Dlatego teû programy do odtwarzania plików MP3 staîy
sië wszechobecne na wszystkich komputerach. Gdy korzystamy z Linuksa, wcale
nie musimy porzucaê naszych przyzwyczajeï. Wystarczy zainstalowaê XMMS-a.
Program ten korzysta z popularnych “skórek” z WinAMP-a, toteû jego wyglâd nie
bëdzie sië róûniî od innych tego typu
programów. Oczywiôcie nie sîuûy on tylko
do odtwarzania popularnych “empetrójek”. Bez problemów radzi sobie z plikami
“WAV” czy mniej popularnymi “Cin”.
Moûna go równieû wykorzystaê jako
zwykîy program do odtwarzania pîyt CD.
Jeûeli ktoô w trakcie sîuchania muzyki

musi patrzeê na coô, co sië rusza, moûe
skorzystaê z mechanizmów wizualizacji
odtwarzanej muzyki: róûnych spektrometrów czy oscyloskopów. Program korzysta
z mechanizmu “plug-inów”, toteû w przyszîoôci îatwo moûna rozbudowaê go o obsîugë nowych formatów czy dodatkowych
efektów. Program nie obciâûa zbyt mocno
systemu, pozwalajâc na spokojnâ pracë.

Program: GQview
Autorzy: John Ellis
Wersja: 0.8.2
Status: Freeware (GPL)
Úródîo: http://gqview.sourceforge.net

Program: JPIG
Autor: Michaî Zalewski
Wersja: 1.0
Status: Freeware (GPL)
Úródîo:

Marek Szyprowski

Firma IBM przedstawiîa nowe plany dotyczâce rodziny procesorów PowerPC G3. IBM chce
docelowo dostarczaê procesory
taktowane zegarem 2 GHz. Dodatkowo firma chce zaimplementowaê w procesorach swojej produkcji technologië AltiVec, której
autorem jest firma Motorola.
(ad)

nie stoi na przeszkodzie, aby obrazek pokazaê na caîym ekranie, a nie w okienku
— wystarczy nacisnâê jeden klawisz. Program moûna bowiem w caîoôci obsîugiwaê
z klawiatury. GQview umoûliwia równieû
dokonywanie prostych operacji na plikach
(kopiowanie, przenoszenie, zmiana nazwy
czy kasowanie), co uîatwia zapanowanie
nad duûâ iloôciâ obrazków.

Marek Szyprowski

(ad)

Karmieni informacjami o nadciâgajâcych szybkich zîâczach
USB i FireWire zapominamy czasem o poczciwym porcie szeregowym i równolegîym. Tymczasem rodzima firma S-Bit pokazaîa, ûe
i na tym polu moûna jeszcze wiele dokonaê. Rozpoczëîa mianowicie seryjnâ produkcjë PARalizera i SpeedCOMa. PARalizer to
karta zawierajâca szybki port równolegîy, podîâczana do portu
zegara w A1200. Port ten jest zgodny z rozpowszechnionym
w komputerach PC standardem Enhanced Parallel Port. Tu od razu nasuwa sië pytanie o sterowniki do tanich pecetowych skanerów. I owszem, powstaî taki sterownik, niestety na razie do jednego modelu Primax Colorado Direct 9600. Sterownik jest moduîem do programu ImageFX. Oczywiôcie oprócz tego w oprogramowaniu znajdziemy odpowiednik parallel.device, dziëki któremu
PARalizer obsîuûy nam wszelkie drukarki. Przesyîanie danych do
drukarki odbywa sië ze znacznie wiëkszâ szybkoôciâ i nie obciâûa
procesora w takim stopniu jak standardowy port Amigi. PARalizer
jest niewielkâ kartâ przymocowanâ do klasycznego “ôledzia”, do
portu zegara podîâcza sië jâ za poôrednictwem znajdujâcego sië
w komplecie kabla. Podobnie wykonany jest SpeedCOM — karta
z szybkim portem szeregowym. Potrafi ona przesyîaê dane z szybkoôciâ do 460 kbps. Dziëki 16-bajtowemu buforowi znacznie
zmniejsza sië obciâûenie procesora w trakcie transmisji. SpeedCOM efektywnie rozwiâzuje problemy posiadaczy SDI, moûe teû
byê taniâ alternatywâ dla sieci lokalnej na kartach Ethernet. Tym
bardziej, ûe moûe pracowaê jednoczeônie z PARalizerem lub w duecie z drugim SpeedCOM-em. Wraz z kartâ otrzymujemy odpowiedni sterownik kompatybilny z serial.device.

wîaônie GQview? Lista obsîugiwanych
formatów jest standardowa: JPEG, GIF,
PNG, PCX, TIFF, BMP, PPM, XPM,
PGM i inne — GQview potrafi jednak w
razie potrzeby skorzystaê z programu
“convert” i przeksztaîciê obrazek na zjadliwy dla siebie format. Gîówne okno programu podzielone jest na dwie czëôci —
po lewej znajduje sië drzewo plików i katalogów, z którego wybieramy obrazki do
wyôwietlenia w prawej czëôci. Moûemy
równieû wîâczyê tryb przeglâdania katalogów poprzez miniaturki obrazków, które
dla wiëkszoôci obrazków tworzone sâ bîyskawicznie (jeûeli wczeôniej nie zostaîy zapisane przez np. GIMP-a). Oczywiôcie nic

Chyba kaûdy chciaîby, aby czasami
komputer w trakcie naszej pracy umilaî

LinNeighborhood —

Program: XMMS
Autor: Peter Alm
Wersja: 1.2.3
Status: Freeware (GPL)
Úródîo: http://www.xmms.org

Marek Szyprowski

Czëstokroê jesteômy w sieci razem
z komputerami pracujâcymi pod kon-

trolâ którejô wersji systemu Microsoft
Windows. Program LinNeighborhood
sîuûy do przeglâdania udostëpnianych
przez nich zasobów. Dziëki niemu nie
musimy uûywaê ûadnych, skomplikowanych komend shellowych — wystarczy tylko kliknâê, by zobaczyê kto
coô udostëpnia. W przypadku duûych
sieci przydajâ sië dwie opcje: “Initial
browse on startup”, która przeszukuje
caîâ sieê oraz “Browse entire network...” po wykonaniu której mamy
wyraúnie zaznaczone komputery
z których moûna coô ôciâgnâê lub na
nie wysîaê. Dodatkowo moûemy utworzyê listë ulubionych serwerów

(program umieszcza je na samej górze
listy). Przy montowaniu zasobu moûemy ustawiê dowolny punkt montowania (ôcieûkë dostëpu moûna podaê
w preferencjach programu) oraz uruchomiê wybrany program (np. filemanager) od razu w tym katalogu. LinNeighborhood do obsîugi GUI uûywa
biblioteki GTK.
Program: LinNeighborhood
Autorzy: Hans Schimd i Richard Stemmer
Wersja: 0.6.1
Status: GPL
Úródîo: http://www.bnro.de/~schmidjo
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SPRZËT

korzystajâ z niej jedynie programy
graficzne a i to nie wszystkie.
Oczywiôcie teoretyczne pomiary
to nie wszystko, waûna jest przecieû
wygoda i szybkoôê pracy z systemem. Tu Voodoo wypada bardzo
dobrze, zdecydowana wiëkszoôê
programów dziaîajâca na innych
kartach graficznych i tu spisuje sië
doskonale. Od samego Workbencha,
poprzez Directory Opusa, programy
internetowe (równieû wszystkie trzy
przeglâdarki WWW), ShapeShiftera,
na programach graficznych takich
jak ImageFX i TVPaint koïczâc.
Sprawdziîem ponad setkë programów, w tym równieû kilka nakîadek
na system (upiëkszacze w MCP, Birdie). Po przesiadce z BVision nie odczuîem ûadnego spowolnienia pracy
systemu. Niemniej pojawiîo sië kilka
drobnych problemów. Pierwszy
problem to odôwieûanie obrazu przy
edycji obiektów w programach do
obróbki grafiki a konkretnie dotyczy
to PageStreama i DrawStudio —
przy edycji obiekty zostawiajâ po sobie róûnego rodzaju “ômieci”. Drugie zaskoczenie zafundowaî mi
TypeSmith 2.5. Program pracuje
poprawnie, ale odôwieûanie okna roboczego jest koszmarnie wolne,
znacznie wolniejsze niû na koôciach
AGA. Trzecim wreszcie przykrym
zaskoczeniem byîy bîëdy w... drukowaniu wypeînianych elips z WordWortha. Wypeînienie byîo drukowane na caîej szerokoôci kartki a po jej
wydrukowaniu najczëôciej nastëpowaîo zawieszenie sië komputera.
Sposobem na ten bîâd okazaîo sië
zainstalowanie wersji 1.43 Picasso96. Uprzedzajâc pytanie “co ma karta graficzna do drukowania?” wyjaôniam, ûe do “kreôlenia” obrazu do
wydruku uûywane sâ dokîadnie te
same funkcje systemowe co do kreôlenia go na ekranie, z tym, ûe rozdzielczoôci wydruku sâ znacznie
wiëksze, co stwarza okazjë do ujawniania sië róûnego rodzaju bîëdów.
Czego natomiast mogâ oczekiwaê
od karty miîoônicy komputerowej
rozrywki? “Pod maskâ” Voodoo
kryje sië przecieû potëûny jak na
amigowe realia akcelerator 3D.
Niestety... Na razie sîuûy on jedynie
do przysîowiowego wytwarzania
ciepîa. Nie ma jeszcze sterowników
Warp3D. Na tym standardzie oparte
sâ uûywane w grach 3D biblioteki
takie jak StormMesa, czy MiniGL.
A co z grami wykorzystujâcymi kartë w bardziej tradycyjny sposób?
Earth 2140 demo dziaîa (w rozdzielczoôci 640 x 480) z szybkoôciâ jesz-

cze akceptowalnâ, aczkolwiek o komfortowej rozrywce trudno tu mówiê.
Trzeba jednak zauwaûyê, ûe generalnie gra ta kiepsko “czuje sië” na
040. Lepiej jest z Napalmem — tu
juû spokojnie moûemy sobie pograê.
Niestety nie mogîem przetestowaê
gier na PPC (nie miaîem do dyspozycji karty turbo z PPC), Doom na
poczciwâ motorolkë biega pîynnie
(prawie 30 fps) w rozdzielczoôci 320
x 240 pikseli, w 640 x 480 natomiast nie da sië juû graê (4 fps). Lecz
znowu trudno orzec czy to wina
Voodoo, Mediatora, czy sîabego procesora. Pomiary szybkoôci przesyîania
danych do karty graficznej wykonane
programem Sebastiana Jëdruszkiewicza daîy wynik 8,5 MB/s, podczas
gdy dla opisywanej wczeôniej konfiguracji z BVision byîo to 9,5 MB/s.
Nie jest to wiëc sîaby wynik.
scrollowanie
ekranu

Czy wiëc warto staê sië posiadaczem karty Voodoo3? Jak widaê ten
dobry sprzët potrzebuje jeszcze równie dobrego oprogramowania. Mimo zapowiedzi nadal brakuje sterownika Warp3D, co moûe zniechëciê graczy lubiâcych trójwymiarowe
strzelaniny. Voodoo jest jednak bardzo dobrâ kartâ do pracy czy buszowania w sieci, znacznie przy tym
taïszâ niû karta PPC i BVision. Nie
naleûy teû zapominaê, ûe w przyszîoôci Voodoo umieszczone w Mediatorze bëdzie mogîo wspóîpracowaê
z kartâ procesorowâ Shark. Dwie
karty PCI komunikujâce sië miëdzy
sobâ mogâ “nie zwaûaê” na powolnâ
pîytë gîównâ i kartë turbo Amigi
w zwiâzku z czym dane mogâ byê
przesyîane z prëdkoôciâ ponad 100
MB/s, co jest nieosiâgalne dla Zorro
III, czy zîâcza na kartach PPC.

linie poziome i
pionowe

drukowanie
tekstu

nej pamiëci podrëcznej L3. Szyna systemowa standardu MPX
pozwala na przesyîanie danych
z szybkoôciâ 1064 MB/s (odpowiadaîoby to intelowej FSB taktowanej zegarem 266 MHz).
Jednostka “multimedialna” AltiVec moûe w tym procesorze wykonaê dwie instrukcje w jednym
takcie zegara. Ukîad jest produkowany w technologii o szerokoôci ôcieûki 0,18 mikrometra
i dostëpny w wersjach 533, 667
i 733 MHz.
(gk)

Firma AMD zaprezentowaîa
pierwsze informacje dotyczâce
najnowszego 64-bitowego procesora — Clawhammer. Rozmiar
nowego ukîadu bëdzie prawie
identyczny z obecnymi gabarytami procesorów Athlon. Oznacza
to rozmiar o poîowë mniejszy
niû Pentium 4 z konkurencyjnej
firmy Intel. Procesor powinien
pojawiê sië na rynku w przyszîym roku. W tym roku zobaczymy jeszcze procesory AMD
Athlon taktowane czëstotliwoôciami 1.4 i 1.5 GHz, zaô w sprzedaûy jest juû dostëpny procesor
Athlon taktowany 1.33 GHz
przystosowany do wspóîpracy z
magistralâ systemowâ 266 MHz.

(gj)

Ben Hermans z firmy Hyperion poinformowaî, ûe prace nad
amigowym portem gry SiN dobiegîy koïca. Gra nie zostanie
wydana do momentu pojawienia
sië komputerów AmigaOne.

Wiëkszoôê Amig aktualnie dostëpnych, szczególnie tych ze
sîabszymi kartami BlizzardPPC,
nie dysponuje wystarczajâcâ mocâ do zadowalajâcej zabawy.
(kb)

(gk)

8-bit 16-bit 24-bit

8-bit 16-bit 24-bit

8-bit

wypeîniane
prostokâty

pojedyncze
piksele

linie pod dowolnym
kâtem

16-bit 24-bit

Paul Nolan, autor pakietu
Photogenics, poszukuje betatesterów dla najnowszej wersji swojego programu w wersji dla
Pocket PC.
(ad)

8-bit 16-bit 24-bit

8-bit 16-bit 24-bit

8-bit 16-bit 24-bit

wypeîniane
wieloboki

wypeîniane
elipsy

otwieranie
okienek

Pojawiîa sië kolejna, spora
dawka uaktualnieï i nowoôci dla
systemu MorphOS. Naleûâ do
nich m.in. bladeenc v0.94 — enkoder mp3, Lynx v2.8.4dev20
— przeglâdarka internetowa
w trybie tekstowym oraz pakiet
AROS-Demos — przeportowane
dema spod AROS-a.
(ad)

8-bit 16-bit 24-bit

8-bit 16-bit 24-bit

8-bit

przesuwanie
okienek

tekst w oknie
konsoli

podsumowanie

8-bit 16-bit 24-bit
Voodoo3

8-bit 16-bit 24-bit

8-bit
BVision

16-bit 24-bit

16-bit 24-bit

Programiôci z APUS Team
ukoïczyli prace nad amigowâ wersjâ
kernela v2.4.4 dla Linuxa PPC.
(ad)

Na lipiec planowana jest
pîyta z dodatkowymi misjami do
gry Earth 2140 w wersji na Maca. Panowie z Epic Interactive
planujâ dodaê do niej takûe wersjë amigowâ, która oprócz dodatkowych zadaï pozwoli na grë
“po kabelku”.
(ad)
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Juû po napisaniu recenzji gry “Exodus — The Last War” ukazaîa sië îatka przyspieszajâca jej dziaîanie na kartach graficznych.
Otrzymaliômy jâ od autorów gry i sprawdziliômy jej dziaîanie. Po
uruchomieniu, instalator prosi o wîoûenie kompaktu z grâ
i ostrzega, ûe potrzebnych bëdzie aû 110 MB miejsca na twardym
dysku. Przestrzeï tâ wypeîniâ konwertowane w czasie uaktualnienia grafiki. Instalacja îatki trwa kilka minut, ale po dokonaniu
konwersji moûna juû uruchomiê grë i... efekt jest rzeczywiôcie zadowalajâcy, przynajmniej na procesorze 060/50 MHz. Gra od razu
nabiera tempa i chociaû licznik klatek wskazuje zaledwie okoîo
dwukrotne przyspieszenie (11-12 fps zamiast poprzednich 5-7),
wydaje sië, ûe gra przyspiesza nawet bardziej. Niestety, uaktualnienie nie poprawia dziaîania animacji poczâtkowej, jak równieû jakoôci grafiki. W dalszym ciâgu pozostajemy wiëc przy 8-bitowej,
úle zredukowanej palecie. Dziwi równieû polityka rozprowadzania
poprawki przez autorów gry. Otrzymaê jâ moûna jedynie przez email i to wyîâcznie ten podany na karcie rejestracyjnej. A co
z osobami, które e-maila nie posiadajâ lub nie podaîy go przy rejestracji? Rozumiemy, ûe rozsyîanie poprawek na dyskietkach nie
wchodzi w grë, ale dlaczego — wzorem praktycznie wszystkich innych firm piszâcych oprogramowanie — nie udostëpniê poprawki
publicznie? Redakcja “eXeca” zwróciîa sië do autorów gry z propozycjâ umieszczenia poprawki na naszym serwerze FTP oraz
kompakcie okîadkowym, niestety nie uzyskaliômy takiej zgody.

Elbox, jako pierwsza polska firma, zawarîa porozumienie
z Amiga Inc. majâce na celu zapewnienie peînej zgodnoôci ze
specyfikacjâ Zico dla pochodzâcego od niej najnowszego sprzëtu.
Jednak od momentu rozpoczëcia sprzedaûy Mediatora 1200
(opisywanego w tym numerze naszego magazynu) firma nie
publikowaîa ûadnych informacji o nowym sprzëcie. Oprócz
sîabych sygnaîów o pracach nad Mediatorem dla Amigi 4000 czy
danych na temat kart SharkPPC, nic nie moûna byîo sië
dowiedzieê. Jak sië okazaîo, panowie z Elboxu przygotowywali sië
do kolejnego etapu swojej dziaîalnoôci — do “masowej inwazji” na
amigowy rynek slotów PCI. Trzy najnowsze modele karty
Mediator pokrywajâ zapotrzebowanie sporej iloôci posiadaczy
Amigi. Mamy wiëc oprócz “starego” Mediatora 1200 takûe
Mediator 4000 dla Amigi 4000 w obudowie tower, Mediator ZIII
dla wszystkich Amig wyposaûonych w sloty Zorro III oraz Mediator ZIV — model dla klientów, którzy wczeôniej zakupili pîytë
ze slotami Zorro IV. Wszystkie modele posiadajâ 4 sloty PCI
(Mediator 4000 — 5) w standardzie PCI 2.1, które mogâ pracowaê z maksymalnâ czëstotliwoôciâ 66 MHz. Maksymalny
transfer miëdzy kartami PCI wynosi 264 MB/s. Wszystkie modele
sâ oczywiôcie przystosowane do wspóîpracy z przygotowywanymi
akceleratorami SharkPPC i SharkPPC+. Sterowniki do kart
graficznych obsîugujâ wiëkszoôê modeli kart z rodziny Voodoo
(Voodoo3/4/5/Banshee) oraz karty z procesorem ViRGE, do
których firma Elbox równieû opracowaîa wîasne sterowniki dla
systemu Picasso96 — znacznie szybsze od tych napisanych dla
systemu CyberGraphX, które to mieliômy okazjë testowaê przy
okazji opisu Mediatora.
(ad)

Druûyna programistów tworzâca amigowâ wersjë klienta
RC5/OGR udostëpniîa najnowszâ wersjë “kodoîamacza”. Jako
nastëpny cel postawili sobie dorobienie GUI, które mogîoby
konkurowaê (lub nawet przewyûszyê) wysîuûonego Myzara.
(ad)

Jak oznajmiî Hans-Joerg
Frieden pakiet Warp3D zmienia
status z freeware na produkt komercyjny, dostëpny za umiarkowanâ cenë. Twórcy pakietu
Warp3D zajëli sië caîkowicie
tworzeniem oprogramowania
komercyjnego, dlatego rozwój
sterowników Warp3D byîby
traktowany przez nich jako praca
“po godzinach”. Decyzja ta nie
wpîynie na dostëpnoôê pakietu
dla koïcowych uûytkowników
— pîaciê muszâ tylko producenci
sprzëtu, których ostatnio nie
brakuje. Zmiana statusu jest spowodowana dwoma czynnikami:
1. Hyperion Entertainment podpisaî umowë z Amiga Inc. w
sprawie doîâczenia pakietu do
nadchodzâcego systemu AmigaOS 4.x. Producenci sprzëtu
zgodnego ze specyfikacjâ Zico
(np. AmigaOne 1200) bëdâ musieli uzyskaê licencjë na Amiga
OS 4.x, tym samym poôrednio
zapîacâ za sterowniki Warp3D.
Nie do przyjëcia zarówno dla
Amiga Inc. i producentów sprzëtu byîyby opîaty za produkt, który inni producenci sprzëtu otrzymujâ za darmo.
2. Warp3D powstaî jako produkt darmowy, rozwijany niekomercyjnie, aby wykorzystaê ukîady Virge i Permedia 2. W porównaniu do obecnie uûywanych
koôci, sâ one bardzo prymitywne
i oferujâ niewielkie moûliwoôci.
Czas i wysiîek potrzebny, aby w
równym stopniu wykorzystaê
nowoczesne ukîady takie jak
Voodoo 3 i Matrox G450 z ich
zaawansowanymi moûliwoôciami
jest o wiele wiëkszy niû w przypadku Virge’a i Permedii 2. W
poîâczeniu z faktem, iû na rynku
jest dostëpne co najmniej 7 róûnych produktów PCI co najmniej
3 róûnych producentów, jasne
jest, ûe wîoûony wysiîek wykraczaîby poza zakres darmowego
projektu.
Firma Hyperion Entertainment podpisaîa juû umowë z firmami Matay oraz DCE w sprawie sterowników do kart Voodoo3 dla odpowiednich mostków PCI.
(rm)

Miîoôników NetBSD ucieszy
fakt, ûe juû jest dostëpna kolejna
wersja amigowego portu tego
systemu. NetBSD 1.5.1 BETA2
dostëpna na stronie bazuje na
kodzie úródîowym z 10 maja.
(ad)
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Todor Fay, byîy zastëpca
szefa firmy Blue Ribbon — autorów programu Bars&Pipes uzyskaî zgodë na publikacjë kodu
úródîowego tego sekwencera na
licencji Open Source. Dla uûytkowników tego programu oznacza to jedno — nowâ wersjë po
6 latach, jeôli znajdzie sië chëtny
jeden lub kilku programistów do
pracy nad nim.

SPRZËT
Jak ogólnie wiadomo, obecnie uûywane Amigi sâ sprzëtem zacofanym technicznie. Czasy ôwietnoôci “przyjacióîki” juû dawno
przeminëîy. Nic wiëc dziwnego, ûe róûne firmy starajâ sië wprowadziê wîasne, nowoczesne, rozwiâzania. Pegasos — produkt niemieckiej firmy bplan GmbH — jest jednym z takich rozwiâzaï.

(ad)

Brak pakietu biurowego z datâ
produkcji zbliûonâ do roku 2000
nie wpîywa korzystnie na popularnoôê Amigi jako platformy dla
przeciëtnego uûytkownika. Firma Titan Computer postanowiîa
zaîataê tâ dziurë i zakupiîa licencjë od firmy R.O.M. Logicware
na przeportowanie pakietu Papyrus OFFICE na przyjacióîkë.
Prace majâ zakoïczyê sië jeszcze
w 2001 r., wtedy to bëdziemy mogli
nabyê peîny pakiet za okoîo 300
marek. Sam edytor tekstu — Papyrus WORD — kosztowaê bëdzie okoîo 200 marek.
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(ad)

Sebastian Bauer znany m.in.
z amigowego portu gry FreeCiv
oraz Hynek Schlawack rozpoczëli prace nad nowym programem
pocztowym. Dlaczego zaczëli pisaê od nowa majâc do dyspozycji
úródîa YAM-a? Jak sami mówiâ,
YAM jest bardzo dobrym klientem e-mail, jednak brakuje mu
kilku, wedîug nich istotnych
funkcji. Zapewne pisanie programu od nowa jest mniej czasochîonne niû przegryzanie sië przez
setki kilobajtów kodu úródîowego, który napisaî ktoô inny. Potwierdzeniem tych domysîów moûe byê dostëpna wersja alpha
programu SimpleMail, która ma
sîuûyê jedynie pokazaniu ogólnego zarysu programu w jego wersji finalnej.

MorphOS moûe sîuûyê nam
jako serwer WWW. SixK, znany
z portu MySQL dla Amigi, przekompilowaî najnowszâ wersjë
1.3.19 serwera Apache dla tego
systemu. Niestety jeszcze bez
PHP, ale prace trwajâ.
Specyfikacja Pegasosa przedstawia sië nastëpujâco:
• pîyta gîówna microATX,
• slot procesora wspóîpracujâcy z szynâ 133 MHz (poczâwszy od
G3 350 MHz, 512 kB pamiëci podrëcznej do dwuprocesorowego
rozwiâzania z G4 i 2 MB pamiëci podrëcznej),
• 2 sloty pamiëci DIMM (133 MHz),
• 1 slot AGP x2,
• 3 sloty PCI,
• 10/100 MBit zîâcze ethernetowe,
• 4 zîâcza USB,
• karta dúwiëkowa oparta na AC’97 (opcjonalnie Soundblaster
Live!),
• port IRDA,
• kontroler ATA 100 umoûliwiajâcy podîâczenie do 4 napëdów,
• zîâcze klawiatury w standardzie PS/2,
• zîâcze myszki PS/2,
• 2 porty szeregowe RS232,
• 1 port równolegîy w standardzie Centronics,
• kontroler stacji dysków,
• zîâcze na joystick/gamepad kompatybilne z PC,
• zîâcze Firewire.

Drugim rozwiâzaniem jest AmigaOne 1200 angielskiej firmy
Eyetech. Ogólna specyfikacja techniczna pîyty wyglâda nastëpujâco:
• pîyta gîówna standardu ATX,
• 6 slotów PCI (na 2 szynach),
• 1 slot AGP x1,
• 2 miejsca na pamiëê DIMM (100 MHz) (maksymalnie 512 MB),
• 1 slot ZIF na moduî procesora (producent bëdzie oferowaî
wybór pomiëdzy G3/G4 w róûnych konfiguracjach),
• zîâcza USB,
• kontroler UDMA,
• zîâcze umoûliwiajâce podîâczenie Amigi 1200.
Zarówno Pegasos jak i AmigaOne 1200 istniejâ juû w formie
prototypów. Obie pîyty przeznaczone sâ do wspóîpracy z systemem AmigaOS 4.x. Pegasos bëdzie ponadto dziaîaî pod kontrolâ
Linuxa oraz MorphOS’a. Zîâcza procesorowe zarówno w Pegasosie jak i AmigaOne 1200 bëdâ ze sobâ kompatybilne, co umoûliwi
instalacjë dowolnych moduîów, nie tylko tych oferowanych przez
producenta. Dodatkowo specyfikacja zîâcza bëdzie ogólnie dostëpna, przez co inne firmy bëdâ mogîy zajâê sië produkowaniem
kart procesorowych. Jak wynika z wywiadu z przedstawicielem
firmy bplan, Pegasos powinien byê w sprzedaûy w trzecim kwartale 2001 r. Komputer w wersji najuboûszej (pîyta gîówna, 64 MB,
obudowa ATX, twardy dysk 10 GB, DVD) bëdzie kosztowaê okoîo 1000 Euro. Sprzët Eyetechu powinien byê dostëpny w sprzedaûy równo z premierâ systemu AmigaOS 4.0 juû latem 2001r. Cena
AmigaOne pozostaje na razie nieznana. Tîumaczone jest to nieustajâcymi zmianami cen podzespoîów oraz walut.
(rm)

(ad)

Dziëki naszemu wspóîpracownikowi, Szczepanowi Kuúniarzowi,
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Voodoo 3

(ad)

Grzegorz Kraszewski

(ad)

Autor wspaniaîego programu AmiTradeCenter, bez wâtpienia najlepszego klienta FTP
dla Amigi, postanowiî rozweseliê
spoîeczeïstwo amigowe. Dobrych
gier dla Amigi za wiele sië nie
pojawia, wiëc kaûdy wartoôciowy tytuî przyjmowany jest entuzjastycznie. Byê moûe i w tym wypadku tak sië stanie — powstaî
wîaônie klon gry Dynablaster o nazwie dynAMIte. Cechâ charakterystycznâ gry jest moûliwoôê rozgrywki wyîâcznie przez Internet.

nych gier oraz róûnych uûytkowników, wyôwietlanie najczëôciej
uruchamianych tytuîów i filtrowanie
listy gier zgodnie z preferencjami
poszczególnych uûytkowników.

moûemy w îatwy i przyjemny
sposób uûywaê amigowej wersji
emulatora automatów do gier —
MAME, portu rozwijanego przez
Mathiasa Roslunda. Udostëpniî

on pierwszâ wersjë programu
MAMEgui. Oprócz oczywiôcie
uruchomienia samej gry, umoûliwia ona m.in. zapis indywidualnych ustawieï dla poszczegól-

(ad)

Amiga Inc. bëdzië wspóîpracowaê z firmâ Sharp nad oprogramowaniem dla przenoônego komputera Zaurus. Pierwsze egzemplarze pracujâce pod kontrolâ systemu
AmigaDE zostaîy zedemonstrowane
na targach w Tokyo.
(kb)

iFusion — emulator — legenda, jeden z najbardziej oczekiwanych programów dla Amigi wyposaûonej w procesor Power PC
wreszcie sië ukazaî. Po dîugich
perturbacjach firma Microcode
Solutions wypuôciîa pierwszâ
dziaîajâcâ wersjë emulatora przeznaczonâ (Uwaga!) tylko dla procesorów 604e. Programiôci firmy
pracujâ nad przystosowaniem
emulatora do dziaîania na kartach Blizzard PowerPC. Wiëcej
szczegóîów w kolejnych numerach eXeca. Polskim dystrybutorem programu zostaîa firma
Matay, a jego cena to 900 zî. Dla
mniej wtajemniczonych: iFusion
jest emulatorem komputerów
Power Macintosh
(ts)

Naukowcy ze sîynnego Jet
Propulsion Laboratory w NASA
skonstruowali najbardziej czuîy
mikrofon na ôwiecie. Bëdzie on
przeznaczony do wykrywania
dúwiëków mogâcych ôwiadczyê
o istnieniu ûycia na Marsie i innych planetach. Podobno taki
mikrofon jest w stanie wykryê
dúwiëk wzrostu pojedynczej ûywej komórki. Konstrukcja tego
mikrofonu jest nieco podobna
do ludzkiego ucha. Zamiast membrany znanej ze zwykîych mikrofonów, posiada on cienkie, reagujâce na drgania wîókna wykonane z nanorurek wëglowych.
Dziëki ich miniaturowym rozmiarom i duûej iloôci mikrofon
osiâga swâ niewiarygodnâ czuîoôê. Wynalazkiem zainteresowali sië juû lekarze (byê moûe pozwoli on “usîyszeê” komórki rakowe w ciele czîowieka), i oczywiôcie wojskowi.
(gk)

ednâ z kart PCI, jakâ szczëôliwy posiadacz Mediatora PCI
1200 moûe wetknâê w jego sloty, jest karta graficzna Voodoo3
produkcji — wykupionej niedawno
przez nVidië — firmy 3dfx. Kartë
otrzymaliômy do testów wraz z Mediatorem od firmy Elbox. Voodoo3
nie jest z pewnoôciâ ostatnim krzykiem mody, niemniej jest w tej chwili najbardziej zaawansowanâ technicznie kartâ graficznâ, jakâ moûna
podîâczyê do Amigi. Ukîad graficzny
bëdâcy sercem karty ma teoretyczne
osiâgi znacznie przewyûszajâce Permedië 2 stosowanâ w BVision i CyberVisionPPC, zarówno przy grafice
dwuwymiarowej jak i 3D. Równieû
16 MB zainstalowanej
pamiëci graficznej to coô,
czego jeszcze na Amidze nie
mieliômy.
Instalacja karty jest w zasadzie trywialna. Wtykamy
jâ po prostu w wolny slot
Mediatora i przykrëcamy
“ôledzia” wkrëtem. Karta
nie posiada ûadnych zworek, wiëc tym razem nie bëdziemy musieli kombinowaê. Zanim jednak ochoczo
wetkniemy wtyczkë monitora w gniazdo (standardowe 15-stykowe zîâcze VGA)
czeka nas instalacja oprogramowania, a to bynajmniej
trywialne nie jest.
Na poczâtek trochë historii najnowszej. Gdy powstaî sterownik do
kart PCI z ukîadem S3Virge dla systemu CyberGraphX v3, wydawaîo
sië, ûe wszystkie karty graficzne podîâczane do Mediatora bëdâ pracowaê wîaônie pod kontrolâ CGX.
Niestety wspóîpraca Elboxu i Franka Mariaka zostaîa zerwana. Jako alternatywa pozostaî system Picasso96.
Elbox samodzielnie napisaî sterownik dla karty Voodoo3 kompatybilny z Picasso96 1.43 oraz 2.0. Wywoîaîo to protest Tobiasa Abta
i Alexandra Kneera — autorów Picasso96. Stwierdzili oni, ûe sterownik jest “nieautoryzowany” i nie bëdzie wspóîpracowaî z przyszîâ wersjâ 3.0 ich systemu. Wymianë oôwiadczeï prasowych, jaka potem nastâpiîa zostawmy na boku i zobacz-

J

my, co z tego wynika dla uûytkownika. Otóû dyskietka, jakâ dostajemy
z Mediatorem, zawiera (oprócz sterowników do innych kart i samego
Mediatora) tylko niezbëdny plik
“Voodoo.card”. Instalacjë zaczynamy wiëc od zorganizowania we
wîasnym zakresie archiwum instalacyjnego Picasso96 w wersji 2.0 lub
1.43 (po co 1.43? — o tym niûej).
Wersjë 2.0 P96 moûna ôciâgnâê ze
strony domowej tego systemu.
Zgodnie z opisem umieszczonym na
dyskietce Mediatora (tylko po angielsku) przy instalacji P96 wybieramy kartë CyberVision64/3D, odszukujemy plik “CVision3D” w katalogu DEVS:Monitors, zmieniamy jego

nazwë na “Voodoo” (nie zapominajâc o ikonie), zmieniamy teû parametr (tooltype) ikony BOARDTYPE
na “Voodoo”. Skopiowanie “Voodoo.card” z dyskietki do LIBS:Picasso96 wieïczy dzieîo. Sposób jak widaê nieco partyzancki, na szczëôcie
skuteczny. Autorzy P96 zapowiedzieli ostatnio napisanie “oficjalnego” sterownika, póki co dostëpny
jest sterownik Elboxu w wersji 1.2.
Po zainstalowaniu oprogramowania moûemy przestawiê Workbencha
z ekranu AGA na ekran karty. Pierwsze wraûenie jest bardzo pozytywne — karta generuje ostry i stabilny
obraz. Oczywiôcie wiele zaleûy od
monitora. Dziëki szybkiemu przetwornikowi sygnaîu wideo (RAMDAC 300 MHz) i duûej iloôci pamiëci nawet z nowoczesnych monitorów
19" i 21" moûna wycisnâê siódme

poty. Wedîug producenta karta osiâga rozdzielczoôci do 2048 x 1536
wîâcznie, w 24-bitach. I w takiej teû
rozdzielczoôci moûemy otworzyê
Workbencha, oczywiôcie o ile monitor to przeûyje... Eksperymentatorzy
majâ szerokie pole do popisu, karta
pozwala na manipulacjë parametrami obrazu w szerokim zakresie.
Po zakoïczeniu instalacji i konfiguracji sterowników przychodzi pora na to, co tygrysy lubiâ najbardziej,
a wiëc testy. Voodoo3 jest kartâ wysokiej klasy a wiëc wypada jâ porównywaê z najmocniejszymi. Dlatego
w porównaniu zestawiîem jâ z kartâ
BVision. Ta ostatnia pracowaîa
z BlizzardemPPC wyposaûonym w
procesor 68040/40 MHz
(procesor PPC nie byî wykorzystany w testach), pod
kontrolâ systemu CyberGraphX v4.2. Zestaw Voodoo3 + Mediator wspóîpracowaî z kartâ Apollo
1240, taktowanâ zegarem
równieû 40 MHz. Testy wykonaîem programem SysSpeed dla ekranów 8, 16
i 24-bitowych w rozdzielczoôci 800 x 600. Ich wyniki przedstawione sâ na rys.
1. Jak widaê Voodoo3 generalnie jest kartâ szybszâ
od BVision, szczególnie
w trybach 16 i 24-bitowych, a przecieû to wîaônie dla nich
kupujemy kartë graficznâ. Nawet
w testach intensywnie wykorzystujâcych procesor (np. pojedyncze
piksele) Voodoo oddaje pola tylko w
trybach 8-bitowych. Testy wykorzystujâce akcelerator sprzëtowy karty
(wypeîniane prostokâty, linie, scrolling) pokazujâ zdecydowanâ przewagë ukîadu graficznego Voodoo 3 nad
Permediâ 2. Zaskoczeniem jest sîaby
wynik Voodoo dla testu wypeînianych wielokâtów, najprawdopodobniej nie jest tu wykorzystane sprzëtowe przyspieszenie tej funkcji przez
kartë. Zapytany o to Elbox
stwierdziî, ûe wolne dziaîanie tej
funkcji wynika z braków samego
Picasso96, które nie przewiduje
wykorzystania blittera karty do akceleracji tej funkcji. Jest to jednak funkcja rzadko uûywana — w zasadzie
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Rys. 1 — Wkrëcamy tulejkë

Rys. 2 — Zakîadamy przelotkë karty turbo

MP3 Pro to nieoficjalna nazwa nowej wersji standardu MP3
przygotowywana przez autorów
MP3 — Instytut Fraunhofera —
we wspóîpracy z francuskâ firmâ
Thomson. MP3 Pro ma byê odpowiedziâ na kodowanie uûyte
w programie Windows Media
Player. Nowa wersja ma mieê
wyûszy stopieï kompresji, zgodnie z wypowiedziami Thomsona
plik MP3 Pro spakowany w 64
kbps ma mieê jakoôê zwykîego
pliku MP3 w 128 kbps. Co ciekawe (i bardzo waûne), MP3 Pro
bëdzie czëôciowo kompatybilny
z starym MP3. Oznacza to nie
tylko moûliwoôê odtwarzania
starych plików nowymi playerami. Bëdziemy mogli sîuchaê plików w nowym standardzie na
starych programach odtwarzajâcych — niestety nie skorzystajâ
one z dodatkowej kompresji,
wiëc przykîadowy plik MP3 Pro
w 64 kbps zabrzmi na starym odtwarzaczu jak zwykîy MP3 z takâ
kompresjâ. Kody úródîowe dekodera MP3 Pro bëdâ publicznie
dostëpne dla autorów darmowych odtwarzaczy. Za úródîa kodera (lub za úródîa dekodera jeûeli majâ byê uûyte w programach komercyjnych) trzeba bëdzie zapîaciê.
(gk)

Rys. 3 — Osadzamy Mediatora na zîâczu

Rys. 4 — Poprawnie zmontowany Mediator

Linus Torvalds wypuôciî od
dawna oczekiwanâ wersjë 2.4
kernela Linuxa. Najciekawsze
nowoôci to obsîuga symetrycznej
wieloprocesorowoôci dla duûej
liczby procesorów, ulepszenie
obsîugi USB, jest teû “wsparcie”
zapowiadanego przez Intela 64bitowego procesora Itanium.
Amigowi linuksowcy bëdâ zapewne szczëôliwi z powodu informacji o pojawieniu sië testowego kernela w wersji 2.4.0 dla
dystrybucji Linux APUS — systemu dla procesorów PowerPC.
Zapraszamy wiëc do testów.

"eXec 1/2001", Page #25-26 Tile:0,0, 2001-6-10 21:8
Grayscale 150.0 lpi 45.0° 100%

(gk)

Rys. 5 — Podîâczamy zasilanie

spragnionych wiedzy na jej temat.
Na razie jeszcze do ûadnej karty
PCI pracujâcej z Mediatorem nie
ma sterowników Warp3D. Jeûeli
chodzi o karty dúwiëkowe, to na
dzieï dzisiejszy nie ma sterowników do ûadnej, niemniej Elbox
zapowiada sterowniki do kart
SoundBlaster 128 i SoundBlaster
Live. Na targach World Of Amiga
Elbox zaprezentowaî teû dziaîajâcâ
kartë tunera TV na ukîadzie
BT878. Nie ma jednak jeszcze
publicznej wersji sterownika do tej
karty.

Rys. 6 — Montaû karty PCI

Duûo lepiej jest z kartami sieciowymi — Elbox opracowaî sterownik
do kart w standardzie NE2000,
dziëki czemu moûemy korzystaê z
szerokiej gamy îatwo dostëpnych i
tanich kart z ukîadami firm Realtek,
Holtek, Winbond i wielu innych.
Gwoúdziem programu moûna
nazwaê zapowiadanego przez Elbox
Sharka — kartë procesorowâ PCI
z procesorem PowerPC G3 taktowanym zegarem 400 lub 550 MHz.
Odpowiednio oprogramowany Shark
pozwoliîby na caîkowite uwolnienie
sië od przestarzaîych ukîadów na

pîycie gîównej Amigi i wykorzystanie PCI z maksymalnâ szybkoôciâ, w
tej bowiem chwili szybkoôê wymiany
danych miëdzy kartami PCI a kartâ
turbo wynosi od 6 do 18 MB/s w
zaleûnoôci od typu karty (ograniczenie to wynika z konstrukcji pîyty
gîównej Amigi i samych kart). Na
razie jednak zarówno Shark, jak i
jego oprogramowanie pozostajâ w
sferze zapowiedzi. Rysuje sië teû
moûliwoôê, ûe na Sharku wraz z
odpowiedniâ kartâ graficznâ i muzycznâ dziaîaî bëdzie nowy system
AmigaDE.

Firma Compaq pracuje nad
najpotëûniejszym komputerem
ôwiata zbudowanym z kilkunastu
tysiëcy procesorów Alpha. Jego
moc obliczeniowa ma wynosiê
100 Tflops, co jak îatwo policzyê
odpowiada na przykîad 11 milionom Amig z procesorami
68040/40 MHz. Jak îatwo sië
domyôleê najwiëkszym problemem bëdzie odpowiednie poîâczenie procesorów w sieê i stworzenie systemu operacyjnego,
który bëdzie w stanie wykorzystaê tyle procesorów jednoczeônie. Sponsorami komputera sâ
firmy potrzebujâce takiej mocy:
laboratorium atomowe Sandia
(symulacja eksplozji nuklearnych) i Celera — firma zajmujâca sië dekodowaniem kodu genetycznego czîowieka.
(gk)
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Grupa AlienDesign specjalizujâca sië do tej pory w software
(MCP, zamiennik Workbencha — Scalos, znany benchmark SysSpeed) skonstruowaîa nowâ kartë muzycznâ do Amig wyposaûonych przynajmniej w sloty Zorro II. Wedîug zapewnieï konstruktorów karta ma wykorzystywaê peînâ przepustowoôê magistrali
Zorro. Konstrukcja Repulse oparta jest na jednym z najbardziej
znanych w ôwiecie ukîadów muzycznych AC’97. Repulse jest wyposaûona w 64 KB bufor FIFO (First In First Out) co zapewni minimalne obciâûenie procesora przy transferze danych z i do karty.
Maksymalna rozdzielczoôê próbkowania urzâdzenia to 20 bit przy
nagrywaniu dúwiëku, oraz 18 bit podczas odtwarzania. Repulse
pracuje w trybie enhanced full duplex co pozwala na jednoczesne
odtwarzanie i rejestrowanie dúwiëku przy róûnych czëstotliwoôciach próbkowania dla kaûdego ze strumieni dúwiëkowych. Co
ciekawe, Repulse jako pierwsza amigowa karta muzyczna, bëdzie
w stanie generowaê dúwiëk przestrzenny co ma znaleúê zastosowanie w nadchodzâcych grach. Dziwnym jest jednak fakt, ûe konstruktorzy nie zdecydowali sië na zastosowanie procesora DSP, co
wspomagaîoby obliczenia zwiâzane z generowaniem efektów
w czasie rzeczywistym, jak i równieû odciâûyîoby procesor podczas zwykîego odgrywanie plików MP3. Umieôcili co prawda zîâcze do którego w przyszîoôci bëdzie moûna podîâczyê sprzëtowy
dekoder MP3, zaznaczajâc, ûe produkcja takowego moduîu rozpocznie sië dopiero w momencie zadeklarowania jego kupna przez
nieokreôlonâ bliûej liczbë osób. Cena karty to 200 euro a dystrybucjâ zajmuje sië firma Individual Computers.

Naukowcy z laboratoriów
Motoroli zaprezentowali na konferencji International Solid-State
Circuits Conference pamiëê magnetorezystywnâ (MRAM) o pojemnoôci 32 kB. Motorola przewiduje
wprowadzenie pamiëci MRAM
na rynek w 2004 roku. W miëdzyczasie laboratoria Motoroli
w mieôcie Tempe w Arizonie
planujâ wyprodukowanie pamiëci MRAM o pojemnoôci 512 kB.
Pamiëê MRAM utrzymuje zawartoôê po wyîâczeniu zasilania.
Odczyt odbywa sië dziëki zjawisku magnetorezystancyjnemu —
zmianie opornoôci przewodnika
pod wpîywem pola magnetycznego. To samo zjawisko wykorzystane jest w gîowicach odczytujâcych nowoczesnych twardych dysków. Pamiëê MRAM
jest bardzo trwaîa, istniejâce ukîady wytrzymujâ 10 miliardów
cykli zapis-odczyt, a to dopiero
poczâtek rozwoju tej technologii
(gk)

Radykalny sposób na “zegarowy wyôcig” producentów procesorów znalazîa firma Sun Microsystems. Grupa inûynierów
projektuje tam procesor pracujâcy... bez zegara, a wiëc caîkowicie asynchronicznie. Wôród zalet
tego rozwiâzania wymienia sië
zmniejszenie poboru mocy i wzrost
szybkoôci przetwarzania. Efekt
reklamowy teû jest zapewne nie
do pogardzenia...
(gk)

Najbardziej znana na amigowym rynku karta muzyczna czyli
Delfina firmy Petsoff Limited Partnership doczekaîa sië “face-liftingu”. Mowa o nowej konstrukcji nazwanej Delfina “Flipper Edition”. “Flipper” ma pozwoliê na wykorzystanie peînej prëdkoôci
magistrali Zorro II (5 MB), czyli tym samym umoûliwiê odgrywanie wiëkszej iloôci ôcieûek dúwiëkowych jednoczeônie. Oczywiôcie
na “pokîadzie” karty znajduje sië równieû doskonale znany z poprzednich wersji procesor sygnaîowy DSP 56002 firmy Motorola.
Tym razem ukîad taktowany jest wyûszâ czëstotliwoôciâ zegara niû
w poprzedniczkach, co pozwoli na bezproblemowâ dekompresjë
i odgrywanie plików MP3, z czym poprzednie wersje karty czasami sobie nie radziîy (w przypadku plików o duûej kompresji).
“Flipper” posiada równieû zîâcze pozwalajâce na podîâczenie interfejsu MIDI umoûliwiajâcego “spiëcie” karty z urzâdzeniami
zgodnymi z tym standardem. Nowa wersja Delfiny bëdzie produkowana przez firmë Individual Computers co wedîug konstruktorów pozwoliîo na obniûenie kosztów produkcji, a tym samym ceny
koïcowej karty. Delfinë “Flipper Edition” moûna kupiê w wymienionej wyûej firmie Individual Computers za ekwiwalent 189 euro.

(kb)

cji na Dreamcasta, pierwszâ transakcjâ ma byê umowa z angielskâ
firmâ Pace, która na bazie
Dreamcasta planuje produkowaê
set-top-boxy, czyli maîe, îatwe
w obsîudze urzâdzonka dajâce
dostëp do Internetu, a nie bëdâce
komputerami. Pace wspóîpracuje
z Imagination Technologies która
wczeôniej pod nazwâ VideoLogic
opracowaîa ukîad graficzny
Dreamcasta — PowerVR 2.

Chcâc nie chcâc zostaliômy
najprawdopodobniej jedynym polskim czasopismem amigowym.
Jak poinformowaî Adam Bartniczak, redaktor naczelny Amiga
Computer Studio, “sytuacja ekonomiczna wydawnictwa CGS
spowodowaîa, iû zamkniëtych
zostaîo kilka pism przez CGS
wydawanych, miëdzy innymi
Amiga Computer Studio. Nie wiadomo, czy ukaûe sië numer 4/01,
wiëc numer 3/01 jest najprawdopodobniej ostatnim numerem
ACS-u.” Nie jest to niestety wydarzenie, które nas cieszy. Wszak
Amiga Computer Studio byîo jedynym amigowym pismem dostëpnym w kioskach na terenie
caîego kraju. Co oznacza jego
znikniëcie, nie trzeba chyba
mówiê...

(gk)

(ad)

(ts)

Wszystko wskazuje na to, ûe
Dreamcast bëdzie ostatniâ konsolâ produkowanâ przez firmë
Sega. Sprzedawaîa sië ona duûo
sîabiej niû produkty konkurencji,
a wydatki na promocjë i reklamë
Dreamcasta zaczëîy przewyûszaê
zyski z jego sprzedaûy. Nowâ
dziedzinâ dziaîalnoôci Segi bëdzie pisanie gier na PlayStation
2 oraz byê moûe na zapowiadanâ konsolë X-Box Microsoftu.
Firma planuje teû sprzedaû licen-

Ukazaîy sië nowe wersje
znanych programów dla uûytkowników Internetu: przeglâdarka stron WWW: Voyager
3.3.104beta (wersja tylko dla zarejestrowanych uûytkowników)
i program pocztowy: YAM 2.3.
Oba programy dostëpne sâ w wersjach dla AmigOS i MorphOS.
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Czy AmigaDE to Linux?

Mediator PCI 1200

Grzegorz Kraszewski

Grzegorz Kraszewski

ziaîania kolejnych wîaôcicieli
Elate z Linuksem jest tak zwany
Amigi od Commodore postandard POSIX — jest to znormaczynajâc, poprzez Escom,
lizowany zestaw procedur (np. taGateway, skoïczywszy na Amiga
kich jak printf(), czy fopen()), dziëki
Inc., zawsze spotykaîy sië z krytykâ.
któremu îatwiejsze jest przenoszenie
Czësto byîa to krytyka zasîuûona, bo
niektórych programów miëdzy róûistotnie niektórzy próbowali na Aminymi systemami. Dlatego programy
dze zrobiê kasë tanim kosztem. Jedlinuksowe moûna w miarë szybko
nak wôród kontestatorów firmy Billa
przenieôê na Elate, a co za tym idzie
McEwena daje sië zauwaûyê grono
AmigaDE. Na naszych Amigach
“etatowych krytykantów” gromko
standard POSIX (aczkolwiek z mapokrzykujâcych, a nie majâcych blaîymi brakami) udostëpnia biblioteka
dego pojëcia o tym, co krytykujâ.
“ixemul.library” — jak îatwo zauwaOstatnia kampania reklamowa tych
ûyê korzysta z niej wiëkszoôê prograpanów to okrzykniëcie AmigaDE
mów portowanych z Linuksa. Ale
jeszcze jednâ wersjâ Linuksa. Takie
czy przez to AmigaOS staje sië
stwierdzenie to mieszanina ignoranLinuksem?!
cji, niedoinformowania i nadmiernej
No ale “SDK dziaîa pod Linukpewnoôci siebie. W tym felietonie
sem” skontrujâ krytykanci. Nie jest
chciaîbym pokazaê, ûe
nazywanie AmigaDE Linuksem jest co najmniej
bezsensowne.
Zacznijmy od tego, co
juû mamy. Amiga SDK
(Software Developement
Kit) jest, jak sama nazwa
wskazuje, zestawem dla
programistów sîuûâcym
do pisania programów
dla nie istniejâcego jeszcze w caîoôci AmigaDE.
Gîównym i w zasadzie
jedynym elementem SDK
jest kernel (jâdro) nowego amigowego systemu,
zwane Elate. Jâdro to
zostaîo przez Amiga Inc.
Amiga SDK
zakupione w firmie Tao
Group i nie ma absolutnie nic wspólnego z kernelem Linukto do koïca prawdâ. Po pierwsze
sa. Jego najciekawszâ cechâ jest niedlatego, ûe dziaîa równieû pod Winzaleûnoôê od procesora. Jedynym
dows. Dlaczego jednak “pod
elementem Elate uzaleûnionym od
czymô”, a nie jako samodzielny syskonkretnego sprzëtu jest kod
tem? Tak jak juû wspomniaîem, SDK
startowy przejmujâcy nad nim
zawiera jedynie jâdro systemu.
kontrolë i translator tîumaczâcy kod
Wyobraúmy sobie Amigë z samym
Procesora Wirtualnego na kod
Kickstartem, bez oprogramowania
konkretnego procesora np. PPC czy
systemowego. Co moûemy na niej
x86. Caîe AmigaDE i wszystkie
zrobiê? Obejrzeê sîynne nie koïczâprogramy dla tego systemu bëdâ
ce sië dyskietki... I to wszystko. Nie
napisane dla Procesora Wirtualnego,
da sië stworzyê systemu operacyjnea wiëc ten sam plik wykonywalny
go “na nim samym”; przecieû to, co
programu uruchomimy na dowolmamy na dyskietkach lub pîycie
nym sprzëcie. Co ciekawe Elate ma
z AmigaOS, teû nie powstaîo od poza sobâ historië o wiele dîuûszâ niû
czâtku na Amigach, bo tych Amig
Linux, prawie tak dîugâ jak sama
zwyczajnie nie byîo. Pracujâce jâdro
Amiga. Jedynym punktem styku
Elate korzysta z usîug Linuksa czy

D
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Windows do takich rzeczy jak wyôwietlenie grafiki czy wspóîpraca
z dyskiem twardym. Ale podkreôlë
jeszcze raz: to jest zestaw dla programistów pracujâcych nad AmigaDE,
a nie samo AmigaDE takie, jakie kupiâ uûytkownicy. Gotowe Otoczenie
Cyfrowe (bo tak moûna próbowaê
przetîumaczyê nazwë Digital Environment) nie bëdzie wymagaîo ûadnego Linuksa a tym bardziej “Windy”. Bëdzie zupeînie niezaleûnym
systemem, przejmujâcym caîkowitâ
kontrolë nad komputerem po jego
wîâczeniu. W tej chwili ekipa Amiga
Inc. intensywnie pracuje nad oprogramowaniem systemowym. Pomagajâ im setki entuzjastów — nieraz
ôwietnych fachowców — tworzâc
system nowej generacji.
Gdyby Amiga Inc. chciaîa nam zaproponowaê
kolejnâ dystrybucjë Linuksa — byîby to krok
wstecz. System ten w
duûej mierze zawdziëcza
swojâ popularnoôê temu,
ûe jest jedynym (oprócz
FreeBSD i OpenBSD,
które sâ mocno zbliûone
filozofiâ, sposobem dziaîania i dostëpnym oprogramowaniem) systemem,
jaki moûemy mieê za
darmo, a takûe jedynym,
którego kody úródîowe
sâ w peîni dostëpne. Ma
szereg zalet w porównaniu z Windows, ale ma
teû i wady. Jednâ z nich
odczuî chyba kaûdy poczâtkujâcy
adept tego systemu — jego
instalacja, poprawne skonfigurowanie i aktualizacja z pewnoôciâ nie sâ
najprostsze. W miarë obrastania Linuksa w róûnego rodzaju nakîadki
graficzne (z najbardziej popularnym
X-Window na czele) i nakîadki na
nakîadki, a wiëc windowmanagery
(na Amidze podobnâ rolë speînia
Workbench, a bardziej odpowiednim porównaniem jest zestaw
AmigaOS + Directory Opus Magellan) znika gdzieô jego efektywnoôê
i szybkoôê. Linux z pewnoôciâ nie
jest tym, o czym myôleli twórcy
AmigaOS i Workbencha. Nie jest teû
tym, o czym myôli Amiga Inc.

slotach PCI w Amidze od
wielu lat mówiîo sië w kategoriach westchnieï i nierealnych marzeï. Konstruktorzy Amigi
3000 i 4000 w momencie, gdy stanëli przed koniecznoôciâ wymiany
starzejâcego sië Zorro 2 na nowszâ
magistralë, postanowili nie skorzystaê ze stawiajâcego wtedy pierwsze
kroki PCI i zaprojektowali Zorro 3.
Jego zaletâ byîa kompatybilnoôê
z istniejâcymi kartami Zorro 2. Czas
jednak pîynâî i PCI staîo sië dominujâcym standardem kart w komputerach, a co za tym idzie,
kart PCI byîo duûo i byîy
tanie. Commodore poniewczasie spostrzegîo
swój bîâd — w planach
nowej (niedoszîej) Amigi
PCI znalazîo swoje miejsce na pîycie gîównej. Niestety byîo juû za póúno.
W koïcu jednak od
marzeï do czynów przeszîa firma Elbox. Nasi
polscy konstruktorzy pokazali ôwiatowâ klasë i
zrobili to, czego nie byli
w stanie (nie chcieli?)
daê nam potentaci tacy
jak phase 5. Powstaî wiëc
Mediator PCI — pîyta
wzbogacajâca Amigë o 4
peînowartoôciowe sloty
PCI speîniajâce wymogi
standardu PCI 2.1, pracujâce z takim samym jak
w pecetach taktowaniem
33 MHz (z moûliwoôciâ
pracy na 66 MHz). Dziëki uprzejmoôci Elboxu
mieliômy okazjë dokîadnie przetestowaê Mediatora wraz z kartâ graficznâ Voodoo3 2000 produkcji 3dfx.
Mediator PCI 1200 skîada sië
z dwóch czëôci: gîównej pîyty ze slotami i ukîadami logicznymi oraz rozdzielacza na Expansion Slot. Montaû
jest bardzo prosty. Na poczâtek zakîadamy rozdzielacz na zîâcze krawëdziowe pîyty gîównej. Karta wëdruje
na takie samo zîâcze w rozdzielaczu
(wprowadza on dodatkowe przesuniëcie karty w górë o 20 mm), wkrëcamy tulejkë dystansowâ w miejsce

O

po wykrëconej wczeôniej ôrubie mocujâcej pîytë gîównâ, a na 96-stykowe zîâcze nakîadamy gîównâ pîytë
i przykrëcamy do wspomnianej tulejki. Montaû Mediatora opisany jest
dokîadnie w przystëpnie napisanej
i zilustrowanej zdjëciami instrukcji
obsîugi.
Po zamontowaniu pîyty przychodzi czas na podîâczenie zasilania.
Mediator przystosowany jest do zasilaczy pecetowych z dwoma 6-stykowymi wtykami, które naleûy podîâczyê do 12-stykowego gniazda

w Mediatorze. Tu trzeba bardzo
uwaûaê — te dwa wtyki bez problemu dajâ sië zaîoûyê odwrotnie! Co
prawda producent uspokaja, ûe nie
spowoduje to uszkodzeï (nowoczesny zasilacz po prostu sië w takim
wypadku wyîâczy), ale ostroûnoôê
nie zawadzi. Oznaczenia “P8” i “P9”
muszâ sië zgadzaê z opisami na pîycie Mediatora, w prawidîowym poîoûeniu wtyki sâ umieszczone czarnymi przewodami (masami) do sie-

bie. Posiadacze starszych zasilaczy
z jednym 8-stykowym wtykiem muszâ zorganizowaê sobie przejôciówkë. Zasilanie w Mediatorze jest rozwiâzane bardzo dobrze — z niego
zasilana jest pîyta gîówna i karta turbo. Moûemy teraz usunâê wszelkie
“tuningi”, podîâczenia przez gniazdko stacji dysków czy sprawiajâce
kîopoty zaôlepki zasilania w wieûach
“Infinitiv”. Dziëki znacznemu skróceniu drogi prâdu nawet najbardziej
prâdoûerne karty nie majâ kîopotów
z zasilaniem i sprzët zyskuje na stabilnoôci dziaîania.
Gdy po montaûu sprawdzimy, ûe wszystko
dziaîa jak naleûy, moûemy sië zabraê za
wkîadanie kart PCI. Wymiary Mediatora sâ dopasowane do amigowych
wieû tak, ûe “ôledzie”
kart pasujâ do otworów
przewidzianych dla kart
Zorro. I w tym momencie dochodzimy do zasadniczego pytania, a mianowicie jakie karty do
Mediatora moûna wîoûyê. Ôciôle rzecz biorâc
wîoûyê moûna kaûdâ, ale
oczywiôcie potrzebny jest
jeszcze sterownik, dziëki
któremu Amiga bëdzie
mogîa z karty skorzystaê.
Zacznijmy od kart graficznych. Pierwsza moûliwoôê to karty z ukîadem
S3Virge. Niestety nie
mogë poleciê tych tanich
kart ze wzglëdu na fatalny sterownik. Zostaî on
napisany przez Franka
Mariaka dla systemu CyberGraphX v3. Gîówna
jego wada polega na tym, ûe nie wykorzystuje akceleratora 2D karty do
takich operacji jak np. rysowanie
figur czy scrollowanie. Przez to karta
jest tragicznie wolna, schodzâc w
niektórych testach poniûej poziomu
koôci AGA (!). O porzâdnym sterowniku dla tej karty na razie nic nie wiadomo.
Zdecydowanie lepszym wyborem
jest karta Voodoo3 — poôwiëciliômy
jej oddzielny artykuî i tam odsyîam
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“pustym” kolor tîa “zapasowy” — ten
drugi, przeîâczany klawiszem [N].
Ostatnie dwa przyciski sâ doôê
dziwne. Rysunek ramki w ramce
przerywanej nazwany jest Optimize
i nie ma niestety ûadnego opisu
w podrëcznikach. Ku mojemu zdumieniu okazaîo sië, ûe podczas zapisywania Brusha dodaje czarnâ, jednopikselowâ ramkë. Po co? Proszë
mnie nie pytaê. Bardziej sensowna
wydaje sië ikonka z noûyczkami —
to Re-cut. Najproôciej mówiâc powtarza ostatniâ czynnoôê wycinania.
Jeûeli wytniemy sobie fragment obrazu, a nastëpnie w tym miejscu zmienimy rysunek to po naciôniëciu Recut pojawi sië automatycznie wyciëty
fragment obrazu (innego) o identycznym “wykroju” jak poprzednio.

OPROGRAMOWANIE

zentuje identycznie wycinany Brush.
Ostatnia opcja, którâ chcë pokazaê to Step. Ma ona sens w wypadku
stosowania Brusha zgodnie z jego
angielskâ nazwâ — jako koïcówki
pëdzla. Wycinek ciâgniëty liniâ po
ekranie maluje gîadko przy Step =
0 i w odstëpach równch parametrowi opcji w pikselach, w przykîadzie
na ekranie = 5.
Jedne z ostatnich sposobów przeksztaîcania Brusha znajdziemy w zupeînie innym okienku — w preferencjach Fill option. Wspomniaîem
juû o tym poprzednio. Mamy tam
tylko moûliwoôê rozciâgniëcia (poprzez Fill) wycinka na caîâ wysokoôê
ekranu, na caîâ szerokoôê lub w obu
kierunkach na raz... Jakoô nie znalazîem bardzo waûnych opcji Wrap
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Rys. 4

Pod przyciskami przeksztaîcania
wycinka mamy osiem dodatkowych
opcji do ustawiania. Najwaûniejsza
jest Density. Przy ustawieniu 100%
Brush wstawiony w obraz powinien
byê identyczny jak oryginaî. Zmniejszajâc ten parametr stopniowo coraz
bardziej wtapiamy Brush w obraz.
Dokîadniej mówiâc wycinek staje sië
coraz bardziej przezroczysty. Z kolei
Smooth, traktuje ten problem podobnie ale jednak inaczej. Moûna
powiedzieê, ûe wycina “miëkko”.
Pobrany fragment obrazu jest coraz
wiëkszy z tym, ûe “dodatkowe”, oddalone od miejsca ciëcia partie sâ
bardziej przezroczyste i miëkkie.
Ten parametr naleûy stopniowo
zwiëkszaê. Róûnicë widaê wyraúnie
na ilustracji, gdzie obie opcje repre-
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i Tile. Szkoda, bo sâ one o wiele
bardziej przydatne niû “Wrap” polegajâcy na rozlewaniu Brusha po caîym ekranie.
Na koniec warto wspomnieê
o Perspektywie. Niestety, jak zwykle
autorzy TVPainta zrobili to po swojemu. Moûemy wiëc obracaê wycinek w przestrzeni wpisujâc wartoôci
kâtów obrotu wokóî osi X, Y i Z w
odpowiednie okienko. Moûna równieû ustawiê punkt centralny (punkt
zbiegu) perspektywy. Ale juû z osiami obrotu bëdziemy mieli pewien
problem. Jak widaê na czwartej ilustracji, oô Y biegnie zgodnie numeracjâ pikseli ekranu z góry w dóî — to
byîoby jeszcze zrozumiaîe, natomiast
czemu poziomy bok ekranu ma byê
osiâ Z? W wyniku tego oô X biegnie

w gîâb — tam gdzie tradycyjnie
wskazywaîa oô Z... Obroty wokóî
osi przebiegajâ normalnie, to znaczy
wartoôci dodatnie biegnâ zgodnie
z ruchem wskazówek zegara albo
jak kto woli zgodnie z ruchem wkrëcanej ôruby. Moûemy uûywaê do tego celu klawiszy [7]-[4], [8]-[5]
i [9]-[6] na klawiaturze numerycznej, odpowiednio dla kierunków X,
Y i Z. No i tyle. Specjaliôci zauwaûâ
brak klawiszy resetujâcych (zerujâcych) obrót. Brak teû moûliwoôci
przesuwania Brusha w przestrzeni
perspektywy (wzdîuû osi) — a to
bardzo powaûna niedogodnoôê. Moûe zresztâ gdzieô jest? W podrëczniku perspektywa jest opisana wyjâtkowo lakonicznie, moje poszukiwania teû nic nie daîy. Wszystko co
moûna zrobiê w perspektywie (i jeszcze wiëcej) byîo w Deluxe Paint V,
ale karta graficzna i DPaint sâ sobie
obce, niestety...
Na ilustracji widaê, ûe udaîo mi
sië zîoûyê z trzech wycinków pudeîko. Nie widaê niestety, ile sië przy
tym napracowaîem. Dwie boczne
ôcianki daîy sië îadnie zîoûyê po obróceniu w osi Y, wiëkszy problem
byî z wieczkiem. Ta czëôê wymagaîa
zîoûonych obrotów i tu nijak nie
mogîem dopasowaê Brusha. Podczas
obrotów osie wëdrujâ razem z obracanym wycinkiem, ale ta wiedza nie
wystarczyîa mi do îatwego dopasowania trzeciego kawaîka. Moûe zrobiîem gdzieô bîâd? Tym niemniej pudeîko w koïcu zîoûyîem ale nie byîo
to îatwe.
Podsumowujâc, mamy spory arsenaî ôrodków do obróbki Brushy, wymieniîem i opisaîem “oczywiste” narzëdzia sîuûâce do tego celu. Jest
jednak sporo innych narzëdzi które
poôrednio wpîywajâ na koïcowy
wyglâd Brusha na ekranie. Te podstawowe sâ doôê bogate, pomimo
braków na które zwróciîem uwagë.
Sâ jeszcze drobne niedogodnoôci
które byê moûe spowodowane sâ
mojâ konkretnâ Amigâ z tâ a nie innâ konfiguracjâ. Mam tu na myôli
np. wypadki zîego dziaîania klawiszy
z klawiatury numerycznej (przy perspektywie). Czasem teû parametry
obróbki Brusha wpisywane do okienek zachowywaîy sië dziwnie. W takim wypadku polecam wyczyszczenie okienka edycji przez Delete lub
Backspace i ponowienie próby. Tym
niemniej brak amigowego programu
malarskiego (pracujâcego z kartâ
graficznâ) o tak bogatych moûliwoôciach jak TVPaint — choê przecieû
chciaîoby sië mieê ideaî...

Sztuczna inteligencja
Szymon Jessa
A: Witaj, co sîychaê?
U: Czeôê, co mam dziô do zrobienia?
A: Wîaôciwie to nic. Moûe tylko...
U: NIC? Znaczy, ûe mam dzieï wolny?! Hurr...
A: ...moûe tylko jedno...
U: A wiëc jednak... O co chodzi?
A: Obiecaîeô napisaê artykuî na...
U: Tak, tak, o Sztucznej Inteligencji.
No dobrze.
A: Wiëc co mam robiê?
U: Najpierw napisz jakiô sensowny
wstëp...
A: Robi sië.
Sensowny wstëp
Byîo GUI, przyszîo MUI — czy
teraz bëdzie IUI (Intelligence User
Interface)?
Sztuczna inteligencja to niewâtpliwie przyszîoôê wszystkich komputerów, które chcâ utrzymaê swâ pozycjë na rynku. Dwadzieôcia i wiëcej
lat temu problematyka inteligentnych maszyn byîa jednâ z najprëûniej
rozwijajâcych sië dziedzin nauki.
Wtedy to powstaîo najwiëcej najambitniejszych projektów. Niestety, ûaden z tamtych rewelacyjnych pomysîów nie speîniî pokîadanych w nim
oczekiwaï. Z jednej strony byîa to
wina prymitywnych jeszcze komputerów, z drugiej — winë ponosili sami konstruktorzy, którzy pociâgnëli
za sztucznâ inteligencjâ caîe jej wczeôniejsze dziedzictwo, mianowicie
fantastykë naukowâ. W spadku po
tej “inteligentnej” rewolucji pozostaîy
nam tony ksiâûek naukowych o treôci
zbliûonej do opowiadaï science-fiction. I kiedy ambicje i oczekiwania
naukowców kurczyîy sië wraz z dysponowanym budûetem, technika...
U: Dobrze, dobrze. Przejdú juû do
konkretów.
A: Co proponujesz?
U: Przedstaw obecnâ sytuacjë.
A: Dobrze.
Dziô komputery domowe umoûliwiajâ wykonywanie do setek milionów operacji na sekundë. Jednak
zniknëîo dawne podejôcie naukowców do stworzenia prawdziwej sztucznej inteligencji. Dziô wszyscy zajmujâ sië specjalistycznym i opîacalnym, aczkolwiek maîo oryginalnym

rozwojem gaîëzi obejmujâcej symulacjë sieci neuronowych czy konstruowaniem systemów ekspertowych,
które równieû pozwalajâ dobrze zarobiê. Nikt nie chce juû marzyê i posunâê sië duûy krok do przodu,
wszyscy tylko stawiajâ malutkie kroczki, nie wiedzâc nawet w którâ
stronë... Naukowcy stali sië zbyt naukowi, brakuje im...
U: Starczy! Ciâgle coô krëcisz. Napisz wreszcie o...
A: O czym, sîucham, powiedz?
U: Napisz o projekcie Eliza.
A: Jak sobie ûyczysz.
Eliza to jeden z doôê wczesnych
projektów sztucznej inteligencji. Byî
to program udajâcy psychiatrë. Pacjent wprowadzaî swoje wypowiedzi
do komputera za pomocâ klawiatury
w formie normalnych zdaï. Nastëpnie Eliza staraîa sië na nie odpowiedzieê, zgodnie z zasadami leczenia
psychiatrycznego. Ograniczaîo sië to
do zadawania ogólnych pytaï i stwierdzania prostych faktów poprzez powtarzanie wypowiedzi pacjenta. Pomimo wielkiej prostoty programu,
Eliza bardzo dobrze wywiâzywaîa sië
ze swojej funkcji. Tak dobrze, ûe
wiele osób nie rozpoznaîo w niej
komputera, i byîo ôwiëcie przekonanych, ûe rozmawiajâ z czîowiekiem!
Niezaleûnie powstaî teû program,
który udawaî pacjenta. Program
miaî zaprogramowanâ chorobë, którâ wyômienicie symulowaî. Pewnego
dnia ktoô wpadî na pomysî, aby
sprawdziê oba programy w rozmowie. Eliza byîa psychiatrâ, a wspomniany program udawaî pacjenta.
Rozmowa ta byîa bardzo interesujâcym doôwiadczeniem i jej treôê jest
dostëpna w róûnych publikacjach na
ten temat.
U: Dodaj jeszcze parë sîów krytyki.
A: Wîaônie chciaîam to zrobiê.
Eliza oraz wszystkie inne programy oparte na jej sposobie dziaîania,
robiîy duûe wraûenie, ale tylko na
pierwszy rzut oka. Po chwili kaûdy
mógî dostrzec nienaturalnoôê. Wypowiedzi programu nie zawsze pasowaîy do kontekstu rozmowy, a cza-

sem byîy zupeînie z niâ nie zwiâzane. Ponadto programy te nie byîy
tworzone do analizy problemu,
uczenia sië, wnioskowania, czyli
moûna powiedzieê — umiaîy wszystko, tylko nie myôleê. Byîy wiëc doskonaîymi oszustami, którzy mimo
wszystko ôwietnie wypeîniali swojâ
rolë.
A: Co dalej?
U: Hm... Trzymajmy sië tego, bo to
ciekawe.
A: Wiëc moûe przedstawiê takie programy na Amigë?
U: No wîaônie, to miaîem na myôli.
A: Przetestujë je i krótko kaûdy
opiszë.
Programy podobne do Elizy powstaîy równieû na Amigë. Niektóre z
nich sâ dostëpne na Aminecie. Poza
tymi kolejnymi wersjami Elizy, istnieje równieû kilka programów, które sâ dalece bardziej “myôlâce”,
oparte na odmiennych, bardziej skomplikowanych algorytmach. Oto
niektóre z nich.
program: Eliza (1995)
licencja: GNU Freeware
przeîoûyî: James Williams
jëzyk: angielski

Program oparty o tradycyjne algorytmy Elizy. Jest to jednak wersja
doôê prosta, bardzo sîabo rozbudowana. Mimo wszystko, jakoôciowo
nie odbiega od standardu programów “elizopodobnych”.
Wîaôciwie nie istnieje ûaden moduî nauki. Jedynâ moûliwoôciâ rozwoju jest manipulowanie w kodzie
úródîowym, co nie powinno nastrëczaê wiëkszych problemów nikomu,
kto tylko miaî stycznoôê z programowaniem w C.
Ze wzglëdu na ogromnâ prostotë
programu, rozmownoôê jest doôê sîaba. Pomimo tego, ktoô niezorientowany moûe daîby sië nabraê, ûe rozmawia z czîowiekiem. Jednak tylko
w przypadku krótkich i ogólnych
rozmów.
Zdecydowanym plusem jest doîâczenie kodu úródîowego (w wersji
BASIC i C). Umoûliwia to szybkâ
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orientacjë w ocenie algorytmów programu oraz — co waûniejsze — îatwe wîasne modyfikacje.
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program: Miggy v.2.0 (1999)
licencja: ???
autor: Olly Koenders
jëzyk: angielski

Program jest równieû oparty o algorytmy Elizy. Jest jednak bardziej
“inteligentny”. Umoûliwia miëdzy
innymi naukë, dziëki której moûliwe
jest na przykîad zmuszenie programu do mówienia po polsku! Oczywiôcie, naleûy poôwiëciê odpowiedniâ iloôê czasu na taki zabieg. Zgodnie z dokumentacjâ, Miggy moûe
rozróûniaê sîowa odpowiadajâce
róûnym uczuciom. W praktyce jednak nie zaobserwowano szczególnych fajerwerków z tego powodu.
Program umoûliwia dalszy rozwój
poprzez specjalny tryb LEARN.
W tym trybie uûytkownik ma moûliwoôê uczenia Miggy nowych odpowiedzi na okreôlone zdania. Korzystajâc z jakiegoô edytora tekstu moûna równieû rëcznie poszerzyê inne
bazy danych, m.in. sîownik.
Pomimo wielu zalet, program niczym nie zachwyca. Rozmowa jest
mniej naturalna niû w przypadku
Elizy. Prawdopodobnie poprzez dalszy rozwój bazy moûna to znacznie
poprawiê. Szczególnie atrakcyjna
mogîaby byê rozmowa w jëzyku polskim.
Program otwiera dodatkowe
okienko, w którym widzimy Amigë
z sympatycznâ buúkâ wrysowanâ
w monitor. Taki drobiazg powoduje, ûe od razu cieplej nam sië robi
w sercu. W dodatku wyraz twarzy
zmienia sië w trakcie rozmowy. Ponadto do programu doîâczona jest
dobra dokumentacja w formacie
Amiga Guide.
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— Spot is a dog. (Spot jest psem.)
— A dog is an animal. (Pies jest
zwierzëciem.)
— Therefore, Spot is an animal.
(Stâd Spot jest zwierzëciem.)
Program zapamiëtuje informacje
w bardzo wygodny dla uûytkownika
sposób. Jest to jedyna bezpoôrednia
metoda jego rozwoju, ale z drugiej
strony jest ona bardzo potëûna
i przerasta moûliwoôci wczeôniej
opisywanych programów.
Program dziaîa na odmiennej zasadzie, i rozmownoôê pojmowana
jak dla poprzednich programów nie
wchodzi w grë. Pomimo tego, szczypta inteligencji, jakâ jest proste
wnioskowanie, znacznie bardziej
uatrakcyjnia rozmowë aniûeli ogólnikowe wypowiedzi Elizy. Mimo
wszystko jednak, daleko jeszcze do
naturalnoôci w wymianie zdaï.
Do programu doîâczona jest dokumentacja w formacie Amiga Guide oraz zwykîym ASCII. Wraz z programem dostarczana jest przykîadowa baza danych, którâ wczytuje sië
po uruchomieniu programu. Deduce
zawiera kilka uûytecznych komend,
takich jak nagrywanie aktualnej bazy, wczytywanie czy teû kasowanie.

Denise zapamiëtuje wszystkie nowe informacje, które potem zapisuje
w pliku. Warunkiem do zapamiëtania jest poprawnoôê gramatyczna
wpisywanego zdania. Program ma
moûliwoôê nauki nowych sîów. Moduî Elizy moûna dowolnie modyfikowaê korzystajâc z edytora tekstu
i trzymajâc sië okreôlonych zasad
tworzenia bazy
Poprzez kompilacjë programupsychiatry z aparatem rozumienia
logicznego, Denise jest w stanie rozumieê i pamiëtaê to, co sië do niej
mówi oraz zadawaê na temat nowych rzeczy doôê sensowne pytania,
jak równieû rozmawiaê w sposób
ogólny i emocjonalny. Niestety, czasem programowi zdarzajâ sië wpadki
w postaci bezsensownych wypowiedzi oraz trudnoôci w utrzymywaniu
wâtku rozmowy.
Program udostëpnia szereg bardzo róûnorodnych opcji konfiguracyjnych. W odpowiednich plikach
zapisuje przebieg rozmowy, który
pozwala stwierdziê, gdzie wystâpiîy
problemy. Do programu doîâczona
jest dokumentacja w formacie tekstowym ASCII oraz podstawowe bazy
danych

program: Denise v.4.1 (2000)
licencja: ???
autor: Szymon Jessa
jëzyk: polski

U: Îadnie, podoba mi sië. Zaciekawiîaô mnie tymi programami.
A: Czy mam juû zakoïczyê artykuî?
U: Podaj jeszcze tylko jakieô ostatnie
informacje.
A: Rozumiem.

Program ten w gîównej mierze
oparty jest o analizë logicznâ zdania.
W drugiej kolejnoôci wykorzystywany jest moduî podobny w dziaîaniu
do Elizy. Denise odpowiada na pyta-

program: Deduce v.1.22 (1995)
licencja: FREEWARE (Aminet)
autor: J. Williams, E. Augustine
jëzyk: angielski

Jest to program z zupeînie innej
kategorii. Prezentuje sobâ prymitywne logiczne wnioskowanie. Potrafi
zapamiëtywaê proste informacje
w okreôlonej formie oraz odpowiadaê Tak/Nie/Nie wiem na proste pytania. Ponadto moûe wyôwietliê tok
logicznego rozumowania, na podstawie którego odpowiedziaî na ostatnie pytanie. Zasadë dziaîania najlepiej wyjaôni przykîad wziëty z dokumentacji:

16

nia oraz potrafi je zadawaê na podstawie posiadanych w bazie informacji. Program jest zdolny do utrzymywania tematu rozmowy. Denise posiada równieû rozbudowanâ funkcjë
wnioskowania logicznego.

Przedstawione tutaj bardzo ogólne informacje z zakresu sztucznej inteligencji sâ jedynie kroplâ w morzu.
Artykuî ten ma na celu zachëciê
wszystkich entuzjastów
do wziëcia udziaîu w
emocjonujâcym wyôcigu
po sztuczny mózg, jak
równieû zwróciê uwagë
uûytkowników Amigi na
bardzo ciekawe programy dostëpne na ten
wspaniaîy komputer.
Wszyscy zainteresowani
tâ tematykâ i pragnâcy
uczestniczyê w caîkowicie otwartym dla nich
projekcie Denise-MYTH,
mogâ sië skontaktowaê z
autorem piszâc list na
adres:
Szymon Jessa
ul. Warszawska 20/6
89-600 Chojnice
(052) 39-707-88
smoczek@ue.eti.pg.gda.pl
www.ue.eti.pg.gda.pl/~smoczek

nej opcji Smooth moûemy stwierdziê, ûe nie tylko krawëdzie wtapiajâ
sië w tîo, ale caîy napis robi sië nieco bardziej przezroczysty — wystarczy zbadaê kolor w ôrodku litery.
Oczywiôcie mniejsze litery bëdâ
mniej wyraúne i trzeba uwaûaê
z ustawianiem parametrów tej opcji
— od 1 do 20. Napis wygenerowa-

maczâc dosîownie — pëdzli. Wycinamy je na trzy sposoby: “normalnie” (Rectangle cut), swobodnâ krzywâ liniâ (Lasso cut) oraz liniâ îamanâ (Polygon cut). To bardzo dobry
zestaw narzëdzi do wycinania. Wîaôciwie jest wszystko to, co moûe byê
potrzebne. Warto tylko zwróciê uwagë, ûe wycinanie typu Lasso jest doôê

Rys. 2

Rys. 3

ny w dowolny sposób umieszczamy
na ekranie i od tej chwili moûemy go
wyciâê i obrabiaê jako Brush, informacja o tym, ûe byî tekstem zostaje
oczywiôcie utracona.
Pora jednak najwyûsza, aby zajâê
sië narzëdziami do obróbki wycinków, czyli inaczej Brushy albo tîu-

trudne do wykonania zwykîâ myszkâ, ten sam efekt (dokîadnego
wyciëcia ksztaîtu) o wiele îatwiej
osiâgnâê ostatniâ opcjâ — Rectangle
cut.
Brusha moûemy przeksztaîciê na
wiele sposobów. Na trzeciej ilustracji podaîem trochë przykîadów doôê

bezîadnie porozrzucanych na obrazku. Pierwszâ grupë prostych przeksztaîceï stanowiâ odbicia lustrzane —
w pionie i poziomie, dwukrotne powiëkszanie lub zmniejszanie caîego
wycinka lub jednego z jego wymiarów oraz obroty o 90 stopni. Niby
nic ciekawego, ale proszë wyciâê
maîy fragment obrazu i powiëkszyê
parë razy (w powietrzu) klawiszem
[SHIFT][H], potem zmniejszyê klawiszem [H] a potem znowu powiëkszyê. Okazuje sië, ûe gdy mamy wciôniëty przycisk Smooth (w lewym górnym rogu Toolbox) wycinek jest za
kaûdym razem “zmiëkczany” w ôrodku i na krawëdziach. Po chwili robi
sië tak rozmyty, ûe moûna mieê trudnoôci z jego rozpoznaniem. W przeciwnym wypadku (Smooth wyciôniëty) wycinek ulega równie gwaîtownej “pikselizacji”. Po namyôle moûna
stwierdziê, ûe ma to jednak jakiô
sens...
Kolejna grupa opcji to przeksztaîcanie “nie-automatyczne”. Moûemy
wiëc powiëkszyê dowolnie wycinek
ciâgnâc kursor po ekranie — tu mamy bardzo waûnâ moûliwoôê — trzymanie klawisza [CTRL] pozwala zachowaê proporcje wycinka w powiëkszeniu. Wycinkowi moûna teû
zmieniê wymiary przez wstawienie
danych do specjalnego okienka —
tym razem mamy peînâ kontrolë nad
Brushem. Tu warto wspomnieê
o moûliwoôci aktywacji okienka
Coordinates na ekranie. Przycisk tej
opcji znajdziemy w grupie Sys w dolnej czëôci Toolboxa. Moûna teû nacisnâê klawisz [SHIFT][\], czyli znak
pionowej kreski. Zobaczymy wtedy
parametry aktualnego ustawienia
wskaúnika myszy, dodatkowo rozmiar Brusha podczas wycinania i jeszcze wartoôci RGB koloru aktualnie
wskazanego piksela.
Wracajâc do kolejnych opcji przeksztaîcania wycinka, mamy tu podobne do poprzednich sposoby obrotów — obracanie “rëczne” i o zadany (w okienku) kât. Do tego tradycyjna metoda dodawania obwódki
Outline — niestety nie dopatrzyîem
sië odwrotnoôci tej operacji — Trim.
Ta seria przycisków z rysunkiem
kieliszka zawiera jeszcze ikonkë ustawiania uchwytu Brusha oraz dwa
przyciski wycinania: Background
(dawne Replic) i Transparency (dawne Matte). Ten pierwszy sposób wymaga wyjaônienia, bo jak wiadomo
w TVPaint nie ma podziaîu na Foreground i Background. Poniewaû
wiëc brak nam koloru tîa (Background), opcja ta dodaje w miejscu
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TVPaint w praktyce

Systemu ciâg dalszy

(5)

Stanisîaw Wësîawski

VPaint nie jest edytorem
tekstu, ale oczywiôcie pozwala na uûycie czcionek w obrazach. Jednak pod pewnymi warunkami — po pierwsze muszâ byê to
czcionki wektorowe w formacie Intellifont, po drugie — tekst wpisuje
sië w odpowiednie okienko i tworzy
z niego brush (wycinek). Przycisk
“A” znajdziemy w ôrodku Toolboxa
obok korony ARexxa, po jego naciôniëciu zobaczymy okienko z caîym arsenaîem ôrodków do tworzenia napisów, widaê je na pierwszej ilustracji.
Po prawej stronie, mamy przycisk
“New dir” przy pomocy którego
moûna zmieniê katalog z którego bëdziemy pobieraê fonty. Jednak nazwë katalogu musimy wpisaê “z pamiëci”, a poza tym mamy praktycznie tylko jednâ moûliwoôê — bullet
outlines. Podrëcznik mówi co prawda o TrueType, ale czcionek TTF
nie udaîo mi sië w ûaden sposób zaîadowaê. Jest jeszcze jedna sprawa,
którâ naleûy zaîatwiê na poczâtku —
trzeba wcisnâê przycisk “Smooth”
w lewym górnym rogu Toolboxa.
Jeûeli tego nie zrobimy, kaûdy brush
z tekstem naîoûy sië na ekran
z ostro zarysowanymi pikselami co
w wypadku maîych czcionek wyglâda naprawdë paskudnie.
Po wpisaniu tekstu w okienko
wybieramy nazwë czcionki i jej wielkoôê (minimum 4), pozostaîe przyciski mogâ na razie pozostaê w pozycji “wyciôniëtej”. Naciskamy “Create brush” i otrzymujemy nasz tekst
przyczepiony do kursora w kolorze
aktualnego atramentu, a dodatkowo
moûemy zobaczyê w okienku wielkoôê wygenerowanej linii tekstu
w pikselach, co pozwala od razu zorientowaê sië czy zmieôcimy nasze
dzieîo na ekranie w caîoôci. Niestety, w ten sposób moûemy tworzyê
tylko jeden wiersz tekstu na raz
i trzeba sobie w razie koniecznoôci
wpisania wielu wierszy radziê inaczej — np. przy pomocy “Grid”.
Druga ilustracja pokazuje czego
moûemy sië spodziewaê po oômiu
dodatkowych przyciskach okienka
tekstowego. Warto tu dodaê, ûe
czëôê przycisków moûna wcisnâê
jednoczeônie, inne nie dziaîajâ
w pewnych konfiguracjach. Na po-
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czâtek Scale X. Tu sprawa jest prosta — normalnie wartoôê ta wynosi
100 (procent). Po wciôniëciu przycisku i wygenerowaniu brusha nic
sië nie zmieni, jeûeli jednak zmienimy 100 na 75 otrzymamy wycinek
z tekstem “skurczonym” do 3/4 dîugoôci (75%). Wartoôê X moûna
zmieniaê od -400 do +400 i niestety
dopiero po wykonaniu ilustracji zauwaûyîem, ûe wartoôci ujemne odwracajâ îadnie tekst w lustrzanym
odbiciu.
Italic — pozwala na ustalenie kâta
pochylenia liter od -99 do 100.
Wartoôci dodatnie pochylajâ tekst
w prawo, ujemne w lewo. Bardziej
skomplikowane sâ przyciski Tracking i Space. Pierwszy z nich rozciâga
tekst proporcjonalnie, dodajâc odstëpy miëdzy literami zaleûnie od ich
wielkoôci — oczywiôcie nie deformujâc czcionki. Drugi, Space, robi
pozornie to samo, ale odstëpy sâ staîe i niezaleûne od wielkoôci litery.
Tracking “normalny” to 100 —
z zakresu od -999 do +999, czyli
mamy do czynienia z procentami.
Wartoôci ujemne w zasadzie odwracajâ tekst, ale gdy podaîem wartoôê
“-100” uzyskaîem to co widaê na
ilustracji. Z powyûszego wynika, ûe
typowy parametr dla Space to zero

Rys. 1

Andrzej J. Dëbicki

i rzeczywiôcie tak jest, a zakres wartoôci jest taki sam jak poprzednio od
-999 do +999. Czy to sâ na pewno
piksele, nie jestem pewien. Wpisaîem w okienko nowe sîowo HHH,
dîugoôê wyniosîa 93 piksele. Po dodaniu Space = 10 powinienem otrzymaê (dwa odstëpy miëdzy literami) 103 lub 113, zaleûnie od tego
jak program to robi. Otrzymaîem
101. No i nie mogë napisaê jak
w koïcu program to robi, bo nie rozumiem... W kaûdym razie moûna
stosowaê Tracking i Space razem.
Outline i Border to dwa przyciski
które nie mogâ byê stosowane razem
tylko “albo albo”. Parametry sâ tym
razem proste — od 1 do 4 (pikseli)
obwódki. W wypadku Outline otrzymujemy litery puste w ôrodku,
a przy Border mamy peînâ literë
z obwódkâ w kolorze “dodatkowym” (klawisz [N]). Brak wspóîpracy tych opcji moûemy nadrobiê ustawiajâc napisy na stronie zapasowej,
wycinajâc i dodajâc obwódki w typowy dla brusha (w TVPaint) sposób. Ostatni przycisk, Smooth, dziaîa nieco inaczej w praktyce niû podaje to podrëcznik. Bez wciôniëtego
przycisku biaîy tekst pojawia sië na
ekranie ze standardowo “wtopionymi” w tîo krawëdziami. Przy aktyw-

ill McEwen, szef firmy Amiga
Inc., prezentujâc podczas targów Amiga Gateway Show
w St. Louis przyszîoôê systemu AmigaOS wspomniaî o kilku jego wersjach, jakie w póîrocznych odstëpach
majâ pojawiê sië na rynku.
Rodzina systemów AmigaOS 4
przygotowywana jest z myôlâ o kilku
istotnych faktach. Po pierwsze ma
ona na celu przeniesienie AmigaOS
3.9 na procesory PowerPC. Na przeniesieniu kodu sië jednak nie skoïczy. Kolejne wersje wprowadzâ nowe moûliwoôci oraz zwiëkszâ funkcjonalnoôê systemu. Dziëki temu stanowczej poprawie ulegnie wydajnoôê
oraz atrakcyjnoôê oferowanego oprogramowania. Po drugie rodzina
OS 4 ma zapewniê peînâ zgodnoôê
(“peînâ” naleûy odczytywaê zapewne
jako “w rozsâdnym zakresie”) z Amigâ Classic. Kolejnymi waûnymi punktami sâ: dostarczenie sprzëtu, który
oprócz technicznej odnowy mógîby
stawiê czoîo rosnâcym wymaganiom
uûytkowników, integracja ôrodowiska AmigaDE z AmigaOS oraz przygotowanie podstaw dla systemu AmigaOS 5.
Caîa przygoda z “Power Amigâ”
ma zaczâê sië juû tego lata, kiedy to
zobaczymy pierwszâ wersjë systemu
AmigaOS 4.0, dziaîajâcâ na komputerze AmigaOne 1200/4000 oraz innych rozwiâzaniach speîniajâcych
wymagania Zico. Jakie sâ najwaûniejsze cechy OS 4.0? Przede wszystkim,
nie bëdzie to system w peîni przeniesiony na PowerPC. Na nowy procesor przeniesione zostanâ najwaûniejsze elementy systemu. Tak wiëc jâdrem bëdzie ExecPPC pozwalajâcy na
uruchamianie zarówno programów
dla PPC, m68k (dziëki wbudowanemu w system emulatorowi) jak i binariów mieszanych (m68k + PPC).
System w wersji 4.0 po raz pierwszy
w historii amigowych systemów operacyjnych zawieraî bëdzie obsîugë
pamiëci wirtualnej. Dla AmigaOS 4.0
napisany zostanie zupeînie nowy system obsîugi grafiki — AmiRTG. Zajmujâ sië tym autorzy systemu Picasso
96, co prawdopodobnie zaowocuje
zgodnoôciâ z tym standardem. Zapowiadane sâ sterowniki dla kart Voodoo3 oraz Matrox G450. Na procesorach PPC dziaîaê bëdâ równieû niskopoziomowe systemy obsîugi grafi-
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ki 2D (Ami2D) i 3D (Ami3D). Z dobrodziejstw nowych procesorów skorzysta równieû peîna implementacja
pakietu Mesa 3.4 — darmowego odpowiednika OpenGL. Listë oprogramowania dziaîajâcego na procesorze
PowerPC zamykajâ: nowy system
obsîugi plików — AmiFFS2 oraz zupeînie nowy stos TCP/IP. Wszystkie
pozostaîe biblioteki bëdâ uruchamiane w trybie emulacji procesorów
68k. Warto wspomnieê, ûe AmigaOS
4.0 wymagaî bëdzie obecnoôci pîyty
gîównej “starej” Amigi. W przeciwnym wypadku niemoûliwe bëdzie korzystanie z oprogramowania, które
odwoîuje sië do ukîadów specjalizowanych Amigi — wiele z bibliotek
systemowych to robi. Co gorsze, niemoûliwe bëdzie takûe uûywanie myszy oraz klawiatury — dwóch elementów niezbëdnych do komunikacji
uûytkownika z komputerem. Podsumowujâc tâ sytuacjë, zapowiadanym
sprzëtem, który ma sprostaê takim
wymaganiom bëdzie oczywiôcie AmigaOne 1200/4000. Konkurowaê z niâ
bëdâ: SharkPPC+ umieszczony w Mediatorze 1200, karta Microserver
w slotach G-Rex oraz karta z procesorem PowerPC dla mostka PCI Prometeusz. Pegasos z firmy bPlan bëdzie musiaî poczekaê (jeôli oczywiôcie pojawi sië planowo) na premierë
nastëpnej wersji systemu.
Kolejnym krokiem ku “lepszej
przyszîoôci” bëdzie system w wersji
4.2. Podstawowymi zaîoûeniami tej
wersji sâ: integracja z AmigaDE, peîna niezaleûnoôê od sprzëtu (ale nie
platformy — nadal bëdzie to system
dla procesorów rodziny PowerPC),
dostëp do nowych interfejsów jakie
zawiera specyfikacja Zico oraz przeniesienie wiëkszoôci elementów systemu na PPC. Powyûsza integracja
z AmigaDE oznacza nic wiëcej jak
moûliwoôê uruchomienia ôrodowiska
AmigaDE pod AmigaOS. Podobna
sytuacja ma obecnie miejsce w przypadku AmigaSDK, gdzie AmigaDE
dziaîa pod kontrolâ systemu Linux
lub Windows. Dziëki temu uûytkownicy OS 4.2 uzyskajâ dostëp do m.in.
Personal Java oraz nowego skryptowego jëzyka Sheep, stworzonego
przez bardzo dobrze znanego wiëkszoôci amigowych programistów
Woutera van Oortmerssena — autora AmigaE. Wraz z wersjâ 4.2 poja-

wiâ sië sterowniki do kart dúwiëkowych bazujâcych na ukîadzie
EMU10K1. Uûytkownicy bëdâ mogli
skorzystaê z nowego systemu RTA
(Retargetable Audio) i zaawansowanej obsîugi standardu MIDI. Dopiero
od tej wersji moûliwa stanie sië obsîuga portów USB. Mimo, ûe pîyta
AmigaOne od poczâtku bëdzie posiadaê odpowiednie gniazda, urzâdzenia
typu klawiatura czy mysz podîâczane
do USB obsîugiwane bëdâ przez system oficjalnie od wersji 4.2. Waûnâ
zmianâ bëdâ takûe nowe urzâdzenia
(ang. devices), które zostanâ przepisane tak, aby przekierowaê wszelkie
odwoîania do ukîadów specjalizowanych Amigi Classic do odpowiednich
kart rozszerzeï w jakie wyposaûona
bëdzie AmigaOne. Dziëki temu
przestanie byê potrzebna pîyta gîówna starej Amigi.
Listë nowoôci w AmigaOS 4.5 Bill
McEwen zamknâî w trzech punktach. Po pierwsze, pozostaîa czëôê
kodu dziaîajâcego nadal na m68k
zostanie przeniesiona na procesory
PowerPC. Po drugie, wszystkie moûliwoôci wyspecyfikowane przez Zico
bëdâ dostëpne. Na ostatnim miejscu
znalazî sië punkt “nowe ôrodowisko
uûytkownika” czyli m.in. nowy Workbench i nowa biblioteka Intuition.
Wersja 4.5 zamknie rozdziaî zatytuîowany “AmigaOS 4” pozostawiajâc
po sobie nowoczesny system operacyjny, który bazujâc na sprawdzonym AmigaOS 3 tchnie w niego nowe
ûycie.
Po systemach serii 4 przyjdzie AmigaOS 5, okreôlany przez oficjeli firmy
Amiga Inc. jako rewolucja w porównaniu do innych systemów operacyjnych, a w stosunku do AmigaOS
jako ewolucja majâca na celu przedstawienie najîatwiejszej drogi
w przyszîoôê dla uûytkowników i programistów. Sam ksztaît koïcowy systemu zapewne bëdzie ewoluowaî
wraz z dokonaniami programistów
na polu OS 4. Na pewno posiadaî
bëdzie wiëkszoôê elementów, których uûytkownik oczekuje od nowoczesnego systemu operacyjnego.
Pracownicy firmy Amiga Inc. majâ
nadziejë, ûe AmigaOS 5 okaûe sië
powaûnym konkurentem wôród systemów Digital Home Repository
(przeznaczonych dla serwerów domowych).
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MorphOS
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Tomasz Siewiera, Sebastian Jëdruszkiewicz

Idea AmigaOS dla procesorów
PowerPC nie narodziîa sië bynajmniej w momencie wyprodukowania
przez phase 5 pierwszych kart z tymi
procesorami dla Amigi. Po upadku
Commodore, nieco samozwaïczy,
jak sië póúniej okazaîo, nowy
wîaôciciel masy upadîoôciowej, szef
brytyjskiego oddziaîu Commodore
David Pleasance zapowiadaî zbudowanie nowego modelu Amigi
opartej na architekturze PowerPC
(który to model notabene byî juû
w planach Commodore) oraz wypuszczenie nowej wersji systemu dla
tych procesorów. Opowieôci pana
Pleasance byîy budujâce, jednakûe
historia potoczyîa sië nieco inaczej.
Jak wszyscy wiedzâ nabywcâ resztek
Commodore zostaîa niemiecka firma
Escom, która tak na dobrâ sprawë,
nie wiedziaîa co zrobiê z Amigâ.
Poza wznowieniem produkcji juû
wtedy przestarzaîych modeli 1200
i 4000 nie uczyniîa niczego, aby
przyspieszyê rozwój komputera. Potem byîo bankructwo Escomu, kolejne zawirowania, kolejni wîaôciciele
obiecywali róûne rzeczy, jednakûe
w ich planach nie mieôciîo sië wyprodukowanie nowego modelu Amigi. W tak zwanym miëdzyczasie niemiecka firma phase 5 zaprezentowaîa amigowemu ôwiatu swojâ koncepcjë unowoczeônienia Amigi. Karty
dwuprocesorowe byîy wtedy o tyle
dobrym rozwiâzaniem, ûe nie byîo
koniecznoôci przepisywania od nowa
caîego oprogramowania, gdyû caîoôciâ pracy systemu zawiadywaî poczciwy procesorek Motoroli linii 68k,
a procesor PowerPC byî wykorzystany tylko przy oprogramowaniu specjalnie dla niego napisanym. Nie byîo
to rozwiâzanie idealne, jak sië póúniej okazaîo. Pomijajâc niewâtpliwe
bîëdy w konstrukcji kart (brak cache
L2 czy zastosowanie pamiëci typu
SIMM), równieû idea wspóîdzielenia
zasobów przez oba procesory jest
w tym momencie bardziej przekleïstwem niû dobrym rozwiâzaniem.
Do tego doszîa jeszcze “wojenka na
kernele” toczona przez konstruktorów kart — phase 5 z firmâ Haage&Partner, której system obsîugi procesorów PowerPC zostaî przez Amiga Inc. uznany za oficjalny standard
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dla AmigaOS. W kolejnym miëdzyczasie phase 5 zbankrutowaîo i gdy
wydawaîo sië, ûe ich karty procesorowe bëdâ “skazane” na WarpUP,
pojawiî sië MorphOS.
Co to jest MorphOS?
To jest to, na co czekali wszyscy
posiadacze kart z procesorami PowerPC. System pozwalajâcy na wyîâczenie procesora 68k, zaemulowanie go
na PowerPC, a co za tym idzie uruchomienie AmigaOS na tym procesorze. MorphOS nie wyskoczyî sroce
spod ogona. Napisany zostaî przez
grupë znanych programistów (byîych
pracowników i wspóîpracowników
phase5) m.in. Ralpha Schmidta (autor
ppc.library) Franka Mariaka (pakiet
CyberGraphX) i innych.

Wymagania sprzëtowe
Do poprawnego dziaîania MorphOS wymaga:
• Komputera Amiga z kartâ procesorowâ CyberStorm PPC lub Blizzard PPC,
• Kickstartu 3.1 (40.68 lub 40.70),
• AmigaOS 3.1 lub nowszego,
• 32 MB RAM.
MorphOS obsîuguje kontroler
SCSI znajdujâcy sië na karcie Cyberstorm PPC, Blizzard PPC oraz kontroler SCSI z pîyty Amigi 4000T.
Z kart sieciowych obsîugiwane sâ:
HydraNet, Ariadne I i Ariadne II
(specjalny patch na ariadne.device
znajduje sië pakiecie dystrybucyjnym
MorphOS).
Z kart graficznych w tej chwili
obsîugiwane sâ CyberVision PPC,
BVision PPC, oraz niezrównane koô-

ci AGA (wersja natywna PPC pakietu CyberGraphX). W przyszîoôci
majâ byê bezpoôrednio obsîugiwane
wszystkie karty graficzne dziaîajâce
pod kontrolâ CyberGraphX.
Reszta urzâdzeï takich jak karty
muzyczne i inne urzâdzenia obsîugiwana jest poprzez swoje wîasne sterowniki (emulacja).
Instalacja
MorphOS instalowany jest za pomocâ standardowego systemowego
instalera. Nie ma koniecznoôci wydzielania osobnej partycji dyskowej
czy specjalnych katalogów. Zajmuje
okoîo 3 MB przestrzeni dyskowej.
Przed instalacjâ zalecamy przeczytaê
dokumentacjë, gdyû instalowane sâ
tylko pliki podstawowe, niezbëdne
do startu systemu. Uûytkownicy róûnych kart (np.
Ariadne II) powinni zajrzeê do wszystkich katalogów, gdyû umieszczono
tam pliki potrzebne do
poprawnej pracy wielu
urzâdzeï ponadstandardowych.
Po instalacji MorphOS
moûna wystartowaê korzystajâc z wygodnego
programiku startowego o
nazwie “Butterfly” (“latajâce masîo” vel “motyl”,
który notabene jest oficjalnym logo MorphOS),
zawartego w dystrybucji.
Po restarcie komputera wiëkszoôê
uûytkowników (minus pechowcy lub
tzw. îaciarze — majâcy w swoim systemie mnóstwo, czëstokroê wykluczajâcych sië wzajemnie, îatek na
oprogramowanie. Wbrew obiegowym opiniom MCP poprawnie
skonfigurowane dziaîa i to caîkiem
dobrze równieû z MorphOS) zobaczy... swój stary dobry system.
I to wîaôciwie wszystko. Ûadnych
fajerwerków, trzësienia ziemi czy
kolorowych baloników. System wyglâda tak samo, a dziaîanie moûna
zauwaûyê na kilka sposobów:
• c:version MORPHOS — powinien
pokazaê sië napis “MorphOS beta
0.2”,
• Mrugajâca dioda “Power” to znak,
ûe MorphOS dziaîa.

Jeôli uzyskamy jakâô pozytywnâ odpowiedú, to pierwszy krok za nami. Uruchamiamy ncftp i wtedy dowiadujemy sië, z którâ wersjâ mamy do czynienia. W zasadzie
spotyka sië dwie wersje ncftp — 2.4.x i 3.0 beta. Na
szczëôcie podstawowe komendy sâ prawie takie same w
obu wersjach. Na poczâtek proponujë zaîoûyê katalog na
naszym koncie, ûeby uniknâê nieporzâdku — nazwijmy
go np. “get”.
mkdir get
cd get

Jesteômy w katalogu, wiëc uruchamiamy ncftp.
W programie wpisujemy komendë poîâczenia sië z serwerem FTP:
o ftp.serwer.com.pl (poîâczenie anonymous)
o -u ftp.serwer.com.pl (poîâczenie z wyborem uûytkownika — ncftp 2.x)
o -u uûytkownik ftp.serwer.com.pl (poîâczenie z wyborem uûytkownika — ncftp 3.x)
W przypadku poîâczenia anonymous program sam
poda za nas login i hasîo, tak wiëc czëôê mamy z gîowy.
Po wejôciu do interesujâcego nas katalogu (komenda cd)
moûemy wylistowaê jego zawartoôê. Sîuûy do tego komenda:
pdir katalog/

Otrzymany w ten sposób spis bëdzie podzielony na
strony i program bëdzie czekaê na naciôniëcie klawisza
po kaûdej stronie. Oczywiôcie moûna stosowaê wszelkiego rodzaju ograniczenia co do plików nas interesujâcych,
moûna je na przykîad wylistowaê posortowane wedîug
czasu utworzenia (pdir -t katalog/). Do pobierania plików sîuûy komenda:
get plik1 plik2 plik*.lha

Jak widaê moûna od razu podaê parë plików lub parë
grup plików. Moûna takûe pobieraê caîe katalogi z podkatalogami:
get -R katalog

Jeôli z jakichô powodów nie
podoba nam sië nazwa pliku na
serwerze, a chcemy go ôciâgnâê,
to autorzy teû to przewidzieli:
get -z plik_na_serwerze
nasza_nazwa

Przy wysyîaniu moûemy
wysyîaê pojedyncze pliki lub
caîe grupy plików, moûemy
takûe zmieniê nazwë pliku.
Po zakoïczeniu ôciâgania moûemy zapisaê poîâczenie pod
pasujâcâ nam nazwâ (np. aminet
dla de.aminet.net) — sîuûy do
tego komenda:
bookmark aminet

Przy nastëpnym poîâczeniu
wystarczy ûe damy:

o aminet

i zostaniemy poîâczeni z de.aminet.net. Do wyjôcia
z ncftp sîuûy komenda:
bye

Po ôciâgniëciu wszystkich potrzebnych nam plików
moûemy zabraê sië za ôciâganie ich na dysk naszej Amigi
(przy czym od razu zasugerujë jednâ rzecz — jeôli czëôê
plików juû sië nam ôciâgnëîa na konto, to moûemy je
stamtâd pobieraê w trakcie ôciâgania sië innych – oszczëdnoôê czasu przede wszystkim).
Co robiê jeôli nie mamy dostëpu do ncftp na serwerze? Moûna posîuûyê sië standardowym ftp (powinien
byê w kaûdym systemie) lub sprawdziê, czy sâ jakieô inne
programy FTP np. lftp. Jeûeli jednak jedynym nam dostëpnym programem jest ftp, to moûna i nim sië posîuûyê
— niestety jego obsîuga jest o wiele trudniejsza. Nie zapamiëtuje on adresów serwerów, z którymi sië îâczyliômy, ma takûe o wiele mniejsze moûliwoôci, jeôli chodzi
o pobieranie plików.
Oczywiôcie nikt nie mówi, ûe musimy byê podîâczeni
do Internetu w czasie, kiedy ôciâgamy pliki na konto.
Wystarczy, ûe uruchomimy na serwerze program screen
sîuûâcy do tworzenia dodatkowych “okien” z shellem.
Czasem moûe sië zdarzyê, ûe bëdzie on nosiî nazwë
“scr”, a nie “screen”, ale jest to maîo waûne. Po jego uruchomieniu îâczymy sië z serwerem FTP uûywajâc ncftp
i tak jak to robiliômy przy tunelu, naciskamy
[CTRL+A][D] (powinien pojawiê sië napis “[detached]”)
i moûemy wylogowaê sië z konta wpisujâc exit lub logout. Program FTP ôciâga nam pliki na konto, a my moûemy sië rozîâczyê z Internetem — pliki ôciâgniemy póúniej.
Moûecie uznaê, ûe metoda jest niewygodna, ale po kilkukrotnej próbie ôciâgania czegoô z odlegîych serwerów
zauwaûycie, ûe zastosowanie jej znacznie uîatwia ûycie.
Podsumowanie
Mam nadziejë, ûe ten artykuî uîatwi Wam wybór
programu odpowiedniego do Waszych potrzeb. Osobiôcie stosujë NapsaTerma w wersji SSH. Opisane programy moûecie znaleúê na Cover CD lub w sieci.

UNIX

Amiga

Opis

ls

dir

listowanie zawartoôci katalogu

ls -l

list

listowanie zawartoôci katalogu

rm

delete

kasowanie plików

rm -r

delete all

kasowanie katalogów z zawartoôciâ

mkdir

makedir

tworzenie katalogu

mv

rename

zmiana nazwy pliku/katalogu

cp

copy

kopiowanie pliku

exit

endcli

zakoïczenie pracy z shellem

pine

program do poczty

mutt

program do poczty

mail

program do poczty (bardzo prosty)

screen

AScreen

program umoûliwiajâcy uruchomienie paru kopii shella

bash

newcli

uruchomienie nowego shella

Tabelka — spis podstawowych komend UNIX-owych
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to juû NapsaTerm SSH wymaga podania UserID przy
wywoîywaniu:
NapsaTerm -d ssh -r szczepan student.man.bialystok.pl

Przykîadowe korzyôci z telnetu
• IRC bez restrykcji
Zaîóûmy, ûe masz doôê wchodzenia na IRC-a przez
polskie serwery, na których masz restrykcjë (+r), zachodnie serwery majâ straszne lagi, a Ty masz dostëp do
konta shellowego, z którego moûesz sobie swobodnie
ircowaê. Moûesz wejôê na nie telnetem i uruchomiê na
nim ircII lub BitchX-a, ale do celów tego artykuîu zakîadam, ûe wolisz ircowaê bezpoôrednio z Amigi. Naleûy
wiëc poîâczyê sië z serwerem i skorzystaê z tego, co
umoûliwia Ci UNIX. Inaczej mówiâc stawiamy tunel.
Moûna to zrobiê na kilka sposobów — najczëôciej uûywa
sië bnc lub ssh. Omówië obie metody, gdyû czasem nie
moûna uûyê bnc.
• Tunel uûywajâcy SSH
Wchodzimy na konto i sprawdzamy, czy mamy tam
dostëp do SSH (which ssh) i do screena (which screen
lub which scr). Jeôli na serwerze nie ma ssh to naleûy napisaê do administratora z proôbâ o jego zainstalowanie (tylko
nie piszcie, ûe potrzebne Wam to do tunelu). Jeôli jest, to
czas stawiaê tunel. Robi sië to w nastëpujâcy sposób:
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screen nice -19 ssh -R listenport:ircserver:ircport
localhost

Jako listenport podajemy dowolny port a ircserver:ircport to juû zaleûnie od tego, który serwer jest najbliûej
naszego providera. Komenda nice -19 spowoduje, ûe
nasz tunel bëdzie uûywaî moûliwie maîo czasu procesora.
Po tym, jak podamy hasîo bëdziemy mieli utworzony
tunel. Naciskamy [CTRL+A][D] (powinien pojawiê sië
napis “[detached]”) i moûemy wyjôê z konta. Odpalamy
IRC-a (np. AmIRC) i jako serwer podajemy adres serwera naszego providera, a jako port podajemy to, co ustawiliômy jako listenport. Po chwili jesteômy na IRC-u widziani tak, jakbyômy ircowali ze swego konta UNIXowego.
Wadâ tej metody jest to, ûe taki tunel jest dostëpny
dla kaûdego — wystarczy wiëc, ûe ktoô skorzysta z naszego tunelu i wejdzie na IRC-u na kanaî, na którym mamy
autoopa, a bëdzie mógî przejâê kanaî, gdyû wszyscy bëdâ
mogli sâdziê, ûe to my. Tej wady (i paru innych) pozbawiony jest bnc.
• BNC — czyli tunel na hasîo
Autorem BNC jest James Seter. Program ten umoûliwia postawienie tunelu, do którego dostëp majâ tylko ci,
którzy znajâ hasîo ustawione przez tego, który go postawiî. Zapewnia to bezpieczeïstwo, którego nie moûe zapewniê zwykîy tunel. Umoûliwia takûe poîâczenie z dowolnym serwerem na dowolnym porcie. Niestety coô za
coô — trzeba mieê jeszcze dostëp do kompilatora na
koncie, na którym chcemy mieê tunel. Îâczymy sië FTPem z kontem i wysyîamy na nie archiwum z bnc, po
czym wchodzimy na konto i zabieramy sië za jego
instalacjë:
tar -zxf bnc.tar.gz
cd bnc2.4.6/
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./configure
make
mkdir ~/bnc
cp bnc ~/bnc/
cp example.conf ~/bnc/bnc.conf
cp bncsetup ~/bnc/

Teraz zostaje nam tylko edycja pliku bnc.conf zawierajâcego konfiguracjë bnc. Moûna to zrobiê programem
bncsetup:
cd ~/bnc/
./bncsetup

lub rëcznie w dowolnym edytorze. Osobiôcie byîem skazany na edycjë rëcznâ, gdyû na serwerze, na którym instalowaîem bnc, nie byîo programów wykorzystywanych
przez bncsetup. Najpierw naleûy wygenerowaê hasîa admina i uûytkownika bnc:
mkpasswd <hasîo admina>
mkpasswd <hasîo uûytkownika>

Oba hasîa naleûy zapamiëtaê w postaci zwykîej, a postaê
zakodowanâ zanotowaê, bo za chwilë nam bëdzie potrzebna. Uruchamiamy edytor i îadujemy do niego plik
bnc.conf. Skîadnia pliku konfiguracyjnego jest nastëpujâca:
S:+<zakodowane hasîo admina>
D:listenport:iloôê_uûytkowników:+<zakodowane hasîo
uûytkownika>

Pozostaîe moûliwoôci sâ opcjonalne — przydatna moûe
byê opcja:
A:1:nasz adres sieciowy
A:2:drugi adres
...
A:x:kolejny adres

pozwalajâca ograniczyê dostëp do tunelu tylko do osób
z wybranych adresów.
Teraz zostaje nam tylko uruchomienie AmIRC-a
i dopisanie nowego serwera do listy. Maîa podpowiedú:
w polu “Password” wpisujemy hasîo, które wybraliômy
do bnc — najlepiej w postaci hasîo:server_irc:port_serwera (np. haslo:poznan.irc.pl:6667) — spowoduje to, ûe
nie bëdziemy musieli nic wpisywaê dla bnc — klient
IRC-a zrobi to za nas.
• Szybszy FTP
Îâczâc sië z Internetem poprzez numer dostëpowy
TPSA zapewne nieraz ôciâgaîeô coô z serwerów FTP. Tylko ile czasu to trwa, jeôli mamy sîaby transfer rzëdu 400
cps? Raczej za duûo, a licznik impulsów bije. Jest jednak
rozwiâzanie! Wystarczy mieê konto shellowe u dobrego
providera i problem mamy czëôciowo rozwiâzany. Naleûy po prostu ôciâgaê pliki na konto, a nastëpnie z konta
na dysk w Amidze.
Pojawia sië od razu pytanie — jak to zrobiê? Po wejôciu na konto naleûy sprawdziê, jakiego klienta FTP mamy dostëpnego (osobiôcie polecam ncftp). Robimy to
poprzez wpisanie nazwy programu w shellu lub wydanie
komendy:
which ncftp

Szybkoôê dziaîania i kompatybilnoôê
oprogramowania
Wizualnie prëdkoôê (procesor PowerPC 604e/233 MHz 68040/40
MHz) oscyluje w granicach 68040/
25 MHz. Oprogramowanie testujâce
(SysSpeed) standardowo “zgîupiaîo”
i pokazuje, ûe na “pokîadzie” znajduje sië procesor 68060 taktowany
zegarem o oszaîamiajâcej prëdkoôci
4 MHz! 68060 bierze sië stâd, ûe piszâc oprogramowanie emulujâce
Ralph Schmidt oparî sië na instrukcjach procesora 68060 (bo taki posiada). Co to oznacza posiadacze
68060 wiedzâ doskonale (czëôê instrukcji emulowana). O ile w przypadku oprogramowania dla 68k wydaje sië to nie byê ûadnâ rewelacjâ,
szczególnie dla posiadaczy wyûej wymienionych 68060, to naleûy wziâê
pod uwagë, ûe nawet najszybsze
obecnie stosowane w Amigach procesory PowerPC nie majâ zbyt wielkiej mocy obliczeniowej. Prawdopodobnie dopiero procesory G3/4
emulowaîyby linië 68k z prëdkoôciâ
duûo wiëkszâ niû dziaîa oryginaî. Sytuacjë moûe poprawiê emulacja wyposaûona w mechanizmy JIT (Just In
Time — czyli kompilacja w czasie
rzeczywistym), zapowiadana w kolejnych wersjach. Autorom MorphOS-a nie chodziîo jednak o napisanie “superemulatora” 68k, lecz o napisanie systemu dla PowerPC z prawdziwego zdarzenia, z zachowaniem
moûliwie jak najwiëkszej zgodnoôci
z istniejâcym oprogramowaniem. A
zgodnoôê jest wysoka (na poziomie
zgodnoôci procesora 68060). Oczywiôcie mogâ sië “przytrafiê” programy nie dziaîajâce, lub dziaîajâce niepoprawnie, ale mogâ to byê programy stare lub napisane przez osoby
o kryptonimie “KK” (kijowi koderzy). Niestety na to nie ma lekarstwa. Oczywiôcie ma prawo równieû
nie zadziaîaê oprogramowanie niesystemowe lub “systemowe inaczej”,
czyli np. dema, ale skoro tzw. scenowi koderzy nie potrafiâ pisaê zgodnie z systemem, to ich wina, a mój
ûal krótki. Co do istniejâcego obecnie oprogramowania dla procesorów
PowerPC, sytuacja komplikuje sië
mocniej. MorphOS ma wbudowanâ
emulacjë systemu PowerUP (nic
dziwnego — pracowali nad nim ci
sami programiôci). Nieco problemów stwarzaî WarpUP, ale w najnowszej wersji MorphOS-a pojawiîa sië
równieû emulacja WUP-a. Nie jest
jeszcze ona w 100% skuteczna, ale
moûna uruchomiê znaczny procent
programów, moûemy sië teû spo-

dziewaê, ûe jakoôê tej emulacji bëdzie lepsza z wersji na wersjë. W przypadku programów dziaîajâcych pod
ppc.library przyrost prëdkoôci ksztaîtuje sië na poziomie 20-25%, a wiëc
caîkiem sporo. Nie udaîo mi sië znaleúê programu dla ppc.library, który
nie zadziaîaîby pod MorphOS.
Oprogramowanie
Do dystrybucji MorphOS doîâczono nieco oprogramowania gotowego do pracy pod nowym systemem. I tak mamy SmartFileSystem
w natywnej wersji, CyberGraphX
5.0 (na razie dla BVision/CVisionPPC i AGA — docelowo maja byê
sterowniki dla wszystkich kart, które
obsîuguje CGX 4.x plus sterowniki
dla kart PCI montowanych na pîytach rozszerzeï Mediator). Dodatkowo mamy bibliotekë newicons
oraz serial.device, takûe w wersji
MorphOS. Kilka dni po tym, jak
MorphOS ujrzaî ôwiatîo dzienne
okazaîo sië, ûe Martin Blom (autor
AHI) jednak ûyje i ûe przygotowaî
ahi.device w wersji pod MorphOS.
Zadziwiajâce, ale ta wersja akurat
dziaîa. Najwiëkszâ jak na razie rewelacjâ jest natywna wersja Magic User
Interface (MUI) w wersji 3.9. Nowe
MUI dziaîa bardzo szybko, wyglâda
nieco lepiej niû ostatnia wersja dla
AmigaOS. Jest teû nowa wersja
Magic Menu, w której wreszcie
moûna wîâczyê opcjë przezroczystoôci bez obaw o spowolnienie systemu.
Znany producent oprogramowania
sieciowego dla Amigi, firma Vaporware, zapowiedziaîa przeniesienie na
MorphOS wiëkszoôci oprogramowania ze swojej oferty. W tej chwili
dostëpne sâ dekodery grafiki dla
Voyagera.
Z innych wiëkszych programów
swoje MorphOS-owe wersje majâ:
Cygnus Editor 4.21 (CED), YAM
2.2, GhostScript 5.10, Amster 0.8
(amigowy Napster) przeróûne datatypy, ttf.library (biblioteka umoûliwiajâca wykorzystanie pod AmigaOS
czcionek TrueType), NewsRog i sporo mniejszego oprogramowania systemowego.
Jak widaê jest tego caîkiem sporo,
a codziennie na Aminecie pojawiajâ
sië nowe programy dziaîajâce pod
MorphOS w wersjach natywnych.
Informacje dla programistów
Dla tych, którzy chcieliby pisaê
oprogramowanie pod MorphOS
(lub przeportowaê juû istniejâce oprogramowanie), autorzy przygotowali kompletne ôrodowisko oparte

na kompilatorze GCC. Wraz z kompilatorem (natywna wersja GCC
2.95.2) dostajemy bibliotekë ixemul,
skompilowanâ pod MorphOS bibliotekë libnix, zestaw skryptów do
wygenerowania poprawionych systemowych inkludów (wymagane oryginalne inkludy do systemu 3.1),
a takûe dokumentacjë przybliûajâcâ
zasadë dziaîania emulacji procesora
68k oraz zasady pisania programów.
I tu dobra informacja dla tych, którzy
chcieliby przenieôê swoje programy
z 68k na PowerPC — nie trzeba
uczyê sië nowego API systemu —
programy moûna pisaê dokîadnie tak,
jak na 68k (wîâczajâc w to tworzenie
tasków, komunikacjë pomiëdzy
taskami, zarzâdzanie pamiëciâ, a nawet czyszczenie pamiëci podrëcznej
procesora (“CacheClearU()”). W archiwum dla developerów znaleúê
takûe moûna kilka przykîadów demonstrujâcych w jaki sposób tworzyê
biblioteki dzielone, datatypy i device’y dziaîajâce pod MorphOS-em.
Podsumowanie
MorphOS dziaîa tylko 2 godziny.
Po upîywie tego czasu, daje jeszcze
minutë na uprzâtniëcie systemu
i zwalnia do prëdkoôci Amigi 500.
Generalnie byîem zaskoczony, ûe pakiet w tak wczesnej wersji (0.2) moûe dziaîaê tak stabilnie i poprawnie.
Podczas dosyê czëstego uûywania zawiesiî mi sië tylko raz, w momencie,
gdy wiedziony ciekawoôciâ chciaîem
sprawdziê, co sië stanie, gdy nie zapatchujë sterownika do Ariadne.
Moja ciekawoôê zostaîa odpowiednio nagrodzona.
Nie wspomniaîem jeszcze o statusie pakietu. Jak wiëkszoôê z Was
zdâûyîa sië domyôliê, bëdzie to oprogramowanie komercyjne. Ceny
pakietu ani skîadników wchodzâcego weï oprogramowania nie sâ
jeszcze znane. Wiadomo na pewno,
ûe bëdzie tam peîna wersja CyberGraphX 5.0 PPC. Niedîugo powinna pojawiê sië kolejna wersja
MorphOS, moûliwe, ûe juû z mechanizmami JIT.
I jeszcze ciekawostka — niektórzy
zapewne pamiëtajâ dyskietkë wlatujâcâ do stacji dysków, która pojawiaîa sië po wîâczeniu komputera
bez twardego dysku. Po uruchomieniu MorphOS-a teû takowa sië pojawi, gdy komputer z jakichô przyczyn
nie uruchomi sië z HD, tyle ûe napis
z lewej strony ekranu gîosi:
KS 3.1+ 40.68
Amiga Emulation 2000
(c) Ralph Schmidt.
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ArtEffect v4.0
Stanisîaw Wësîawski

d firmy Matay otrzymaliômy
do testów nowâ wersjë 4.0
programu ArtEffect. Programowi Haage&Partner Computer
GmbH dostarczonemu na pîycie CD
towarzyszy liczâcy 132 strony angielski podrëcznik starannie pozbawiony daty wydania, numeru wersji
itd. Na pîycie moûemy znaleúê dodatkowo wersjë ArtEffect 1.5 SE
(Special Edition) — skromniejszâ,
wymagajâcâ tylko 2 MB RAM, ale
pozbawionâ wielu opcji, w które
wyposaûona jest wersja 4.0. Resztë
pîyty wypeînia 111 MB obrazków,
12 MB fontów oraz maîe dodatki takie jak np. ArtConvert, NewWPA8,
SetPatch 43.6, WorkShop (w HTML)
czy angielska i niemiecka dokumentacja.
Zasadniczy program wymaga co
najmniej procesora 68020 (i systemu
3.0) oraz 8 MB RAM i karty graficznej pracujâcej z CyberGraphX lub
Picasso96 lub w ostatecznoôci ukîadów AGA. Poniewaû posiadam
obecnie Amigë w konfiguracji
68040/40, 34 MB RAM i CyberGraphX odwaûyîem sië przeprowadziê kilka testów programu.
Rzeczâ jaka najpierw przychodzi
przy takim zadaniu na myôl jest pytanie — co nowego posiada testowana wersja? Bardzo mi trudno dokîadnie na nie odpowiedzieê. Na
pewno poprawiono wspóîpracë
programu z pamiëciâ, dodano moûliwoôê zapisywania ikon w formacie
zgodnym z systemem 3.5, dodano
nowe rodzaje warstw (Effect Layer,
Text Layer, Process Layer), oraz szereg mniej lub bardziej przydatnych
usprawnieï.
Ta pierwsza sprawa, czyli wspóîpraca z pamiëciâ, sprawiaîa mi poczâtkowo sporo kîopotów. Ustawiîem wszystko w preferencjach tak
jak to zrozumiaîem czytajâc instrukcjë i program (przy 32 MB pamiëci
Fast) niemiîosiernie sië wlókî warczâc bez przerwy dyskiem. Po dîugich poszukiwaniach przyczyn niepowodzenia znalazîem informacjë
(w FAQ), ûe w zasadzie nie powinno
sië ustawiaê (“ptaszkowaê”) opcji
“Async. I/O”. Opcja ta dziaîa dobrze
na bardzo szybkich systemach korzystajâcych w niewielkim stopniu z
CPU, na wiëkszoôci jednak Amig
dziaîa úle, spowalniajâc pracë prog-
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ramu. Art Effect ruszyî wreszcie
z kopyta, ale nadal (przypominam
— 32 MB Fast) obsîuga programu
sprawia wraûenie nieco “niepewnej”.
Gdybym nie bawiî sië od pewnego
czasu TVPaintem, miaîbym wraûenie, ûe wszystko dziaîa idealnie
a pewne “wahania” programu zwaliîbym na Zorro II, kartë Apollo, itd.
Jednak w TVPaint wszystko dziaîa
bîyskawicznie a w ArtEffect — przynajmniej u mnie — tak sobie... Tym
niemniej gorâco polecam bardzo
dokîadne, kilkakrotne przeczytanie
tej czëôci instrukcji ArtEffect, która
dotyczy parametrów ustawieï programu zwiâzanych z pamiëciâ —
wielkoôê SwapFile, rodzaj odôwieûania obrazu itd. Przy pewnym doôwiadczeniu moûna bardzo usprawniê
dziaîanie programu.
Po uporaniu sië z konfiguracjâ
wziâîem sië za przeglâd zasadniczych
moûliwoôci programu. Najbardziej
charakterystycznâ i popularnâ cechâ
programu jest spory zapas filtrów
i plug-in’ów. Zebraîem ich okoîo 85
i trzeba stwierdziê, ûe mój zestaw
jest mocno zróûnicowany. Mamy filtry rozbudowane i proste, takie, które dziaîajâ pod kontrolâ wielu ustawianych parametrów i takie, które
wykonujâ swojâ pracë bez moûliwoôci kontroli. Przykîadowo opcja Blur
ma u mnie 11 filtrów wykonujâcych

róûnego typu “zmiëkczanie” obrazu.
Filtr Radial VR ma jeden ustawiany
parametr — Angle, SmartMedian
VR — 5 parametrów, a Softener VR
— 6. Filtry moûna oczywiôcie zdobywaê i doîâczaê do programu “z
zewnâtrz”, a ich wspólnâ cechâ jest
okienko z podglâdem ûâdanego
efektu wzbogacone o moûliwoôê oglâdania wybranego detalu obrazu.
To dobry przykîad naôladowania
PhotoPainta, choê na przykîad amigowy ImageEngineer miaî të cechë
juû dawno temu.
Inne rodzaje “plug-in’ów” pozwalajâ zaîadowaê do programu prawie
dowolnego formatu obrazek. Niestety — prawie. Pomimo plug-in’u Datatypes i moûliwoôci pracy ArtEffecta z obrazkami 8-bitowymi nie udaîo
mi sië prawidîowo wprowadziê do
programu GIFa. Sam obrazek daî sië
zaîadowaê, ale paleta kolorów ulegîa
totalnej destrukcji. Po jakimô czasie
doszedîem do wniosku, ûe moûna
wprowadziê do programu starego
plug-in’a — gif.pss — z poprzednich
wersji programu. Zadziaîaîo, zobaczyîem prawidîowe barwy, ale zapis
byî moûliwy tylko w IFF lub PNG.
Trzeba potem niestety uûyê jakiegoô
innego programu do konwersji obrazka na format GIF.
Opcjâ ArtEffect, która sprawia
najwiëcej radoôci — po warunkiem

• Amiga-V: wstawia tekst z clipboardu.
• Ctrl-Y: wstawia znaki z bufora (skasowane skrótem
Ctrl-K lub Shift-Del).
• Ctrl-P: powtarza poprzednie (na lewo od kursora) sîowo; przydaje sië przy zmianie nazwy plików.
• Ctrl-T: wstawia argumenty z ostatniego rozkazu w historii; jeûeli napisaliômy: “dir SYS:”, a potem “list”
i wciôniemy Ctrl-T, to wskoczy nam “SYS:” poprzedzone
spacjâ tuû za “list”.
• Ctrl-S: 1) wstrzymuje drukowanie w konsoli (np. podczas listowania dîugiego katalogu). 2) podczas kompleto-

wania nazwy pliku otwiera okienko zawierajâce pokrywajâce sië z wpisanym wzorcem pliki.
• Ctrl-Q: wznawia drukowanie w konsoli.
• Tab: kompletowanie nazwy pliku.
• Shift-Tab: kompletowanie nazwy urzâdzenia.
• Alt-Tab: kompletowanie nazwy rozkazu (plików ze
ôcieûki przeszukiwaï ustawionej rozkazem Path).
• Ctrl-D: o ile linia nie jest pusta, to wyôwietla w kolumnach pliki znajdujâce sië w bieûâcym katalogu, inaczej
dziaîa jak zwykîe Ctrl-D (tj. sygnalizowanie przerwania
wykonywania skryptu).

Amiga i telnet
Marcin Juszkiewicz

apewne zastanawiaîeô sië kiedyô, do czego moûe
Ci sië przydaê konto shellowe i jak z niego skorzystaê? Jeûeli tak, to jest to artykuî dla Ciebie.

Z

Jego zaletâ jest moûliwoôê szybkiego i wygodnego utworzenia ksiâûki adresowej, w której moûemy od razu
podaê wszelkie dane potrzebne do nawiâzania poîâczenia, przez co nie bëdziemy musieli podawaê ich wszystkich przy nastëpnym uruchomieniu programu. AmTelnet
potrafi emulowaê najczëôciej uûywane typy terminali
znakowych — dwukolorowy VT100 i 16-kolorowy
ANSI.

Wstëp
Telnet jest usîugâ dajâcâ moûliwoôê pracy zdalnej
w trybie tekstowym na komputerach podîâczonych do
sieci i poprzez to korzystania z róûnych zasobów na nich
udostëpnianych. Moûe to byê nasze wîasne konto shello• MiamiTelnet
we, gry typu MUD, ale mogâ to takûe byê bazy danych,
Program jest czëôciâ pakietu shareware’owego Miami
katalogi biblioteczne, katalogi programów i inne usîugi
Deluxe. Jako jedyny potrafi emulowaê terminal TN
informacyjne.
3270. Posiada moûliwoôê obsîugi ksiâûki adresowej —
AmigaOS standardowo nie jest wyposaûony w ûaden
niestety nie ma jeszcze ûadnego
program obsîugujâcy telnet.
konfiguratora i trzeba jâ utZostaîo to nadrobione przez
worzyê rëcznie. Jako jedyny obwielu autorów, przez co teraz
sîuguje klawisze funkcyjne F1moûemy przebieraê w prograF10.
mach. Jednak tak naprawdë liczâ sië jedynie programy obsîu• NapsaTerm
gujâce takûe protokóî SSH
Jedyny darmowy program
(Secure Shell), który umoûliwia
obsîugujâcy SSH. Niestety jego
poîâczenia z kodowaniem i
darmowoôê pociâga za sobâ
kompresjâ danych (ma to na
pewne ograniczenia – nie posiacelu utrudnienie przechwycenia
da ksiâûki adresowej w ûadnej
danych uûytkownika, co
postaci i ma niestandardowy
prowadziîo do wîamaï na sersposób uruchamiania, co prakwery).
tycznie uniemoûliwia jego wyTak wiëc na placu boju
korzystanie w przeglâdarkach
zostajâ jedynie trzy programy:
AmTelnet - potrafi emulowaê najczëôciej
WWW. Jako jedyny emuluje
AmTelnet II, MiamiTelnet i Nauûywane typy terminali
terminal H19. Naleûy zwróciê
psaTerm. Majâ one zróûnicowauwagë na to, którâ wersjë sië posiada — w skîad pakietu
ne wymagania i moûliwoôci. Niniejszy artykuî ma na celu
AmiTCP 4.x wchodzi NapsaTerm nie obsîugujâcy SSH,
krótkie omówienie ich oraz podanie paru wskazówek
zaô z sieci moûna ôciâgnâê wersjë obsîugujâcâ tylko SSH
dotyczâcych uûywania konta shellowego.
(na tej wersji opieram opis).
Krótki opis programów
Jak korzystaê z telnetu
• AmTelnet II
Po wybraniu programu naleûy go uruchomiê. I tu poProgram naleûy do kategorii shareware. Wersja niezajawiajâ sië pierwsze problemy jeôli uûywa sië NapsaTerrejestrowana ma ograniczenie czasu pracy (15 minut).
ma SSH. O ile AmTelnet, MiamiTelnet i zwykîâ wersjë
Autorzy tego programu to Mathias Mischler i Oliver
NapsaTerma uruchamia sië po prostu:
Wagner. Do pracy wymaga uruchomionego oprogramowania TCP/IP (AmiTCP/Miami), MUI oraz biblioteki
AmTelnet student.man.bialystok.pl
term.mcc, która jest doîâczona w pakiecie.
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Potëga shella

(4)

Tomisîaw Kityïski

anim tak naprawdë zaczniemy ingerowaê w ustawienia KingCONa, zapoznamy sië dokîadnie ze
skrótami klawiaturowymi pozwalajâcymi nam na
sprawnâ edycjë wpisywanych poleceï. Czëôê skrótów nie
róûni sië niczym od tych, których uûywa zwykîy CONhandler, jednak nie wszystkie udogodnienia sâ powszechnie znane, a poza tym dysponujemy w wypadku
KingCONa kilkoma nowymi, bardzo wygodnymi funkcjami, których próûno szukaê w standardowej konsoli.
Mimo tego, ûe czëôê kombinacji klawiszowych jest juû
dobrze znana wielu z Was, to jednak dla kompletnoôci
wymienimy tu je wszystkie; gwoli ôcisîoôci dodam tylko,
ûe notacja Klawisz_Specjalny-Znak (np. Ctrl-M) oznacza
wciôniëcie Klawisza_Specjalnego i bez jego zwalniania
wciôniëcie Znaku (czyli tutaj wciskamy klawisz Ctrl
i trzymajâc go wciskamy klawisz M; oczywiôcie zaraz po
wciôniëciu puszczamy oba klawisze). Kombinacje wyróûnione podkreôleniem sâ specyficzne dla KingCONa (nie
wystëpujâ w oryginalnym CON-handlerze); skróty
LfArw, RgArw, UpArw oraz LwArw oznaczajâ odpowiednio: lewâ (Left), prawâ (Right), górnâ (Upper) oraz
dolnâ (Lower) strzaîkë kursora (Arrow), LMB oznacza
lewy klawisz myszki (Left Mouse Button).
Return, Enter, Ctrl-M: koïczy wprowadzanie rozkazu
do linii poleceï, w efekcie czego powîoka postara sië
wykonaê wpisany rozkaz; wpisana linia zostanie dodana
do historii poleceï pod warunkiem, ûe róûni sië ona od
linii poprzedniej znajdujâcej sië w historii (jeôli taka
w ogóle tam jest).
_Alt-Return, Alt-Enter: koïczy wprowadzanie rozkazu do linii poleceï, ale linia ta nie zostanie zinterpretowana przez powîokë (tj. wpisany rozkaz nie zostanie
uruchomiony, czy ogólnie — jeôli cokolwiek zostanie
wpisane, to nie wywoîa to ûadnego efektu), a jedynie
(na podobnej zasadzie jak opisano wyûej) linia ta
zostanie dodana do historii poleceï; przydaje sië to
w sytuacjach, kiedy zaczëliômy wpisywaê dosyê zawiîe
polecenie, ale uôwiadomiliômy sobie, ûe zanim je wydamy, musimy wydaê wczeôniej inne — np. chcemy skopiowaê pliki do katalogu, który jeszcze nie istnieje (najpierw trzeba bëdzie zaîoûyê ten katalog) — wtedy wciskamy Alt-Enter, niedokoïczony (lub dokoïczony, ale
o którym wiemy, ûe wykona sië z bîëdem) rozkaz zostanie bez wykonywania dodany do historii, a nam ukaûe sië nowy prompt, za którym wpisujemy brakujâcy
rozkaz, zaô po jego wykonaniu przywoîujemy z historii
zachowanâ linië, ewentualnie jâ dokaïczamy i teraz
normalnie wykonujemy.
• Ctrl-\: wysyîa znak EOF (End Of File — koniec pliku) do konsoli i koïczy wprowadzanâ linië (oraz jâ wykonuje); wysîanie do konsoli znaku EOF najczëôciej zamyka okno poleceï, choê to zaleûy od programu, który
to okno otworzyî; jeûeli uruchomiliômy jakiô program,
który sië jeszcze nie zakoïczyî albo który blokuje strumienie wejôcia/wyjôcia (np. rozkazem Run bez redyrekcji do NIL:), to okno takûe nie zostanie zamkniëte.
• Ctrl-J, Ctrl-Return: wstawia LF (LineFeed), znak
o kodzie ASCII 13.
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• LfArw: przesuwa kursor w lewo.
• RgArw: przesuwa kursor w prawo.
• UpArw: wyôwietla poprzedniâ linië z historii poleceï.
• LwArw: wyôwietla nastëpnâ linië z historii poleceï.
• Shift-RgArw, Ctrl-Z: ustawia kursor na koïcu linii.
• Shift-LfArw, Ctrl-A: ustawia kursor na poczâtku linii.
• Ctrl-RgArw: przesuwa kursor do nastëpnej czëôci skîadowej edytowanej ôcieûki dostëpu (czyli na kolejny dostëpny znak “:” lub “/”).
• Ctrl-LfArw: przesuwa kursor do poprzedniej czëôci
skîadowej ôcieûki dostëpu.
• Alt-RgArw: ustawia kursor na poczâtek kolejnego wyrazu.
• Alt-LfArw: ustawia kursor na poczâtek poprzedniego
wyrazu.
• LMB: ustawia kursor w linii poleceï na pozycji wskazanej przez wskaúnik myszki; jeûeli myszka zostanie wciôniëta gdziekolwiek indziej w oknie, to nic sië nie stanie;
kursor zostanie przesuniëty w momencie puszczenia klawisza i do tego czasu nie naleûy ruszaê gryzoniem, inaczej zaczniemy zaznaczaê tekst do wklejenia do clipboardu jak dotychczas.
• Backspace: kasuje znak na lewo od kursora, zaô reszta
linii jest przesuwana w lewo (kursor takûe przesunie sië
w lewo).
• Del: kasuje znak pod kursorem, zaô reszta linii jest
przesuwana w lewo (kursor zostanie w miejscu).
• Shift-Backspace, Ctrl-U: kasuje wszystkie znaki na
lewo od kursora.
• Shift_Delete, Ctrl-K: kasuje znaki na prawo od kursora
i umieszcza je w buforze (ale nie w clipboardzie).
• Alt-Backspace, Ctrl-W: kasuje sîowo, na którym znajduje sië kursor do lewej.
• Alt-Del: kasuje sîowo, na którym znajduje sië kursor
do prawej.
• Amiga-Del: kasuje sîowo, na którym znajduje sië kursor.
• Ctrl-Backspace: kasuje fragment ôcieûki dostëpu (do
najbliûszego znaku “/” lub “:”) do lewej.
• Ctrl-Del: kasuje fragment ôcieûki dostëpu (do najbliûszego znaku “/” lub “:”) do prawej.
• Ctrl-B, Ctrl-X: kasuje caîâ linië.
• Ctrl-L: kasuje caîâ linië i czyôci konsolë.
• Shift-UpArw, Ctrl-R: odnajduje w historii poleceï linië, której poczâtkowe znaki pokrywajâ sië ze znajdujâcymi sië na lewo od kursora; wyobraúmy sobie, ûe wpisaliômy “list”, potem “dir”, zaô nastëpnie “date” — jeûeli
teraz wpiszë “li” (albo samo “l”) i wcisnë powyûszâ kombinacjë, to od razu wskoczy nam “list”.
• Shift-LwArw: czyôci bieûâcâ linië i ustawia pozycjë
w historii na ostatnim elemencie (to znaczy, ûe jeûeli teraz naciôniemy UpArw, to wskoczy ostatnio wypisany
rozkaz).
• Alt-UpArw: wyôwietla poprzedniâ stronë z bufora konsoli.
• Alt-LwArw: wyôwietla nastëpnâ stronë z bufora konsoli.
• Shift-Alt-UpArw: wyôwietla pierwszâ stronë z bufora
konsoli.
• Shift-Alt-LwArw: wyôwietla ostatniâ stronë z bufora
konsoli.

posiadania odpowiedniej iloôci pamiëci RAM — jest praca na warstwach. Jest to prawdopodobnie najlepiej wykonana i najsilniejsza opcja
programu. Przede wszystkim moûna
mieê teraz tyle warstw na ile pozwala dostëpna pamiëê. Inne amigowe
programy graficzne miaîy tych
warstw maksimum trzy — cztery (liczâc w to zapasowe strony, itd.).
Mamy tu uczciwie potraktowane
warstwy z moûliwoôciâ ich przesuwania na wierzch i pod spód, powielania, zmiany przezroczystoôci, tîa
itp. Do tego dodano trochë udziwnieï takich jak np. specjalny rodzaj
warstw przeznaczony do napisów,
inny do efektów (w tym do efektu
cienia) i tym podobne. Nie jest to
wszystko pogrupowane zbyt logicznie, ale jak wspomniaîem jest to jedna z wad przeniesionych z Photoshopa. Denerwujâcym, choê maîo istotnym mankamentem jest deformacja proporcji miniaturki obrazu
warstwy. W ûaden sposób nie udaîo
mi sië uzyskaê w tym miejscu wîaôciwych proporcji obrazka.
Kanaî alfa w ArtEffect uzyskujemy przy pomocy warstw i rozbudowanej opcji Stencil. Nie wiem czy to
jest “normalny” kanaî alfa (choê
autorzy programu tak twierdzâ), ale
to co uzyskujemy tradycyjnym sposobem (np. w ArtDepartament) tu
teû moûemy osiâgnâê i to ze sporym
nadmiarem. Stencil moûe przysîaniaê
wszystkie barwy obrazu (aktualnej
warstwy), a kolory, które chcemy
poddaê dalszej obróbce moûemy
“odblokowaê” ze Stencila na kilka
róûnych sposobów — od malowania
narzëdziami malarskimi programu
do wykluczania pewnych barw z zadanâ tolerancjâ. Kombinacjâ róûnych opcji moûna osiâgnâê bardzo
nieraz poûâdany efekt dziaîania dowolnego filtru na wybranym fragmencie obrazu. Jak juû wspomniaîem, trudno to w sposób jasny i prosty wytîumaczyê. Niezbëdny jest tu
podrëcznik oraz trochë praktycznych eksperymentów. Mówiâc proôciej, program osiâgnâî juû taki poziom komplikacji, ûe da sië uzyskaê
kaûdy efekt na dowolnym fragmencie obrazu, ale trzeba wykombinowaê jak...
Zapisywanie pracy w formacie wîasnym programu osiâgniëto w dziwny
sposób. Stworzenie dodatkowej
warstwy “alfa” pozwala na zapis
i odczyt (w IFF) rozpoczëtej pracy
w postaci “rozwarstwionej”. Wiëkszoôê opcji programu posiada na
szczëôcie tradycyjne cechy, np. kopiowanie to [Amiga] [c], wstawianie
to [Amiga][v] choê Undo ma juû cha-

rakter pecetowy — nie [Amiga][u],
ale [Amiga][z]. No cóû, moûna i tak,
choê prawdopodobnie jest to wynikiem pracy zespoîowej nad programem, gdzie widaê ôlad kilku krzyûujâcych sië koncepcji zîoûonych póúniej w mniej lub bardziej spójnâ caîoôê. W dokumentacji do ArtEffect
v4 moûemy trafiê na przykîad na
fragment mówiâcy o nowoôciach
w wersji 2.6 i mnie to wyglâda na
brak silnego koordynatora caîoôci.
Moûe to wyglâdaê na szukanie
dziury w caîym, ale zaglâdajâc do
îadnego podrëcznika i szukajâc
w indeksie pod “Layers” nie znajdziemy takiego hasîa. Channels —
to samo, Alpha — to samo, czyli nic.
Nie ma? Jest, ale w innym miejscu,
pod innâ nazwâ. Przewodniki po
programie w formie elektronicznej —
AGuide czy HTML sâ raczej “tutorialami” prezentujâcymi pewne wybrane opcje programu w praktyce.
Przygotowanie do pracy w ArtEffect wymaga pracy. A przecieû poza wspomnianymi filtrami i warstwami program oferuje szereg dalszych silnych narzëdzi. Mamy tu nie
tylko spory zapas “predefiniowanych brushy”, ale i bogate narzëdzia
do ich tworzenia. Moûemy îatwo
tworzyê wycinek z fragmentu
obrazka oraz zamieniaê go na
osobny obrazek. Moûemy malowaê
(rysowaê) pëdzlem, “oîówkiem”,
rozpylaczem, tworzyê wielokâty,
elipsy i malowaê “gradientem”. Do
tego tu i ówdzie znajdziemy poroz-

rzucane dodatkowe, bardzo
przydatne narzëdzia, takie
jak “masking-tool” do szybkiego kreowania masek
Stencila, “magic-wand” do
zaznaczania obszaru obrazka o wybranej skali barw
czy “eraser” — gumkë do
usuwania fragmentu lub caîoôci obrazu. Jest teû oczywiôcie narzëdzie do wstawiania tekstu do obrazka
(na co najmniej dwa sposoby) oraz port ARexxa wyposaûony w ponad 40 rozkazów.
Bardzo waûnym okienkiem
programu jest “Tool Settings”, gdzie moûemy obserwowaê jakimi metodami
da sië uûyê aktualnie wybrane narzëdzie. Jeûeli przykîadowo naciôniemy Grid
to w okienku zobaczymy
od razu parametry ustawienia siatki, jeûeli rysujemy linie — znajdziemy tam szereg moûliwoôci uûycia
brusha przy rysowaniu.
W tym ostatnim wypadku “normalny” sposób to opcja “matte”, inne
pozwalajâ pracowaê w sposób mniej
typowy.
Wspomniaîem na poczâtku o kîopotach z pamiëciâ. Trzeba sobie jednak uôwiadomiê, ûe praca na warstwach pozornie prosta i îatwa, “po
cichu” konsumuje spore iloôci pamiëci na kaûdy obrazek (24-bity)
czyli w praktyce na kaûdâ wygenerowanâ warstwë. To samo dotyczy
Stencila, iloôci ustawionych Undo
(cofniëê) czy pracy z dwoma obrazami z Light Table. Ta ostatnia opcja
pozwala pracowaê na obrazku
“przez który” widaê inny, sîuûâcy za
wzór. Wszystkie te wspaniaîoôci
kosztujâ i gdy obrazek ma np.
800x600 pikseli to 32 MB pamiëci
szybko staje sië wielkoôciâ niewystarczajâcâ.
Jak z tego widaê ArtEffect jest bardzo wyrafinowanym programem (moûe nawet najlepszym w swej kategorii)
ale aby uûyê caîej jego artylerii trzeba
sporo napracowaê sië nad zdobyciem
doôwiadczenia, a sprzët na jakim pracujemy musi byê dopasowany do naszych potrzeb. Caîe szczëôcie, ûe wiele
opcji programu ma “dymki pomocy”,
bo bez tych maîych podpowiedzi poruszanie sië po programie byîoby bardzo utrudnione. Gdyby ktoô zastanawiaî sië, czy program wart jest swojej
ceny, mogë wspomnieê, ûe kosztuje
220 zîotych, podczas gdy np. ImageFX v4 — 900. I tym optymistycznym
akcentem...
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agocr
Grzegorz Kraszewski

ednym z typowych biurowych
zastosowaï komputerów jest
optyczne rozpoznawanie tekstu. Dziëki rozpowszechnieniu sië tanich skanerów technika ta trafiîa
pod przysîowiowe strzechy. Praktycznie z kaûdym sprzedawanym
skanerem uûytkownik otrzymuje —
mniej lub bardziej uûyteczny —
program OCR (ang. Optical Character Recognition). Jak îatwo zgadnâê
jest to z reguîy program na peceta.
Do niedawna jedynym amigowym
programem do rozpoznawania tekstu byî leciwy juû Migraph OCR. Mimo nie najefektywniejszych metod
ograniczanych sîabym w tamtych
czasach sprzëtem byî wygodny
w obsîudze i posiadaî poûytecznâ cechë uczenia sië nowych liter. Lata
mijaîy, a ogólnoamigowy zastój
udzieliî sië równieû tej dziedzinie
oprogramowania. Niedawno jednak
pojawiî sië na Aminecie program
“agocr”. Jest to port linuksowego
programu “gocr”, rozpowszechnianego na licencji GPL (a wiëc razem
z kodami úródîowymi). Autor portu
wyposaûyî go w dodatkowy moduî
umoûliwiajâcy obróbkë skanów
w formacie IFF ILBM. Postanowiîem sprawdziê praktycznâ uûytecznoôê tego programu.
Pierwszym krokiem jest rzecz jasna zeskanowanie tekstu. Jako test
posîuûyî mi artykuî “AmigaDeveloperCD 2.1” z poprzedniego numeru “eXeca”. Skanowanie zdecydowanie najlepiej wykonaê w 24-bitach.
Wydawaîoby sië, ûe do tekstu wystarczâ odcienie szaroôci czy nawet
skan jednobitowy. W praktyce jednak minimalne zabrudzenia szyby
skanera czy skanowanej strony sâ na
czarno-biaîym skanie ôwietnie widoczne, w kolorowym zaô ich nie
widaê. Skanowanie w kolorze jest
obowiâzkowe, jeôli tîo tekstu nie jest
biaîe lub tekst nie jest czarny. Przy
przeciëtnej wielkoôci druku od 8 do
12 punktów (1,75 do 4,2 mm) najlepszâ rozdzielczoôciâ skanowania
jest 300 dpi. Oczywiôcie dla mniejszego tekstu rozdzielczoôê skanu naleûy zwiëkszyê, dla wiëkszego —
zmniejszyê. Zgodnie z instrukcjâ
agocr najlepiej radzi sobie z czcionkami, które na skanie majâ wielkoôê

"eXec 1/2001", Page #43-44 Tile:0,0, 2001-6-10 21:17
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J

22

od 20 do 60 pikseli. Generalnie teû
tracji. Pociëcie tekstu na fragmenty
lepiej rozpoznawane sâ czcionki bezrozwiâzuje nam przy okazji inny
szeryfowe (Arial, Helvetica, Verdana
problem — agocr îaduje caîy obraz
i podobne). “eXec” skîadany jest
do pamiëci i zgodnie z instrukcjâ
czcionkâ szeryfowâ, ale, jak sië okaprzy peînym skanie A4 w rozdzielzuje, program caîkiem nieúle radzi
czoôci 300 dpi moûe zaûâdaê nawet
sobie z tym problemem.
17 MB! Wyciëte fragmenty oczywiôDo kolejnych operacji bëdzie nam
cie zapisujemy na dysk. I tu pojawia
potrzebny jakiô program do obróbki
sië problem, gocr bowiem obsîuguje
obrazu. Nie musi byê wyrafinowany;
doôê egzotyczne formaty obrazków,
niezbëdne operacje to wycinanie
z których najbardziej znany na
fragmentów, regulacja balansu koloAmidze jest chyba PBM. Co prawda
rów i kontrastu, oraz konwersja koTim Doty, autor amigowego portu,
loru na odcienie szaroôci. Jeûeli tîo
dodaî moduî îadujâcy obrazki IFF
obrazka nie jest biaîe,
bëdziemy mieli nieco wiëcej
kîopotów. W wiëkszoôci
przypadków takie tîo jest
wydrukowane rastrem, który zostanie zeskanowany.
Aby sië go pozbyê, trzeba na
obrazie wykonaê operacjë
“blur” lub “gaussian blur”
o tak dobranych parametrach, aby raster ulegî rozmyciu, ale by nie wpîynëîo
to silnie na litery. Nastëpnie
operujâc balansem kolorów
i kontrastem doprowadzamy do stanu, gdy tîo jest
biaîe, a wnëtrze liter czarne.
Brzegi liter mogâ byê lekko
rozmyte, piîowanie kontrastem “na maksa” nie jest konieczne, a moûe doprowadziê do poszarpania konturów tekstu. Mój testowy
skan miaî juû czarne litery i
biaîe tîo, ograniczyîem sië
wiëc do lekkiego zwiëkszenia kontrastu. Jeûeli uûyty
przez nas program posiada
filtr RIP (Remove Isolated
Pixels — usuï pojedyncze
piksele), moûemy go na
Rys. 1 — Podziaî tekstu na szpalty
koniec zastosowaê. Skonwertowanie obrazu do skali szaroôci
ILBM, ale jego dziaîanie pozostawia
koïczy naszâ zabawë w image
wiele do ûyczenia: czësto obrazki nie
processing.
sâ rozpoznawane przez program.
Teraz z przygotowanego obrazu
Dlatego ja zapisaîem wycinki we
wycinamy szpalty. Program gocr najwspomnianym wyûej formacie PBM.
lepiej radzi sobie z tekstem jednoPrzychodzi pora na uruchomienie
szpaltowym, bez obrazków, tabelek
agocr. W archiwum znajdziemy szei ramek. Pozostawiajâc takie elereg wersji zoptymalizowanych pod
menty w obrazie ryzykujemy pojaróûne procesory; oczywiôcie wybiewieniem sië “ômieci” w przetworzoramy wersjë dopasowanâ do procenym tekôcie. Przykîad wyciëcia
sora naszej Amigi. Skîadnia wywoîaszpalt z tekstu pokazany jest na ilusnia jest prosta:

TON_MID — zaleûnie od tego, czy wciôniëty jest lewy,
prawy czy ôrodkowy przycisk myszy. Funkcja ta odpowiada poîâczeniu glutMouseFunc i glutMotionFunc.
mglIdleFunc (f) — definiuje callback wywoîywany co
ramkë (jeûeli wyôwietlanie jest zsynchronizowane z czëstotliwoôciâ odôwieûania obrazu) lub tak czësto, jak to
moûliwe (jeûeli nie jest zsynchronizowane). Funkcja ta
jest odpowiednikiem glutDisplayFunc i glutIdleFunc,
a wiëc to wîaônie ona powinna rysowaê caîâ grafikë.
Nie ma funkcji odpowiadajâcej glutReshapeFunc (definiujâcej callback wywoîywany po zmianie rozmiaru okna), obecnej wîaôciwie w kaûdym programie uûywajâcym biblioteki GLUT. Przyczyna jest bardzo prosta —
okna MGL nie moûna skalowaê.
Aby zdefiniowane w powyûszy sposób funkcje mogîy
byê wywoîywane, musimy nakazaê bibliotece rozpoczëcie gîównej pëtli — sîuûy do tego mglMainLoop(). Od
tego momentu jedynym sposobem zakoïczenia programu jest uûycie mglExit(). Najczëôciej ma to miejsce
w wyniku jakiejô akcji ze strony uûytkownika — np. po
naciôniëciu ESC. Warto zaznaczyê, ûe mglExit nie koïczy programu definitywnie, a jedynie przerywa gîównâ
pëtlë — musimy sami zatroszczyê sië o usuniëcie kontekstu MiniGL i zamkniëcie biblioteki.
Na pîycie CD znajduje sië nieco zmodyfikowane demo “gears” (oryginaî jest rozpowszechniany z MiniGL).
Po skompilowaniu go ze zdefiniowanym symbolem
“__USE_GLUT__”, np. poleceniem:
ppc-amigaos-gcc -o gears -D__USE_GLUT__ gears.c lglppc

otrzymamy program uûywajâcy bibliotek GLUT i MESA. Jeûeli nie zdefiniujemy tego symbolu:
ppc-amigaos-gcc -o gears gears.c -lmgl

otrzymamy program uûywajâcy MGL. Polecam analizë
kodu úródîowego.
Zajmijmy sië teraz rozszerzeniami OpenGL dostëpnymi w MiniGL.
Funkcja mglSetZOffset (GLfloat o) umoûliwia sztuczne przesuniëcie obiektu wzdîuû osi Z. Podana wartoôê
parametru “o” jest po prostu dodawana do wspóîrzëdnej
Z kaûdego wierzchoîka przed jego narysowaniem.
Umoûliwia to rysowanie pewnych elementów sceny
przed lub za innymi niezaleûnie od ich ksztaîtów.
W przypadku gry 3D chodzi przede wszystkim o elementy interfejsu uûytkownika: licznik punktów, aktualnie uûywanâ broï itp. Do uaktywnienia/wyîâczenia tej
funkcji sîuûy glEnable/glDisable z parametrem
MGL_Z_OFFSET.
MiniGL wprowadza nowy typ obiektów geometrycznych MGL_FLATFAN. Sposób definiowania wierzchoîków jest taki sam jak w przypadku GL_TRIANGLE_FAN, jednak inaczej traktowane sâ ich wspóîrzëdne. Otóû nie podlegajâ one ûadnym transformacjom
(GL_MODELVIEW, GL_PROJECTION), ale sâ przesyîane od razu do Warpa3D. Wynika z tego, ûe zakres X
i Y zaleûy od rozdzielczoôci ekranu, a Z musi zawieraê
sië w przedziale [0, 1] (sâ to tzw. device coordinates).
Zastosowanie tej opcji jest takie samo jak poprzedniej:
do rysowania elementów interfejsu uûytkownika.
Ostatnim — najbardziej niskopoziomowym —
sposobem rysowania nietypowych elementów obrazu
jest bezpoôredni dostëp do pamiëci karty graficznej.

Umoûliwia to funkcja mglLockBack (MGLLockInfo *i).
Jako argument podajemy jej adres struktury MGLLockInfo, do której zostanâ wpisane informacje o buforze obrazu (struktura ta jest zdefiniowana w pliku “mgl/modes.h”). Funkcja zwraca GL_TRUE, jeûeli udaîo sië jej
uzyskaê dostëp do bufora — lub GL_FALSE w przeciwnym wypadku. Jeûeli MiniGL pracuje w trybie
MGL_LOCK_MANUAL, to po zakoïczeniu rysowania
w buforze musimy go odblokowaê funkcjâ mglUnlockDisplay.
Dwa nastëpne rozszerzenia wpîywajâ na szybkoôê rysowania grafiki (jak zwykle umoûliwiajâ przyspieszenie
kosztem jakoôci obrazu). Do wyîâczenia korekcji perspektywicznej tekstur sîuûy glDisable (MGL_PERSPECTIVE_MAPPING) — inaczej niû w OpenGL, gdzie uûywana jest funkcja glHint (GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, ...). Jak îatwo sië domyôliê, moûna jâ
wîâczyê z powrotem za pomocâ glEnable z tym samym
argumentem. Funkcjâ glHint (MGL_W_ONE_HINT,
GL_FASTEST) wymuszamy uûycie szybszych procedur
mnoûenia wektora przez macierz. Mnoûenie takie jest
wykonywane dla kaûdego wierzchoîka, a wiëc zysk
powinien byê odczuwalny. Jednak bëdzie ono poprawne
tylko wtedy, gdy wspóîrzëdne W wierzchoîków bëdâ
równe 1 (zazwyczaj tak jest, ale warto o tym
ograniczeniu pamiëtaê).
Funkcja mglWriteShotPPM (char *n) zapisuje zawartoôê bufora obrazu do pliku. Wymaga jedynie podania
nazwy, pod jakâ zostanie on zapisany. Niezaleûnie od
trybu graficznego (15, 16, 24 lub 32 bity) zostanie zapisany plik w formacie PPM zawierajâcy dla kaûdego piksela trzy skîadowe R, G i B o rozmiarze bajtu.
Dziëki mglTexMemStat (GLint *b, GLint *m) moûemy sië dowiedzieê, ile pamiëci zajmujâ tekstury. Do
zmiennej wskazywanej przez “b” wpisane zostanie bieûâce zuûycie pamiëci, a do wskazywanej przez “m” —
maksymalne w ciâgu dotychczasowego wykonywania
programu. Jest
to jedyny sposób uzyskania
tego typu informacji — kaûda
tekstura jest
przeksztaîcana
do wewnëtrznego formatu
biblioteki, a
wiëc jej rozmiar
moûe byê inny
niû wejôciowy.
Moim zdaniem
funkcja ta jest
poûyteczna jedynie w czasie tworzenia programu: moûemy sië zorientowaê, czy tekstury nie zajmujâ zbyt wiele
pamiëci i ewentualnie wprowadziê opcjë typu “Niski
poziom szczegóîowoôci”, aby zaoszczëdziê pamiëê.
W ten sposób dotarliômy do koïca opisu biblioteki
MiniGL. Jest ona naprawdë doskonaîym narzëdziem dla
twórców programów wykorzystujâcych grafikë 3D.
Dziëki temu, ûe wykonuje sporâ czëôê “brudnej roboty”
(jak przeksztaîcenia geometryczne, rzutowanie czy podwójne buforowanie), pozwala programiôcie skoncentrowaê sië na istocie problemu. Dodatkowo MiniGL bëdâc
zgodnâ ze standardem OpenGL jest prawie tak szybka
jak Warp 3D. Gorâco zachëcam do jej uûywania, nie tylko przy pisaniu gier.
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Zanim jednak przystâpimy do pisania programu, naleûy bardziej szczegóîowo okreôliê jego algorytm, czyli
sposób (metodë) dziaîania. Warto sobie zapamiëtaê ten
schemat postëpowania: najpierw algorytm, dopiero potem program. Pominiëcie pierwszego etapu moûe byê
równoznaczne z niezrealizowaniem drugiego, i w konsekwencji — powrotem do pierwszego, co wiâûe sië
oczywiôcie ze stratâ czasu i nerwów, a jedynâ rzeczâ, którâ zyskujemy, jest doôwiadczenie prawdziwoôci przedstawionego schematu.
W pierwszej fazie naleûy pobraê od uûytkownika zdanie (patrz funkcja: pobierz_zdanie) i je gdzieô zapamiëtaê
(u nas: input). W nastëpnym kroku trzeba sprawdziê
wzorce umieszczone w pamiëci i okreôliê, czy któryô
z nich odpowiada wprowadzonemu zdaniu (patrz funkcja: wybierz_odpowiedz). Sprawdzanie wzorca to równieû pewien schemat dziaîania: pobieramy kolejne wyrazy wzorca i sprawdzamy, czy wystëpujâ we wprowadzonym zdaniu. Jeôli wszystkie one wystëpujâ, to akceptujemy ten wzorzec i wyprowadzamy na ekran odpowiedú
do niego przypisanâ (patrz funkcja: pokaz_odpowiedz).
Jeôli nie uda sië odnaleúê pasujâcego wzorca, to naleûy
wyprowadziê na ekran jakâô standardowâ odpowiedú
zdefiniowanâ dla tego przypadku. W ostatniej czëôci naleûy sprawdziê, czy wpisane zdanie jest jakimô rozkazem
programu (patrz funkcja: obsluga_komend) i w przypadku potwierdzenia — wykonaê go. I to wszystko!
Algorytm ten jest prosty, i zostaî dokîadnie odwzorowany
w przykîadowym programie. Zawiera on w sobie podstawowe instrukcje, o które najczëôciej pytajâ programiôci zanim
napiszâ swój pierwszy program oraz jak tylko go napiszâ.
Dodatkowe komentarze w sposób jednoznaczny pozwolâ
kaûdemu szybko zrozumieê w czym rzecz, a co najwaûniejsze
— efekt dziaîania programu bëdzie dla Was zapewne równie
fascynujâcy, co zgîëbianie kodu úródîowego.

Na zakoïczenie warto powiedzieê, ûe nazwa ELIZA
pochodzi od programu napisanego przez Josepha
Weizenbauma. Pierwsza Eliza powstaîa w latach szeôêdziesiâtych, a najróûniejsze jej wersje szybko rozpowszechniîy sië na wszystkich platformach komputerowych.
Zaprezentowany przykîadowy program (kod programu zostaî umieszczony na pîycie CD, ûeby nie traciê
miejsca w piômie), jak îatwo zauwaûyê, jest maksymalnie
uproszczony. Ma to na celu przyciâgniëcie wszystkich
poczâtkujâcych programistów, którzy na pewno sobie
z nim poradzâ i znajdâ zachëtë na przyszîoôê. Tym, którzy chcieliby dalej rozwijaê swojego elektronicznego psychiatrë, mogë postawiê kilka waûnych celów do zrealizowania. Niech bëdâ one niczym przeszkody, po pokonaniu których stanowisko gîównego rodzinnego programisty zostanie Wam z szacunkiem przyznane, a Wasza Amiga bëdzie najinteligentniejszym komputerem w promieniu kilku osiedli.
Przede wszystkim koniecznie naleûy przystosowaê
program do akceptowania zdaï ze znakami interpunkcyjnymi. Najlepiej, ûeby byîy po prostu zamieniane na spacje. Drugim zadaniem bëdzie rozbudowanie
tablicy in_out, wprowadzajâc moûliwoôê wyboru jednej
z kilku dostëpnych odpowiedzi. Dziëki temu program
nie bëdzie ciâgle odpowiadaî tak samo na powtarzane
zdania. Proponujë, aby zrobiê to wprowadzajâc jakiô
separator w ciâgu odpowiedzi, który oddzielaîby je od
siebie (moûe to byê znak ‘/’ lub jakiô inny). Idâc dalej,
przydaîoby sië uwzglëdnianie typu zdania — czy jest to
twierdzenie, czy pytanie. W momencie, kiedy i to juû
osiâgniecie i nadal chcielibyôcie rozwijaê swój program, to wystarczy przekazaê të informacjë redakcji magazynu, a jeôli ta uzna to za stosowne — napiszë ciâg
dalszy, dla ôrednio zaawansowanych programistów
Elizy.

OPROGRAMOWANIE

Rys. 2 — Tekst w stanie
surowym

Rys. 3 — Poprawianie tekstu Ortem

Rys. 4 — agocr przy pracy
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agocr -v 1 skan.pbm >tekst.txt

MiniGL

(3)

Szczepan Kuúniarz

trzeciej, ostatniej czëôci opisu biblioteki MiniGL zajmë sië funkcjami sîuûâcymi do budowy
interfejsu uûytkownika oraz rozszerzeniami
standardu OpenGL.
Jak napisaîem w poprzednim numerze, MiniGL umoûliwia programiôcie dostëp do struktury “Window” zwiâzanej
z oknem, w którym wyôwietlana jest grafika. Korzystajâc
z tego moûemy zbudowaê w peîni funkcjonalny i zgodny z
systemem operacyjnym interfejs uûytkownika. Jednak w niektórych przypadkach (np. gdy dostosowujemy do MiniGL
gotowy program) lepiej uûyê mechanizmu opartego na bibliotece GLUT bëdâcej standardem w ôwiecie OpenGL. Pozwala ona na definiowanie tzw. callbacks — funkcji wywoîywanych w momencie wystâpienia pewnego zdarzenia.
W MiniGL do ich okreôlenia sîuûâ nastëpujâce funkcje.

W
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mglKeyFunc (f) — definiuje callback obsîugujâcy klawiaturë; parametr musi byê typu “void (*)(char)”. Bëdzie on
otrzymywaê kod naciôniëtego klawisza (konkretnie kod
ASCII, uwzglëdniajâcy mapë klawiatury — taki jak
w IDCMP_VANILLAKEY). Jest to odpowiednik glutKeyboardFunc. Co ciekawe, dostëpna jest równieû funkcja glSpecialFunc — odpowiednik glutSpecialFunc — majâca obsîugiwaê klawisze specjalne (kursory, F-y, klawiaturë numerycznâ), ale MiniGL kompletnie jâ ignoruje...
mglMouseFunc (f) — definiuje callback do obsîugi myszy; jej parametr musi byê typu “void (*)(GLint x, GLint
y, GLbitfield buttons)”. Pierwsze dwa argumenty to
oczywiôcie wspóîrzëdne wskaúnika myszy. Trzeci okreôla
stan przycisków i jest sumâ logicznâ staîych MGL_BUTTON_LEFT, MGL_BUTTON_RIGHT i MGL_BUT-

Oczywiôcie program posiada
wiele innych parametrów, jednak ich
skuteczne uûycie wymaga duûej wiedzy o samym programie i jego dziaîaniu. Wiele z nich sîuûy wyîâcznie
eksperymentatorom i betatesterom
(program jest w wersji 0.2). Zainteresowanych odsyîam wiëc do oryginalnej dokumentacji. Opcja “-v 1”
powoduje wypisywanie na ekranie
informacji o postëpach rozpoznawania, jak to widaê na ilustracji obok.
Warto jej uûywaê — rozpoznanie
jednej szpalty tekstu testowego trwaîo na mojej Amidze z procesorem
68040/33 MHz od szeôciu do siedmiu minut. Gdyby nie wypisywane
w oknie konsoli informacje, moûna
by odnieôê wraûenie, ûe program sië
zawiesiî. Przekierowanie wyjôcia
programu do pliku (ostatni parametr) jest niezbëdne — w przeciwnym wypadku rozpoznany tekst zostanie wypisany w oknie.
Wypluty przez program tekst
wyglâda przyzwoicie, ale nie zachwycajâco, jak widaê to na trzeciej
ilustracji. Spora iloôê bîëdów wywo-

îana jest tym, ûe (niestety...) program nie rozpoznaje polskich liter;
nasze ogonkowce nie sâ nawet zastëpowane angielskimi odpowiednikami. Przykîadowo “ú”, “ê” i “ô” rozpoznawane sâ z reguîy jako “i”, “ó”
jako “_”, “â” jako “4”, a “ë” jako
“_” lub “g”. To chyba najwiëksza
wada programu, teksty angielskie
rozpoznawane sâ znacznie lepiej. Co
gorsza program nie potrafi sië uczyê
nieznanych liter — dopisanie obsîugi
polskich znaków diakrytycznych
wymagaîoby ingerencji w kod programu. Co wiëc robiê? Najpierw warto usunâê przeniesienia wyrazów do
nastëpnej linii i sformatowaê tekst
jakimô edytorem tekstu. Póúniej zaô
wczytujemy niezastâpionego Orta
i zabieramy sië do poprawiania... Tu
trzeba uwaûaê — czasem trzeba rëcznie wyedytowaê linië, czasem teû
program moûe puôciê bîëdny wyraz.
Przykîadowo wyraz “takûe” moûe
zostaê rozpoznany przez agocr jako
“takie”, co Ort puôci bez zastrzeûeï.
Jak widaê agocr nie jest na pewno rewelacjâ, zwîaszcza dla polskiego uûytkownika. Skanowanie tekstu
i obróbka zajëîy mi 15 minut, 20

minut trwaîo przetwarzanie na
tekst, 35 minut spëdziîem z Ortem.
Razem 70 minut. Tekst ma 5600
bajtów. Nie jestem dobrym “klawiaturopisarzem”, przy przepisywaniu
tekstu nie przekraczam 100 znaków
na minutë. Przepisanie tego tekstu
prosto z “eXeca” zajëîoby mi niecaîâ godzinë, zrobiîbym wiëc to szybciej. Sztuka dla sztuki? Byê moûe.
Uûycie agocr moûe byê jednak korzystne w przypadku przenoszenia
do komputera wydrukowanych kodów úródîowych programów czy
na przykîad danych liczbowych.
Tego rodzaju materiaîy przepisuje
sië znacznie wolniej niû teksty
w jëzyku naturalnym, czîowiek
szybciej sië przy nich mëczy. Nie
zawierajâ teû one polskich liter, zatem iloôê bîëdów zasadniczo sië
zmniejszy. Myôlë, ûe autor programu, Joerg Schulenburg, nie poprzestanie na wersji 0.2 i doczekamy
sië moûliwoôci nauczenia programu
naszych polskich kresek, kropek
i ogonków. Program moûna by teû
skompilowaê dla procesorów PowerPC — znacznie skróciîoby to
etap rozpoznawania tekstu.
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KRÓTKIE OPISY
Checker —

Stanisîaw Wësîawski

Checker jest jednym z programów
sprawdzajâcych poprawnoôê ortograficz-

HTMLread —

"eXec 1/2001", Page #47-48 Tile:0,0, 2001-6-10 21:18
Grayscale 150.0 lpi 45.0° 100%

SimpleHTML —

rzany wyraz zostaje podôwietlony. Dalej
nic sië nie dzieje — zostaliômy po prostu
ostrzeûeni o moûliwoôci popeînienia bîëdu. Ten maîy, napisany w asemblerze program jest bardzo pomysîowâ wersjâ korektorów tekstu znanych z pakietu Office.
Ostatnia wersja programu, oznaczona
skromnie numerem 0.54 zawiera w swoim sîowniku 250 000 wyrazów.
Program: Checker
Autorzy: Jarosîaw Paruzel
Wersja: 0.54
Status: Giftware
Úródîo: Aminet (text/misc)

ram pocztowy na Amigë. Jaki by on najlepszy nie byî, brakuje mu podglâdu poczty wysîanej w formacie HTML. Rozwiâzaniem okazaî sië skrypt ARexxa napisany
przez Guntera Hinrichsena. HTMLread,
nawet na wolniejszych Amigach, prawie
niezauwaûalnie skanuje list w trakcie jego
otwierania i w przypadku napotkania pliku HTML otwiera podanâ wczeôniej podczas konfiguracji przeglâdarkë. Za odtwarzacz HTML mogâ sîuûyê ulubione przeglâdarki internetowe, np. AWeb czy Voyager, a takûe dowolne przeglâdarki off-line jak SimpleHTML, HTMLview, czy
systemowy MultiView wraz z html.datatype. Od wersji 0.45 czëôê skryptu zostaîa

przepisana w C++ i skompilowana do
pliku wykonywalnego, dziëki czemu dziaîa on sprawniej i jeszcze szybciej. Teraz
i amigowcy mogâ sië cieszyê “dobrodziejstwem” listów o podwojonym lub niejednokrotnie potrojonym rozmiarze, wysyîanych przez inteligentnie inaczej skonfigurowane programy pocztowe napisane dla
platformy Windows.
Program: HTMLread
Autor: Gunter Hinrichsen
Wersja: 0.48
Status: Freeware
Úródîo: http://www.htmlread.50g.com

o co nam chodziîo. Wyglâda zupeînie, jakby paleta nie
byîa zremapowana. Otóû to wîaônie! Skâd datatyp ma
pobraê wîaôciwâ paletë? Oczywiôcie powinna to byê
paleta ekranu, na którym nasz obrazek ma sië pojawiê.
Zatem naleûy to obiektowi uôwiadomiê:

SetDTAttrs (picture, NULL, NULL, PDTA_Screen,
(LONG)okno->WScreen,
TAG_END);
Rys. 1

Ta linia to jedyna róûnica miëdzy programem
“datatype1” i “datatype2”. Ale za to róûnica znaczâca.
Nasze dzieîo wyglâda juû mniej wiëcej tak, jak wyglâdaê
powinno. Okienko otwarte przez drugi program pokazane jest na rysunku 2. Natomiast na trzeciej ilustracji mamy oryginalny 24-bitowy obraz. W powiëkszeniu moûemy zobaczyê róûnicë — co tu robi ten obleôny dithering?
Mimo ûe (czego niestety nie widaê na ilustracji) okno
zostaîo otwarte na 24-bitowym ekranie... Odpowiedú jest
prosta — datatyp pracowaî w domyôlnym trybie oômiobitowym i zremapowaî naszâ bitmapë do 256-kolorowej
palety ekranu. Aby zapewniê kompatybilnoôê Intuition z
kartami graficznymi, kaûdy ekran, równieû ten w TrueColor, ma swojâ, maksymalnie 256-kolorowâ paletë. Datatyp pracujâc w starym, 8-bitowym trybie, renderuje obraz uûywajâc wyîâcznie kolorów z tej palety. Z reguîy
wystarcza to do prostych obrazków typu przyciski graficzne, logosy i tym podobne detale, które sâ najczëôciej
rysowane rëcznie. Ja specjalnie wybraîem jako przykîad
obraz z pîynnym przejôciem kolorów, aby wyraúnie pokazaê ograniczenia trybu 8-bitowego. O trybie TrueColor, jak równieû o wyôwietlaniu obrazków zawartych
w kodzie programu, napiszë nastëpnym razem.

Rys. 2

Rys. 3

Andrzej J. Dëbicki

Czasem zdarza mi sië przeglâdaê pliki
HTML off-line. Czy to dokumentacjë do

oprogramowania, czy teû strony WWW zamieszczone na pîytach CD-ROM doîâczonych do róûnych magazynów (do eXeca
równieû). Bardzo przydatnym w tym przypadku jest program SimpleHTML. Jest to
typowa przeglâdarka off-line. Podstawowâ
zaletâ programu sâ naprawdë maîe wymagania sprzëtowe — do pracy wystarczy dowolna Amiga z systemem w wersji 3.0. Wadâ jest niestety ograniczony zasób rozpoznawanych tagów jëzyka HTML. Jeôli jednak
podejdzie sië do niego z odpowiednim dystansem (kto w dokumentacji na pîytach czy
dyskietkach uûywa najwymyôlniejszych
moûliwoôci jëzyka HTML?), stanie sië jasne,
ûe SimpleHTML jest niezastâpiony do szyb-

kiego podglâdu maîych plików. Jeôli do tego, po zainstalowaniu handlera HTTP, dojdzie moûliwoôê przeglâdania stron w Internecie (niestety w tym przypadku bez grafiki), otrzymamy darmowâ przeglâdarkë internetowâ. Program jest wciâû rozwijany,
a autor w kolejnych wersjach planuje znacznie poszerzyê zakres rozpoznawanych komend jëzyka HTML.

werów radiowych dziaîa w oparciu o format RealAudio, który wprawdzie moûna
na Amidze odtwarzaê, ale nie jest to zbyt
dobrze rozwiâzane, ani wygodne. Na
szczëôcie niektóre radia internetowe sâ
nadawane przez serwery Shoutcast lub
Icecast, wysyîajâce strumienie danych zakodowane w popularnym formacie MP3.
Do sîuchania takich wîaônie stacji sîuûy
StreAmi, polski program napisany przez
autora Froggera.
Obsîuga programu jest bardzo prosta:
odpalamy (naszym oczom ukazuje sië
sympatyczne GUI pod MUI), konfigurujemy, wybieramy serwer radiowy (ich listë,
tak jak i preferencje, zapisano w pliku

tekstowym, dziëki czemu moûna je w prosty sposób modyfikowaê i uzupeîniaê)
i juû sîuchamy. O ile oczywiôcie mamy
dostatecznie szybkie poîâczenie z Internetem. Na modemie mogâ byê problemy,
dlatego lepiej îâczyê sië z polskimi serwerami radiowymi, na przykîad z http://
amiga.com.pl:8000, mirrorem radia Nectarine, nadajâcego scenowe moduîy.

Eliza
Szymon Jessa

Program: SimpleHTML
Autor: Sebastian Bauer
Wersja: 0.13
Status: Freeware
Úródîo: Aminet (comm/www)

Grzegorz Juraszek

Radio internetowe to jedna z popularnych usîug dostëpnych w sieci. Czëôê ser-
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nâ tekstów pisanych po polsku na Amidze. Jednak róûnice miëdzy Ortem (Bieliïskiego) a Checkerem (Paruzela) sâ doôê
zasadnicze. Po pierwsze, Ort stara sië
sprawdzaê co sië da w naszym tekôcie,
a Checker sprawdza tylko zgodnoôê wyrazów ze swoim sîownikiem. Po drugie,
podstawowâ metodâ dziaîania Orta jest
korekta juû napisanych tekstów — Checker natomiast sprawdza tekst podczas pisania. Po wywoîaniu programu pojawia
sië maîe jednowierszowe okienko, w którym przewija sië litera po literze dokîadna
kopia tego, co piszemy w edytorze. Po
natrafieniu na wyraz niezgodny ze sîownikiem sîychaê sygnaî dúwiëkowy, a podej-

Andrzej J. Dëbicki

Wiëkszoôê amigowców sîyszâc nazwë
YAM od razu odpowie: najlepszy prog-

StreAmi —

PROGRAMOWANIE

Program: StreAmi
Autor: Sebastian Jëdruszkiewicz
Wersja: 1.24
Status: Freeware
Úródîo: http://frogger.rules.pl/streami/

radycyjnie rozpoczynajâca artykuîy reklamówka,
zachëcajâca do przeczytania wîaônie przeze mnie
zajmowanej strony “eXeca”, mogîaby w tym
przypadku brzmieê tak: “jeûeli chcesz sië nauczyê programowaê w jëzyku C, w dodatku jeôli pragniesz raz jeszcze zadziwiê wszystkich domowników swojâ wspaniaîâ
Amigâ, jeôli masz jakiô ukryty (czytaj: finansowy) cel
zwrócenia uwagi swoich rodziców albo jeôli chcesz do
reszty otumaniê mîodszâ siostrë, ûe Amiga myôli, czy
wprawiê w satysfakcjonujâce zaûenowanie kolegów —
posiadaczy mniej inteligentnych komputerów, to ten artykuî jest dokîadnie tym, na co czekaîeô lub czekaîaô!”
Dowiesz sië tutaj w bardzo konkretny sposób, jak
dziaîa tytuîowa Eliza, jak samemu moûesz napisaê podobny program oraz w jaki sposób moûna go dalej usprawniaê. Jedyne, co musisz znaê, to teoretyczne podstawy programowania w jëzyku C, a w ostatecznoôci wystarczy jedynie umiejëtnoôê wpisania przykîadowego programu i jego kompilacji!

T

Algorytm Elizy, na którym oparty zostaî zamieszczony
niûej program, jest w istocie bardzo prosty i pozornie
maîo oryginalny. Program, z zaîoûenia peîniâcy funkcjë
elektronicznego psychiatry, ma jedno podstawowe zadanie: odpowiadaê moûliwie sensownie na wprowadzane
zdania. Charakter programu dopuszcza stosowanie odpowiedzi ogólnych, natury psychologicznej, skîaniajâc
uûytkownika do przejmowania inicjatywy, a to naturalnie pomniejsza koniecznâ “inteligencjë” Elizy. Dziëki temu pozornie gîupi program, niczym niedouczony student
na egzaminie, robi wraûenie nie tak caîkiem gîupiego...
W praktyce wyglâda to tak, ûe analizowane jest wprowadzone zdanie i jeôli w przybliûeniu odpowiada zapisanemu gdzieô w pamiëci wzorcowi, to zostaje wypisana odpowiedú przynaleûna temu wzorcowi. Zwykle, przy dostatecznie duûej bazie wzorców, odpowiedzi Elizy potrafiâ
byê nie mniej inteligentne niû odpowiedzi wspomnianego
studenta. Myôlë, ûe w pewien sposób napawa to optymizmem, jeôli mówiê o algorytmie.
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Pokazaê obrazek

KRÓTKIE OPISY
TitleShow —

Krzysztof Wolski

Grzegorz Kraszewski

aûdy programista stanâî kiedyô przed problemem
wyôwietlenia obrazka. Sposobów na to jest bardzo wiele, poczynajâc od napisania wîasnej copper-listy i wczytania surowych danych do pamiëci Chip,
na uûyciu klasy MUI koïczâc. Czësto jednak zapominamy o najprostszym sposobie — wczytaniu i pokazaniu
obrazka przy pomocy datatypów, a dokîadniej picture.datatype. W rozmowach z innymi amigowymi programistami czësto sîyszë narzekania na datatypy i w niewielu programach sâ one uûywane. Na poczâtek wiëc obalmy kilka mitów na temat wykorzystania datatypów
w swoich programach.
“Korzystanie z datatypów jest trudne”. Nic bardziej
bîëdnego. Wczytanie obrazka w dowolnym obsîugiwanym przez datatypy formacie, zremapowanie i wyôwietlenie to kilka linijek kodu. Zyskujemy dodatkowo uniwersalnoôê — datatypy istniejâ do wszystkich popularnych formatów grafiki bitmapowej, jak równieû do kilku
formatów grafiki wektorowej.
“Datatypy nie pozwalajâ na wykorzystanie moûliwoôci
kart graficznych”. Ta opinia powstaîa wskutek uûywania
z kartami graficznymi oryginalnych datatypów z Commodore (wersja poniûej 42). Te faktycznie sprowadzajâ
wszystkie obrazki do 256 kolorów. W tej chwili istniejâ
co najmniej 3 wersje picture.datatype pozwalajâce na
wyôwietlanie obrazków w 24 bitach. Sâ to: datatyp CyberGraphX (v43), datatyp Picasso96 (równieû v43), oraz
datatyp z OS 3.5 (v44). Z punktu widzenia programisty
sâ ze sobâ zgodne. Ostatnie dwa wymienione nie wymagajâ obecnoôci karty graficznej ani systemu jej obsîugi.
“Datatypy wymuszajâ îadowanie obrazków z plików,
co jest bez sensu w przypadku maîych obrazków np. logosów albo przycisków graficznych”. I ta opinia jest
bîëdna. Bez problemu moûna zaîadowaê obrazek umieszczony w pamiëci, a wiëc równieû w kodzie programu.
Na poczâtek zajmë sië pracâ z datatypami w trybie 8bitowym (oznaczanym jako V42_MODE). W tym trybie
potrafiâ pracowaê wszystkie wersje picture.datatype.
Wersje 43+ standardowo pracujâ równieû w 8 bitach,
dopiero na wyraúne “polecenie” aplikacji przeîâczajâ sië
w tryb 24-bitowy. Jednak do drobnych obrazków typu
przyciski czy logosy, 256 kolorów w zupeînoôci wystarczy. Poza tym pozostajâc przy starszym trybie nie zmuszamy uûytkowników AGA do instalacji nowej wersji datatypu. Zacznijmy od prostego problemu — wyôwietlenie maîego obrazka w oknie otwartym na ekranie Workbencha. Obrazek oczywiôcie powinien zostaê zremapowany do palety ekranu. Na poczâtek zaîóûmy, ûe znajduje sië on w pliku o nazwie “obrazek” w katalogu programu. Pierwszym krokiem jest stworzenie obiektu reprezentujâcego nasz obrazek (pomijam tu oczywistoôci takie,
jak otwarcie datatypes.library; peîny kod úródîowy programu znajduje sië na okîadkowym CD):
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picture = NewDTObject (”PROGDIR:obrazek”,
DTA_GroupID, GID_PICTURE
PDTA_Remap, TRUE, TAG_END);

Na poczâtku mamy ôcieûkë do pliku z obrazkiem, potem kilka tagów. DTA_GroupID peîni rolë swoistego
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filtra — obiekt zostanie utworzony tylko wtedy, jeûeli
plik zawiera obraz, a nie powiedzmy dúwiëk czy animacjë. Drugi tag nakazuje zremapowanie obrazka, a o to
nam przecieû chodzi. Po udanym stworzeniu obiektu (co
poznajemy po tym, ûe zwrócona wartoôê jest róûna od
zera) moûna sobie pobraê rozmiary obrazka. Robi sië to
nastëpujâco:
LONG width, height;
GetDTAttrs (picture, DTA_NominalHoriz,
(LONG)&width, DTA_NominalVert,
(LONG)&height, TAG_END);

Na Amigë znajdziemy wiele róûnych
programów, które pomogâ nam upiëk-

WoW —

Dwa pierwsze wskaúniki to nie uûywane przez nas
struktury Window i Requester, trzeci NULL to równieû
nie uûywana struktura GadgetInfo. Mnogoôê tych nieuûywanych parametrów wynika z faktu, ûe obiekt DataType moûe byê traktowany jako gadûet BOOPSI i jako
taki bezpoôrednio dodany do okna. Ja jednak skoncentrujë sië na pozyskaniu i wyôwietleniu samego obrazu jako
bitmapy. Po wykonaniu wyûej opisanej metody moûemy
uzyskaê adres struktury BitMap w nastëpujâcy sposób:

Kaûdy zapewne spotkaî sië z problemem odczytu róûnych formatów tekstu.

XADmaster —

I nie chodzi tutaj o format zapisu polskich literek, ale o format zapisania
zawartoôci dokumentu. Dostajemy np.
dokument w formie pliku dla Worda i
chcielibyômy zobaczyê co w nim jest
zapisane. Programem, który moûe nam
w tym pomóc jest WoW — darmowy
konwerter róûnych formatów zapisu
dokumentów tekstowych. Moûliwoôci
WoW sâ duûe w stosunku do tego, ile
zajmuje on miejsca na dysku (tylko 30
kB) — potrafi on odczytaê tekst
zapisany w postaci HTML, dokumentu
WW6, RTF, ASCII, AmigaGuide, dokumentu Worda (potrafi “wyciâgnâê” sam
tekst), PDB i PS. Kaûdy z powyûszych

formatów moûemy po dokonaniu konwersji zapisaê jako czysty tekst, a dodatkowo moûemy zapisaê ASCII jako
HTML i dokument Wordwortha jako
RTF. Program ma bardzo niewielkie wymagania — do dziaîania wystarczy dowolna Amiga z zainstalowanym pakietem MUI.

komitym jego uzupeînieniem jest XAD. To
ujednolicony interfejs do szerokiej gamy archiwizerów. W podstawowej dystrybucji
znajdujâ sië m.in. moduîy obsîugujâce LhA,
LZX, RAR, ZIP, TAR i DMS.
Obsîuga archiwów dyskowych (DMS)
jest o tyle ciekawa, ûe nie tylko moûna rozpakowaê archiwum na dyskietkë, ale równieû skopiowaê znajdujâce sië w nim pliki!
Tak! Koniec z rozpakowywaniem DMS-ów
do RAD-u. Dla biblioteki nie sâ problemem
archiwa dzielone (tzw. multivolume). XAD
staî sië juû niepisanym standardem i jest
uûywany przez wiele programów m.in. DirectoryOpus, zarówno w wersji 5.X (poprzez ArcHandlerEx), jak i w 4.x (rozwijanej

przez Jacka Rzeuskiego). Pakiet ten jest
ciâgle rozwijany, praktycznie kaûdy moûe
napisaê wîasnego klienta. Jedynâ wadâ jakâ
znalazîem jest status pakietu, tj. shareware.
Za doôê wygórowanâ cenë (20DM) dostajemy plik z kluczem, który wyîâcza bardzo
denerwujâce requestery. Ciekawostkâ moûe
byê fakt doîâczenia pakietu do AmigaOS
3.9 w specjalnej wersji.

matematycznych, podobnym do pecetowego MathCad-a, czy Derive. To prawdziwy kombajn — oprócz tradycyjnych
obliczeï YACAS pozwala na obliczenia na
uîamkach zwykîych, rachunki algebraiczne (“na literach”), obliczenia macierzowe,
liczby zespolone, obliczanie pochodnych,
miejsc zerowych i granic funkcji, caîkowanie numeryczne, rozwijanie funkcji
w szeregi Taylora, rozwiâzywanie liniowych ukîadów równaï i... wyliczaê mógîbym jeszcze dîugo. Szybkoôê obliczeï mile
zaskakuje, choê przy szczególnie trudnych
zadaniach program potrafi sië zamyôliê na
kilkadziesiât sekund. YACAS posiada
moûliwoôê pisania skryptów i bibliotek

z funkcjami. W archiwum znajdziemy
ôwietnie napisanâ obszernâ dokumentacjë
wzbogaconâ licznymi przykîadami. I to
wszystko zupeînie za darmo. Za wadë
programu moûnaby uznaê brak interfejsu
graficznego — wszystkie komendy podajemy w okienku konsoli. Jednak nie przeszkadza to zbytnio, tak czy inaczej dane
do obliczeï wprowadza sië z klawiatury.

Program: TitleShadow
Autor: Peter Gordon
Wersja: 0.2
Status: freeware
Úródîo: Aminet (util/boot)

Zapewne kaûdy sîyszaî o pakiecie XFD
sîuûâcym do rozpakowywania plików. Zna-

YACAS —

Program: WoW
Autor: Mathias Parnaudeau
Wersja: 1.10
Status: Freeware
Úródîo: Aminet (util/conv)

Rafaî Mania

struct BitMap *bm;
GetDTAttrs (picture, PDTA_DestBitMap, (LONG)&bm,
TAG_END);

Z naciskiem muszë podkreôliê, ûe nie naleûy robiê
ûadnych zaîoûeï co do formatu otrzymanej bitmapy.
Wbrew pozorom nawet na Amidze bez karty graficznej
jest tych formatów kilka (np. bitmapa z przeplotem —
interleaved). Datatyp tworzy bitmapë w takim samym
formacie jak bitmapa podanego ekranu (o czym niûej).
Bezpiecznie moûemy kopiowaê nasz obrazek na podany
ekran lub do innej bitmapy “zaprzyjaúnionej” z bitmapâ
ekranu (friend bitmap), oczywiôcie moûna teû skopiowaê
obraz do RastPortu ekranu lub otwartego na nim okna,
tak jak to zrobiîem funkcjâ BltBitMapRastPort() w przykîadowych programach. Wszelakie grzebanie procesorem
w bitplanach (których moûe nawet w ogóle nie byê) w
najlepszym wypadku skoïczyê sië musi “krzakami” na
ekranie, w najgorszym — znanâ wszystkim czerwonâ
ramkâ Guru.
Wszystkie opisane czynnoôci wykonuje przykîadowy
program “datatype1” (zamieszczony na pîycie CD). Rezultat jego dziaîania na doîâczonym obrazku êwiczebnym
widzimy na rysunku 1. Jak widaê nie jest to jednak to,

byê widoczne równieû na innych ekranach (wystarczy podaê argument “allscreens” przy uruchamianiu programu).
Kolor cienia czy obwódki moûemy zmieniaê przy pomocy opcji “shadowpen”.
Program ma status freeware i mimo
wczesnej wersji dziaîa bardzo stabilnie
— z powodu jego dziaîania system nie
zawiesiî mi sië ani razu.

Krzysztof Wolski

Rozmiary zostajâ umieszczone w zmiennych “width”
i “height”. Oprócz rozmiarów moûna pobraê teû inne atrybuty, na przykîad iloôê kolorów, w naszym jednak wypadku, jako ûe obrazek zostanie dopasowany do ekranu,
a nie odwrotnie, dane te nie sâ potrzebne. Kolejnym krokiem jest “wyrenderowanie” obrazka, czyli zmuszenie
datatypu do zremapowania palety i zastosowania w razie
potrzeby ditheringu. Sîuûy do tego metoda DTM_PROCLAYOUT. Oto jak wykonuje sië jâ na naszym obiekcie:
DoDTMethod (picture, NULL, NULL, DTM_PROCLAYOUT,
NULL, DTSIF_NEWSIZE);

szyê wyglâd naszego Workbencha —
zmieniamy wyglâd gadûetów, menu, ikonek, ustawiamy “tapety” dla ramek
okien przy pomocy programu Birdie,
dodajemy róûne toolbary. Programem,
który moûe nam sprawiê wiele radoôci
jest na pewno TitleShadow. Jego zadaniem jest podîoûenie cienia pod nazwy
okienek. Program ten znakomicie uzupeînia dziaîanie wspomnianego juû programu Birdie. Nazwa okienka moûe byê
wyôwietlana na dwa podstawowe sposoby: z cieniem, z obwódkâ oraz w trzeci
sposób bëdâcy poîâczeniem obwódki
i cienia. Program moûe dziaîaê na ekranie Workbencha, ale jego efekty mogâ

Program: xadmaster.library
Autor: Dirk Stoecker
Wersja: 9.0
Status: Shareware
Úródîo: Aminet (util/arc)

Grzegorz Kraszewski

YACAS (Yet Another Computer Algebra System) jest programem do obliczeï

Program: YACAS
Autor: Fr3dY
Wersja: 1.0.43
Status: Public Domain
Úródîo: Aminet (misc/math/YACAS.lha)
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Excel i Word na Amidze
Michaî Przybylski

ekstem tym rozpoczynamy
w “eXecu” nowy serial opowiadajâcy o udawaniu przeróûnych maszyn (nazwijmy je... liczâcymi) na Amidze. Majâc na uwadze fakt, ûe najbardziej dopieszczone
i najdokîadniejsze sâ emulatory Maca (a takûe nadchodzâcy ponoê iFusion), bëdziemy zajmowaê sië gîównie tym komputerem. Chcielibyômy
przede wszystkim pokazaê Wam, ûe
Mac nie zaczyna sië Warcraftem
i nie koïczy na Cywilizacji — warto
przyjrzeê sië bliûej takûe programom
uûytkowym dla tego komputera.
Jak gîosi plotka na Amidze moûna
zrobiê wszystko. Zasadniczo tak jest,
ale czasem nie jest to ani wygodne,
ani szybkie. Ja przekonaîem sië
o tym zaraz po rozpoczëciu studiów.
Okazaîo sië, ûe wykresy generowane
przez TurboCalca 3.5 nie odpowiadajâ “uczelnianym standardom”,
a policzenie kilku regresji to póî
dnia pracy. Nigdy wczeôniej nie narzekaîem takûe na brak kompatybilnoôci WordWortha z Wordem. Tu
spotkaîa mnie nastëpna niespodzianka w postaci referatu, który miaî
powstaê “w co najmniej wersji szóstej” tego programu. Coô trzeba byîo
z tym zrobiê. Wykonywanie tych
prac w uniwersyteckich pracowniach
odpadaîo ze wzglëdu na moje wrodzone lenistwo. Pozostawaîo jedno
rozwiâzanie — Mac. Dlatego teû
chciaîbym Wam przybliûyê dwa bardzo znane programy — flagowe produkty firmy Microsoft.
Ostatnimi wersjami, co do których mam pewnoôê, ûe dziaîajâ na
Macach z procesorami 68k, sâ:
Excel 5.0 i Word 6.0.1. Nie sâ to na
pewno nowoôci, ale do wiëkszoôci
zastosowaï zupeînie wystarczajâ.
Wymagania sprzëtowe sâ bardzo
zbliûone: procesor 68040, system
w wersji 7.0 (dla Worda najlepiej
polski), 8 MB pamiëci oraz, w wersji minimalnej, okoîo 8 MB wolnego
miejsca na twardym dysku. W tym
miejscu zdecydowanie polecam
Wam osobnâ partycjë dla emulatora.
To jedyne rozwiâzanie jeôli zamierzacie coô w tych programach zdziaîaê. Ze strony Amigi warto takûe
wyposaûyê sië w mîodszego brata
CrossDosa — CrossMaca. Jest to
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jednak program komercyjny. Zastâpiê go moûna Mac-Handlerem znajdujâcym sië w archiwum z ShapeShifterem. Umoûliwi nam to wymianë bardziej skomplikowanych danych niû tekst, bez pomocy dyskietek. Przydaîaby sië takûe jakaô karta
graficzna, obydwa programy zaczynajâ bowiem wyglâdaê sensownie
dopiero od rozdzielczoôci 800 na
600 pikseli. Skoro mamy juû to
wszystko, zabieramy sië do pracy.
Zaczniemy od Excela. Jak wyglâda arkusz kalkulacyjny, nie muszë
nikomu tîumaczyê. Chyba kaûdy zna
TurboCalca, wiëc porównanie z nim
bëdzie w tym momencie jak najbardziej wskazane. Przede wszystkim
rzuca sië w oczy duûa iloôê funkcji
statystycznych, które zyskujemy po
instalacji tego programu. Moûemy
testowaê hipotezy, liczyê wartoôci
ôrednie rozkîadów czy teû ôrednie
odchylenia standardowe. W sumie
gotowych do uûycia jest szeôêdziesiât
funkcji — rewelacyjny wynik w porównaniu do amigowego odpowiednika. Doceni to kaûdy, kto próbowaî
wykonywaê takie obliczenia na piechotë. Jakby tego byîo maîo, program posiada tzw. Function Wizard.

Co to za zwierzâtko? Po prostu prowadzi nas za râczkë podczas wprowadzania formuîy. Wyôwietla informacje nie tylko o tym, co dana funkcja robi, ale takûe pyta o zakresy danych do obróbki odpowiednio komentujâc, jakâ rolë odgrywajâ. Rewelacja nie tylko dla poczâtkujâcych.
Funkcji matematycznych jest takûe
nieco wiëcej, choê tutaj przewaga
Excela nie jest aû tak widoczna.
Nastëpnym waûnym etapem obróbki danych jest ich wizualizacja.
No i tu Excel niestety bije TC na gîowë. Doôê napisaê, ûe aby dodaê na
wykresie bîëdy pomiaru musiaîem
podrasowywaê go... Personal Paintem. Produkt MS robi to automatycznie, nie wspominajâc juû o iloôci
rodzajów grafów do wyboru. Dostajemy do râk chociaûby moûliwoôê
tworzenia wykresów trójwymiarowych i to nie tylko w postaci linii,
ale takûe powierzchni. Co to oznacza
dla ludzi studiujâcych na kierunkach
ôcisîych, nie muszë chyba tîumaczyê.
W kaûdym bâdú razie jeôli miaîeô
problem ze zrozumieniem np. ekstremum funkcji wielu zmiennych, moûesz je sobie teraz obejrzeê na dwuwymiarowym przykîadzie.
Jak jednak wymieniaê dane pomiëdzy Amigâ i Makiem? Excel
posiada wiele formatów zapisu: od wîasnego (wiele wersji,
w tym akceptowana przez TC
— 4), poprzez DBase, Lotusa
aû do czystego tekstu. Z doôwiadczenia wiem, ûe najlepszym sposobem na importowanie danych do TurboCalca jest
wîaônie tekst. Spowodowane
jest to faktem, ûe najlepszy
amigowy arkusz kalkulacyjny
nie “îyka” wprowadzonych na
Macu wzorów.
Podsumowujâc — staliômy sië
“kompatybilni” (obrzydliwe
sîowo) z komputerami PC.
Moûemy szybciej i skuteczniej
obrabiaê swoje dane. Nie jest
to program o moûliwoôciach
Sigmy, ale moim przynajmniej
zdaniem, jest lepszy od TurboCalca. Choê z drugiej strony
wstëpne obliczenia wykonujë
zawsze na Amidze, a dopiero te
ostateczne, na Macu.

Weúmy sië teraz za Worda. Przyznam sië szczerze, ûe oprócz wspomnianego referatu, szybkich kursów
“obsîugi aplikacji” dla rodziny oraz
oglâdania sprawozdaï z laborek
przyjacióî, nie korzystam z niego.
Wolë WordWortha, ale to chyba siîa
przyzwyczajenia. Wiele rzeczy mógîbym robiê na Macu o wiele szybciej.
Przykîadem niech bëdâ tu chociaûby
tabele. Tu wystarczy przeciâgnâê tylko z Excela i gotowe. Bez ograniczeï co do dîugoôci tabeli i iloôci
cyfr w komórce. Przyjemniejsze jest
takûe formatowanie dokumentu. Po
prostu mamy do dyspozycji wiëkszâ
liczbë zautomatyzowanych narzëdzi,
które, co by o MS nie mówiê, uîatwiajâ pracë. A przy okazji — wielu
z Was widziaîo w akcji Worda na
PC i zwiâzku z tym obawia sië
o szybkoôê jego dziaîania na emulowanym Macu. No cóû, nie napiszë,
ûe Word na Amidze fruwa, niemniej
jednak dziaîa bardzo przyzwoicie.
Jest tylko trochë wolniejszy od
WordWortha.
A co z fontami? Sâ to czcionki
w formacie TrueType, a takie wiëkszoôê z Was ma. Ale nie, tak róûowo
niestety nie jest. Samo przekopiowanie do katalogu Fonts na Macu nie

wystarczy. Trzeba uûyê jednego
z konwerterów — postaramy sië zamieôciê jakiô na CoverCD, wraz
z kilkoma spolszczonymi fontami.
Zresztâ w polskim Finderze znajduje
sië kilka dobrej jakoôci czcionek, za-

tem nie jest to aû tak bardzo
palâcy problem.
Dla mnie Word to przede
wszystkim “kontakt ze ôwiatem”. Wystarczy poprosiê znajomego, aby zapisaî swój dokument w odpowiednim formacie i juû moûemy bezproblemowo go przeglâdaê. I nie ma tu
szans ûaden konwerter. Mamy
tabele, obrazki, wzory — tego
nam Amiga nie pokaûe. Moim
zdaniem duet ten znakomicie
powiëksza nasze moûliwoôci nie
tylko pracy, ale i takûe kompatybilnoôê (znowu to sîowo —
brrr), z bâdú co bâdú niebieskim
ôwiatem. Jedynym problemem
moûe byê zdobycie oryginalnych wersji tych programów.
A jeôli sië juû to Wam uda,
wówczas staniecie przed problemem gëstej stacji. No cóû, ostatnio znowu nieco potaniaîy.
Jeôli macie jakieô pomysîy na
nastëpne artykuîy dotyczâce
emulacji Maca, nie bâdúcie bezczynni. Moûe jest jakiô program, którego
opis chëtnie zobaczylibyôcie na naszych îamach? A moûe wolicie îopatologië i wyjaônienia, co to jest “teczka”? Piszcie na adres redakcji.

Heroes of Might & Magic 2
Michaî Przybylski

uû od kilku lat, gdy pytam
swoich znajomych, o to, w co
grajâ, odpowiedú jest zawsze
taka sama: w Herosów. Wybraîem
sië zatem do przyjaciela obejrzeê to
cudo. Jaki byî wynik? Zachorowaîem, oczywiôcie. Choroba ta trwaîaby w stanie uôpionym gdyby nie
Mac. Moje poszukiwania zakoïczyîy
sië poîowicznym sukcesem. Szukaîem bowiem czëôci trzeciej tej gry —
udaîo sië znaleúê drugâ. Niemniej
jednak z zapaîem zabraîem sië do
“testowania”, no i muszë przyznaê,
ûe po raz pierwszy od bardzo dawna, poôwiëciîem grze “kilka” dîuûszych wieczorów.
Heroes to gra strategiczna zrealizowana w ôwiecie fantasy. Grafika
(co widaê na ilustracji) i dúwiëk sâ
na przyzwoitym poziomie. Graê
moûna na trzy sposoby. Pierwszy

J

z nich to kampania — zbiór poîâczonych logicznie epizodów. Drugi
— pojedyïczy scenariusz. Trzeci —
gra przez sieê. Rozgrywka odbywa
sië w systemie turowym, a zatem ta-

kim, jakiego na Amidze dawno nie
mieliômy. Do wyboru mamy szeôê
nacji, kaûda dysponuje innymi umiejëtnoôciami, wiedzâ i wojskami. Ty-

tuîowi “bohaterowie” poruszajâ sië
po ôwiecie peînym miast, wiosek,
kopalni z zasobami “naturalnymi”,
tudzieû mniej przyjemnych niespodzianek w stylu zdesperowanych
hord nieprzyjacióî. Gîównâ czëôciâ
rozgrywki jest walka. To po prostu
trzeba zobaczyê — sposób realizacji
jest bardzo widowiskowy.
Gra jest ôwietna. Jeôli szukasz poîâczenia gry strategicznej, ekonomicznej i RPG, to spróbuj koniecznie. Aby zagraê w Herosów potrzebujemy co najmniej: procesora 040,
koôci AGA, MacOS-a 7.6 oraz
Sound Managera 3.2. Tu maîa uwaga do wszystkich grajâcych pod Maciusiem. Problemy z niektórymi grami (np. Warcraft 2), ustëpujâ od razu jeôli zainstalujemy tâ ostatniâ nakîadkë. Czasem warto poczytaê dokumentacjë.
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Excel i Word na Amidze
Michaî Przybylski

ekstem tym rozpoczynamy
w “eXecu” nowy serial opowiadajâcy o udawaniu przeróûnych maszyn (nazwijmy je... liczâcymi) na Amidze. Majâc na uwadze fakt, ûe najbardziej dopieszczone
i najdokîadniejsze sâ emulatory Maca (a takûe nadchodzâcy ponoê iFusion), bëdziemy zajmowaê sië gîównie tym komputerem. Chcielibyômy
przede wszystkim pokazaê Wam, ûe
Mac nie zaczyna sië Warcraftem
i nie koïczy na Cywilizacji — warto
przyjrzeê sië bliûej takûe programom
uûytkowym dla tego komputera.
Jak gîosi plotka na Amidze moûna
zrobiê wszystko. Zasadniczo tak jest,
ale czasem nie jest to ani wygodne,
ani szybkie. Ja przekonaîem sië
o tym zaraz po rozpoczëciu studiów.
Okazaîo sië, ûe wykresy generowane
przez TurboCalca 3.5 nie odpowiadajâ “uczelnianym standardom”,
a policzenie kilku regresji to póî
dnia pracy. Nigdy wczeôniej nie narzekaîem takûe na brak kompatybilnoôci WordWortha z Wordem. Tu
spotkaîa mnie nastëpna niespodzianka w postaci referatu, który miaî
powstaê “w co najmniej wersji szóstej” tego programu. Coô trzeba byîo
z tym zrobiê. Wykonywanie tych
prac w uniwersyteckich pracowniach
odpadaîo ze wzglëdu na moje wrodzone lenistwo. Pozostawaîo jedno
rozwiâzanie — Mac. Dlatego teû
chciaîbym Wam przybliûyê dwa bardzo znane programy — flagowe produkty firmy Microsoft.
Ostatnimi wersjami, co do których mam pewnoôê, ûe dziaîajâ na
Macach z procesorami 68k, sâ:
Excel 5.0 i Word 6.0.1. Nie sâ to na
pewno nowoôci, ale do wiëkszoôci
zastosowaï zupeînie wystarczajâ.
Wymagania sprzëtowe sâ bardzo
zbliûone: procesor 68040, system
w wersji 7.0 (dla Worda najlepiej
polski), 8 MB pamiëci oraz, w wersji minimalnej, okoîo 8 MB wolnego
miejsca na twardym dysku. W tym
miejscu zdecydowanie polecam
Wam osobnâ partycjë dla emulatora.
To jedyne rozwiâzanie jeôli zamierzacie coô w tych programach zdziaîaê. Ze strony Amigi warto takûe
wyposaûyê sië w mîodszego brata
CrossDosa — CrossMaca. Jest to
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jednak program komercyjny. Zastâpiê go moûna Mac-Handlerem znajdujâcym sië w archiwum z ShapeShifterem. Umoûliwi nam to wymianë bardziej skomplikowanych danych niû tekst, bez pomocy dyskietek. Przydaîaby sië takûe jakaô karta
graficzna, obydwa programy zaczynajâ bowiem wyglâdaê sensownie
dopiero od rozdzielczoôci 800 na
600 pikseli. Skoro mamy juû to
wszystko, zabieramy sië do pracy.
Zaczniemy od Excela. Jak wyglâda arkusz kalkulacyjny, nie muszë
nikomu tîumaczyê. Chyba kaûdy zna
TurboCalca, wiëc porównanie z nim
bëdzie w tym momencie jak najbardziej wskazane. Przede wszystkim
rzuca sië w oczy duûa iloôê funkcji
statystycznych, które zyskujemy po
instalacji tego programu. Moûemy
testowaê hipotezy, liczyê wartoôci
ôrednie rozkîadów czy teû ôrednie
odchylenia standardowe. W sumie
gotowych do uûycia jest szeôêdziesiât
funkcji — rewelacyjny wynik w porównaniu do amigowego odpowiednika. Doceni to kaûdy, kto próbowaî
wykonywaê takie obliczenia na piechotë. Jakby tego byîo maîo, program posiada tzw. Function Wizard.

Co to za zwierzâtko? Po prostu prowadzi nas za râczkë podczas wprowadzania formuîy. Wyôwietla informacje nie tylko o tym, co dana funkcja robi, ale takûe pyta o zakresy danych do obróbki odpowiednio komentujâc, jakâ rolë odgrywajâ. Rewelacja nie tylko dla poczâtkujâcych.
Funkcji matematycznych jest takûe
nieco wiëcej, choê tutaj przewaga
Excela nie jest aû tak widoczna.
Nastëpnym waûnym etapem obróbki danych jest ich wizualizacja.
No i tu Excel niestety bije TC na gîowë. Doôê napisaê, ûe aby dodaê na
wykresie bîëdy pomiaru musiaîem
podrasowywaê go... Personal Paintem. Produkt MS robi to automatycznie, nie wspominajâc juû o iloôci
rodzajów grafów do wyboru. Dostajemy do râk chociaûby moûliwoôê
tworzenia wykresów trójwymiarowych i to nie tylko w postaci linii,
ale takûe powierzchni. Co to oznacza
dla ludzi studiujâcych na kierunkach
ôcisîych, nie muszë chyba tîumaczyê.
W kaûdym bâdú razie jeôli miaîeô
problem ze zrozumieniem np. ekstremum funkcji wielu zmiennych, moûesz je sobie teraz obejrzeê na dwuwymiarowym przykîadzie.
Jak jednak wymieniaê dane pomiëdzy Amigâ i Makiem? Excel
posiada wiele formatów zapisu: od wîasnego (wiele wersji,
w tym akceptowana przez TC
— 4), poprzez DBase, Lotusa
aû do czystego tekstu. Z doôwiadczenia wiem, ûe najlepszym sposobem na importowanie danych do TurboCalca jest
wîaônie tekst. Spowodowane
jest to faktem, ûe najlepszy
amigowy arkusz kalkulacyjny
nie “îyka” wprowadzonych na
Macu wzorów.
Podsumowujâc — staliômy sië
“kompatybilni” (obrzydliwe
sîowo) z komputerami PC.
Moûemy szybciej i skuteczniej
obrabiaê swoje dane. Nie jest
to program o moûliwoôciach
Sigmy, ale moim przynajmniej
zdaniem, jest lepszy od TurboCalca. Choê z drugiej strony
wstëpne obliczenia wykonujë
zawsze na Amidze, a dopiero te
ostateczne, na Macu.

Weúmy sië teraz za Worda. Przyznam sië szczerze, ûe oprócz wspomnianego referatu, szybkich kursów
“obsîugi aplikacji” dla rodziny oraz
oglâdania sprawozdaï z laborek
przyjacióî, nie korzystam z niego.
Wolë WordWortha, ale to chyba siîa
przyzwyczajenia. Wiele rzeczy mógîbym robiê na Macu o wiele szybciej.
Przykîadem niech bëdâ tu chociaûby
tabele. Tu wystarczy przeciâgnâê tylko z Excela i gotowe. Bez ograniczeï co do dîugoôci tabeli i iloôci
cyfr w komórce. Przyjemniejsze jest
takûe formatowanie dokumentu. Po
prostu mamy do dyspozycji wiëkszâ
liczbë zautomatyzowanych narzëdzi,
które, co by o MS nie mówiê, uîatwiajâ pracë. A przy okazji — wielu
z Was widziaîo w akcji Worda na
PC i zwiâzku z tym obawia sië
o szybkoôê jego dziaîania na emulowanym Macu. No cóû, nie napiszë,
ûe Word na Amidze fruwa, niemniej
jednak dziaîa bardzo przyzwoicie.
Jest tylko trochë wolniejszy od
WordWortha.
A co z fontami? Sâ to czcionki
w formacie TrueType, a takie wiëkszoôê z Was ma. Ale nie, tak róûowo
niestety nie jest. Samo przekopiowanie do katalogu Fonts na Macu nie

wystarczy. Trzeba uûyê jednego
z konwerterów — postaramy sië zamieôciê jakiô na CoverCD, wraz
z kilkoma spolszczonymi fontami.
Zresztâ w polskim Finderze znajduje
sië kilka dobrej jakoôci czcionek, za-

tem nie jest to aû tak bardzo
palâcy problem.
Dla mnie Word to przede
wszystkim “kontakt ze ôwiatem”. Wystarczy poprosiê znajomego, aby zapisaî swój dokument w odpowiednim formacie i juû moûemy bezproblemowo go przeglâdaê. I nie ma tu
szans ûaden konwerter. Mamy
tabele, obrazki, wzory — tego
nam Amiga nie pokaûe. Moim
zdaniem duet ten znakomicie
powiëksza nasze moûliwoôci nie
tylko pracy, ale i takûe kompatybilnoôê (znowu to sîowo —
brrr), z bâdú co bâdú niebieskim
ôwiatem. Jedynym problemem
moûe byê zdobycie oryginalnych wersji tych programów.
A jeôli sië juû to Wam uda,
wówczas staniecie przed problemem gëstej stacji. No cóû, ostatnio znowu nieco potaniaîy.
Jeôli macie jakieô pomysîy na
nastëpne artykuîy dotyczâce
emulacji Maca, nie bâdúcie bezczynni. Moûe jest jakiô program, którego
opis chëtnie zobaczylibyôcie na naszych îamach? A moûe wolicie îopatologië i wyjaônienia, co to jest “teczka”? Piszcie na adres redakcji.

Heroes of Might & Magic 2
Michaî Przybylski

uû od kilku lat, gdy pytam
swoich znajomych, o to, w co
grajâ, odpowiedú jest zawsze
taka sama: w Herosów. Wybraîem
sië zatem do przyjaciela obejrzeê to
cudo. Jaki byî wynik? Zachorowaîem, oczywiôcie. Choroba ta trwaîaby w stanie uôpionym gdyby nie
Mac. Moje poszukiwania zakoïczyîy
sië poîowicznym sukcesem. Szukaîem bowiem czëôci trzeciej tej gry —
udaîo sië znaleúê drugâ. Niemniej
jednak z zapaîem zabraîem sië do
“testowania”, no i muszë przyznaê,
ûe po raz pierwszy od bardzo dawna, poôwiëciîem grze “kilka” dîuûszych wieczorów.
Heroes to gra strategiczna zrealizowana w ôwiecie fantasy. Grafika
(co widaê na ilustracji) i dúwiëk sâ
na przyzwoitym poziomie. Graê
moûna na trzy sposoby. Pierwszy

J

z nich to kampania — zbiór poîâczonych logicznie epizodów. Drugi
— pojedyïczy scenariusz. Trzeci —
gra przez sieê. Rozgrywka odbywa
sië w systemie turowym, a zatem ta-

kim, jakiego na Amidze dawno nie
mieliômy. Do wyboru mamy szeôê
nacji, kaûda dysponuje innymi umiejëtnoôciami, wiedzâ i wojskami. Ty-

tuîowi “bohaterowie” poruszajâ sië
po ôwiecie peînym miast, wiosek,
kopalni z zasobami “naturalnymi”,
tudzieû mniej przyjemnych niespodzianek w stylu zdesperowanych
hord nieprzyjacióî. Gîównâ czëôciâ
rozgrywki jest walka. To po prostu
trzeba zobaczyê — sposób realizacji
jest bardzo widowiskowy.
Gra jest ôwietna. Jeôli szukasz poîâczenia gry strategicznej, ekonomicznej i RPG, to spróbuj koniecznie. Aby zagraê w Herosów potrzebujemy co najmniej: procesora 040,
koôci AGA, MacOS-a 7.6 oraz
Sound Managera 3.2. Tu maîa uwaga do wszystkich grajâcych pod Maciusiem. Problemy z niektórymi grami (np. Warcraft 2), ustëpujâ od razu jeôli zainstalujemy tâ ostatniâ nakîadkë. Czasem warto poczytaê dokumentacjë.
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PROGRAMOWANIE

Pokazaê obrazek

KRÓTKIE OPISY
TitleShow —

Krzysztof Wolski

Grzegorz Kraszewski

aûdy programista stanâî kiedyô przed problemem
wyôwietlenia obrazka. Sposobów na to jest bardzo wiele, poczynajâc od napisania wîasnej copper-listy i wczytania surowych danych do pamiëci Chip,
na uûyciu klasy MUI koïczâc. Czësto jednak zapominamy o najprostszym sposobie — wczytaniu i pokazaniu
obrazka przy pomocy datatypów, a dokîadniej picture.datatype. W rozmowach z innymi amigowymi programistami czësto sîyszë narzekania na datatypy i w niewielu programach sâ one uûywane. Na poczâtek wiëc obalmy kilka mitów na temat wykorzystania datatypów
w swoich programach.
“Korzystanie z datatypów jest trudne”. Nic bardziej
bîëdnego. Wczytanie obrazka w dowolnym obsîugiwanym przez datatypy formacie, zremapowanie i wyôwietlenie to kilka linijek kodu. Zyskujemy dodatkowo uniwersalnoôê — datatypy istniejâ do wszystkich popularnych formatów grafiki bitmapowej, jak równieû do kilku
formatów grafiki wektorowej.
“Datatypy nie pozwalajâ na wykorzystanie moûliwoôci
kart graficznych”. Ta opinia powstaîa wskutek uûywania
z kartami graficznymi oryginalnych datatypów z Commodore (wersja poniûej 42). Te faktycznie sprowadzajâ
wszystkie obrazki do 256 kolorów. W tej chwili istniejâ
co najmniej 3 wersje picture.datatype pozwalajâce na
wyôwietlanie obrazków w 24 bitach. Sâ to: datatyp CyberGraphX (v43), datatyp Picasso96 (równieû v43), oraz
datatyp z OS 3.5 (v44). Z punktu widzenia programisty
sâ ze sobâ zgodne. Ostatnie dwa wymienione nie wymagajâ obecnoôci karty graficznej ani systemu jej obsîugi.
“Datatypy wymuszajâ îadowanie obrazków z plików,
co jest bez sensu w przypadku maîych obrazków np. logosów albo przycisków graficznych”. I ta opinia jest
bîëdna. Bez problemu moûna zaîadowaê obrazek umieszczony w pamiëci, a wiëc równieû w kodzie programu.
Na poczâtek zajmë sië pracâ z datatypami w trybie 8bitowym (oznaczanym jako V42_MODE). W tym trybie
potrafiâ pracowaê wszystkie wersje picture.datatype.
Wersje 43+ standardowo pracujâ równieû w 8 bitach,
dopiero na wyraúne “polecenie” aplikacji przeîâczajâ sië
w tryb 24-bitowy. Jednak do drobnych obrazków typu
przyciski czy logosy, 256 kolorów w zupeînoôci wystarczy. Poza tym pozostajâc przy starszym trybie nie zmuszamy uûytkowników AGA do instalacji nowej wersji datatypu. Zacznijmy od prostego problemu — wyôwietlenie maîego obrazka w oknie otwartym na ekranie Workbencha. Obrazek oczywiôcie powinien zostaê zremapowany do palety ekranu. Na poczâtek zaîóûmy, ûe znajduje sië on w pliku o nazwie “obrazek” w katalogu programu. Pierwszym krokiem jest stworzenie obiektu reprezentujâcego nasz obrazek (pomijam tu oczywistoôci takie,
jak otwarcie datatypes.library; peîny kod úródîowy programu znajduje sië na okîadkowym CD):
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picture = NewDTObject (”PROGDIR:obrazek”,
DTA_GroupID, GID_PICTURE
PDTA_Remap, TRUE, TAG_END);

Na poczâtku mamy ôcieûkë do pliku z obrazkiem, potem kilka tagów. DTA_GroupID peîni rolë swoistego
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filtra — obiekt zostanie utworzony tylko wtedy, jeûeli
plik zawiera obraz, a nie powiedzmy dúwiëk czy animacjë. Drugi tag nakazuje zremapowanie obrazka, a o to
nam przecieû chodzi. Po udanym stworzeniu obiektu (co
poznajemy po tym, ûe zwrócona wartoôê jest róûna od
zera) moûna sobie pobraê rozmiary obrazka. Robi sië to
nastëpujâco:
LONG width, height;
GetDTAttrs (picture, DTA_NominalHoriz,
(LONG)&width, DTA_NominalVert,
(LONG)&height, TAG_END);

Na Amigë znajdziemy wiele róûnych
programów, które pomogâ nam upiëk-

WoW —

Dwa pierwsze wskaúniki to nie uûywane przez nas
struktury Window i Requester, trzeci NULL to równieû
nie uûywana struktura GadgetInfo. Mnogoôê tych nieuûywanych parametrów wynika z faktu, ûe obiekt DataType moûe byê traktowany jako gadûet BOOPSI i jako
taki bezpoôrednio dodany do okna. Ja jednak skoncentrujë sië na pozyskaniu i wyôwietleniu samego obrazu jako
bitmapy. Po wykonaniu wyûej opisanej metody moûemy
uzyskaê adres struktury BitMap w nastëpujâcy sposób:

Kaûdy zapewne spotkaî sië z problemem odczytu róûnych formatów tekstu.

XADmaster —

I nie chodzi tutaj o format zapisu polskich literek, ale o format zapisania
zawartoôci dokumentu. Dostajemy np.
dokument w formie pliku dla Worda i
chcielibyômy zobaczyê co w nim jest
zapisane. Programem, który moûe nam
w tym pomóc jest WoW — darmowy
konwerter róûnych formatów zapisu
dokumentów tekstowych. Moûliwoôci
WoW sâ duûe w stosunku do tego, ile
zajmuje on miejsca na dysku (tylko 30
kB) — potrafi on odczytaê tekst
zapisany w postaci HTML, dokumentu
WW6, RTF, ASCII, AmigaGuide, dokumentu Worda (potrafi “wyciâgnâê” sam
tekst), PDB i PS. Kaûdy z powyûszych

formatów moûemy po dokonaniu konwersji zapisaê jako czysty tekst, a dodatkowo moûemy zapisaê ASCII jako
HTML i dokument Wordwortha jako
RTF. Program ma bardzo niewielkie wymagania — do dziaîania wystarczy dowolna Amiga z zainstalowanym pakietem MUI.

komitym jego uzupeînieniem jest XAD. To
ujednolicony interfejs do szerokiej gamy archiwizerów. W podstawowej dystrybucji
znajdujâ sië m.in. moduîy obsîugujâce LhA,
LZX, RAR, ZIP, TAR i DMS.
Obsîuga archiwów dyskowych (DMS)
jest o tyle ciekawa, ûe nie tylko moûna rozpakowaê archiwum na dyskietkë, ale równieû skopiowaê znajdujâce sië w nim pliki!
Tak! Koniec z rozpakowywaniem DMS-ów
do RAD-u. Dla biblioteki nie sâ problemem
archiwa dzielone (tzw. multivolume). XAD
staî sië juû niepisanym standardem i jest
uûywany przez wiele programów m.in. DirectoryOpus, zarówno w wersji 5.X (poprzez ArcHandlerEx), jak i w 4.x (rozwijanej

przez Jacka Rzeuskiego). Pakiet ten jest
ciâgle rozwijany, praktycznie kaûdy moûe
napisaê wîasnego klienta. Jedynâ wadâ jakâ
znalazîem jest status pakietu, tj. shareware.
Za doôê wygórowanâ cenë (20DM) dostajemy plik z kluczem, który wyîâcza bardzo
denerwujâce requestery. Ciekawostkâ moûe
byê fakt doîâczenia pakietu do AmigaOS
3.9 w specjalnej wersji.

matematycznych, podobnym do pecetowego MathCad-a, czy Derive. To prawdziwy kombajn — oprócz tradycyjnych
obliczeï YACAS pozwala na obliczenia na
uîamkach zwykîych, rachunki algebraiczne (“na literach”), obliczenia macierzowe,
liczby zespolone, obliczanie pochodnych,
miejsc zerowych i granic funkcji, caîkowanie numeryczne, rozwijanie funkcji
w szeregi Taylora, rozwiâzywanie liniowych ukîadów równaï i... wyliczaê mógîbym jeszcze dîugo. Szybkoôê obliczeï mile
zaskakuje, choê przy szczególnie trudnych
zadaniach program potrafi sië zamyôliê na
kilkadziesiât sekund. YACAS posiada
moûliwoôê pisania skryptów i bibliotek

z funkcjami. W archiwum znajdziemy
ôwietnie napisanâ obszernâ dokumentacjë
wzbogaconâ licznymi przykîadami. I to
wszystko zupeînie za darmo. Za wadë
programu moûnaby uznaê brak interfejsu
graficznego — wszystkie komendy podajemy w okienku konsoli. Jednak nie przeszkadza to zbytnio, tak czy inaczej dane
do obliczeï wprowadza sië z klawiatury.

Program: TitleShadow
Autor: Peter Gordon
Wersja: 0.2
Status: freeware
Úródîo: Aminet (util/boot)

Zapewne kaûdy sîyszaî o pakiecie XFD
sîuûâcym do rozpakowywania plików. Zna-

YACAS —

Program: WoW
Autor: Mathias Parnaudeau
Wersja: 1.10
Status: Freeware
Úródîo: Aminet (util/conv)

Rafaî Mania

struct BitMap *bm;
GetDTAttrs (picture, PDTA_DestBitMap, (LONG)&bm,
TAG_END);

Z naciskiem muszë podkreôliê, ûe nie naleûy robiê
ûadnych zaîoûeï co do formatu otrzymanej bitmapy.
Wbrew pozorom nawet na Amidze bez karty graficznej
jest tych formatów kilka (np. bitmapa z przeplotem —
interleaved). Datatyp tworzy bitmapë w takim samym
formacie jak bitmapa podanego ekranu (o czym niûej).
Bezpiecznie moûemy kopiowaê nasz obrazek na podany
ekran lub do innej bitmapy “zaprzyjaúnionej” z bitmapâ
ekranu (friend bitmap), oczywiôcie moûna teû skopiowaê
obraz do RastPortu ekranu lub otwartego na nim okna,
tak jak to zrobiîem funkcjâ BltBitMapRastPort() w przykîadowych programach. Wszelakie grzebanie procesorem
w bitplanach (których moûe nawet w ogóle nie byê) w
najlepszym wypadku skoïczyê sië musi “krzakami” na
ekranie, w najgorszym — znanâ wszystkim czerwonâ
ramkâ Guru.
Wszystkie opisane czynnoôci wykonuje przykîadowy
program “datatype1” (zamieszczony na pîycie CD). Rezultat jego dziaîania na doîâczonym obrazku êwiczebnym
widzimy na rysunku 1. Jak widaê nie jest to jednak to,

byê widoczne równieû na innych ekranach (wystarczy podaê argument “allscreens” przy uruchamianiu programu).
Kolor cienia czy obwódki moûemy zmieniaê przy pomocy opcji “shadowpen”.
Program ma status freeware i mimo
wczesnej wersji dziaîa bardzo stabilnie
— z powodu jego dziaîania system nie
zawiesiî mi sië ani razu.

Krzysztof Wolski

Rozmiary zostajâ umieszczone w zmiennych “width”
i “height”. Oprócz rozmiarów moûna pobraê teû inne atrybuty, na przykîad iloôê kolorów, w naszym jednak wypadku, jako ûe obrazek zostanie dopasowany do ekranu,
a nie odwrotnie, dane te nie sâ potrzebne. Kolejnym krokiem jest “wyrenderowanie” obrazka, czyli zmuszenie
datatypu do zremapowania palety i zastosowania w razie
potrzeby ditheringu. Sîuûy do tego metoda DTM_PROCLAYOUT. Oto jak wykonuje sië jâ na naszym obiekcie:
DoDTMethod (picture, NULL, NULL, DTM_PROCLAYOUT,
NULL, DTSIF_NEWSIZE);

szyê wyglâd naszego Workbencha —
zmieniamy wyglâd gadûetów, menu, ikonek, ustawiamy “tapety” dla ramek
okien przy pomocy programu Birdie,
dodajemy róûne toolbary. Programem,
który moûe nam sprawiê wiele radoôci
jest na pewno TitleShadow. Jego zadaniem jest podîoûenie cienia pod nazwy
okienek. Program ten znakomicie uzupeînia dziaîanie wspomnianego juû programu Birdie. Nazwa okienka moûe byê
wyôwietlana na dwa podstawowe sposoby: z cieniem, z obwódkâ oraz w trzeci
sposób bëdâcy poîâczeniem obwódki
i cienia. Program moûe dziaîaê na ekranie Workbencha, ale jego efekty mogâ

Program: xadmaster.library
Autor: Dirk Stoecker
Wersja: 9.0
Status: Shareware
Úródîo: Aminet (util/arc)

Grzegorz Kraszewski

YACAS (Yet Another Computer Algebra System) jest programem do obliczeï

Program: YACAS
Autor: Fr3dY
Wersja: 1.0.43
Status: Public Domain
Úródîo: Aminet (misc/math/YACAS.lha)
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KRÓTKIE OPISY
Checker —

Stanisîaw Wësîawski

Checker jest jednym z programów
sprawdzajâcych poprawnoôê ortograficz-

HTMLread —

"eXec 1/2001", Page #47-48 Tile:0,0, 2001-6-10 21:18
Grayscale 150.0 lpi 45.0° 100%

SimpleHTML —

rzany wyraz zostaje podôwietlony. Dalej
nic sië nie dzieje — zostaliômy po prostu
ostrzeûeni o moûliwoôci popeînienia bîëdu. Ten maîy, napisany w asemblerze program jest bardzo pomysîowâ wersjâ korektorów tekstu znanych z pakietu Office.
Ostatnia wersja programu, oznaczona
skromnie numerem 0.54 zawiera w swoim sîowniku 250 000 wyrazów.
Program: Checker
Autorzy: Jarosîaw Paruzel
Wersja: 0.54
Status: Giftware
Úródîo: Aminet (text/misc)

ram pocztowy na Amigë. Jaki by on najlepszy nie byî, brakuje mu podglâdu poczty wysîanej w formacie HTML. Rozwiâzaniem okazaî sië skrypt ARexxa napisany
przez Guntera Hinrichsena. HTMLread,
nawet na wolniejszych Amigach, prawie
niezauwaûalnie skanuje list w trakcie jego
otwierania i w przypadku napotkania pliku HTML otwiera podanâ wczeôniej podczas konfiguracji przeglâdarkë. Za odtwarzacz HTML mogâ sîuûyê ulubione przeglâdarki internetowe, np. AWeb czy Voyager, a takûe dowolne przeglâdarki off-line jak SimpleHTML, HTMLview, czy
systemowy MultiView wraz z html.datatype. Od wersji 0.45 czëôê skryptu zostaîa

przepisana w C++ i skompilowana do
pliku wykonywalnego, dziëki czemu dziaîa on sprawniej i jeszcze szybciej. Teraz
i amigowcy mogâ sië cieszyê “dobrodziejstwem” listów o podwojonym lub niejednokrotnie potrojonym rozmiarze, wysyîanych przez inteligentnie inaczej skonfigurowane programy pocztowe napisane dla
platformy Windows.
Program: HTMLread
Autor: Gunter Hinrichsen
Wersja: 0.48
Status: Freeware
Úródîo: http://www.htmlread.50g.com

o co nam chodziîo. Wyglâda zupeînie, jakby paleta nie
byîa zremapowana. Otóû to wîaônie! Skâd datatyp ma
pobraê wîaôciwâ paletë? Oczywiôcie powinna to byê
paleta ekranu, na którym nasz obrazek ma sië pojawiê.
Zatem naleûy to obiektowi uôwiadomiê:

SetDTAttrs (picture, NULL, NULL, PDTA_Screen,
(LONG)okno->WScreen,
TAG_END);
Rys. 1

Ta linia to jedyna róûnica miëdzy programem
“datatype1” i “datatype2”. Ale za to róûnica znaczâca.
Nasze dzieîo wyglâda juû mniej wiëcej tak, jak wyglâdaê
powinno. Okienko otwarte przez drugi program pokazane jest na rysunku 2. Natomiast na trzeciej ilustracji mamy oryginalny 24-bitowy obraz. W powiëkszeniu moûemy zobaczyê róûnicë — co tu robi ten obleôny dithering?
Mimo ûe (czego niestety nie widaê na ilustracji) okno
zostaîo otwarte na 24-bitowym ekranie... Odpowiedú jest
prosta — datatyp pracowaî w domyôlnym trybie oômiobitowym i zremapowaî naszâ bitmapë do 256-kolorowej
palety ekranu. Aby zapewniê kompatybilnoôê Intuition z
kartami graficznymi, kaûdy ekran, równieû ten w TrueColor, ma swojâ, maksymalnie 256-kolorowâ paletë. Datatyp pracujâc w starym, 8-bitowym trybie, renderuje obraz uûywajâc wyîâcznie kolorów z tej palety. Z reguîy
wystarcza to do prostych obrazków typu przyciski graficzne, logosy i tym podobne detale, które sâ najczëôciej
rysowane rëcznie. Ja specjalnie wybraîem jako przykîad
obraz z pîynnym przejôciem kolorów, aby wyraúnie pokazaê ograniczenia trybu 8-bitowego. O trybie TrueColor, jak równieû o wyôwietlaniu obrazków zawartych
w kodzie programu, napiszë nastëpnym razem.

Rys. 2

Rys. 3

Andrzej J. Dëbicki

Czasem zdarza mi sië przeglâdaê pliki
HTML off-line. Czy to dokumentacjë do

oprogramowania, czy teû strony WWW zamieszczone na pîytach CD-ROM doîâczonych do róûnych magazynów (do eXeca
równieû). Bardzo przydatnym w tym przypadku jest program SimpleHTML. Jest to
typowa przeglâdarka off-line. Podstawowâ
zaletâ programu sâ naprawdë maîe wymagania sprzëtowe — do pracy wystarczy dowolna Amiga z systemem w wersji 3.0. Wadâ jest niestety ograniczony zasób rozpoznawanych tagów jëzyka HTML. Jeôli jednak
podejdzie sië do niego z odpowiednim dystansem (kto w dokumentacji na pîytach czy
dyskietkach uûywa najwymyôlniejszych
moûliwoôci jëzyka HTML?), stanie sië jasne,
ûe SimpleHTML jest niezastâpiony do szyb-

kiego podglâdu maîych plików. Jeôli do tego, po zainstalowaniu handlera HTTP, dojdzie moûliwoôê przeglâdania stron w Internecie (niestety w tym przypadku bez grafiki), otrzymamy darmowâ przeglâdarkë internetowâ. Program jest wciâû rozwijany,
a autor w kolejnych wersjach planuje znacznie poszerzyê zakres rozpoznawanych komend jëzyka HTML.

werów radiowych dziaîa w oparciu o format RealAudio, który wprawdzie moûna
na Amidze odtwarzaê, ale nie jest to zbyt
dobrze rozwiâzane, ani wygodne. Na
szczëôcie niektóre radia internetowe sâ
nadawane przez serwery Shoutcast lub
Icecast, wysyîajâce strumienie danych zakodowane w popularnym formacie MP3.
Do sîuchania takich wîaônie stacji sîuûy
StreAmi, polski program napisany przez
autora Froggera.
Obsîuga programu jest bardzo prosta:
odpalamy (naszym oczom ukazuje sië
sympatyczne GUI pod MUI), konfigurujemy, wybieramy serwer radiowy (ich listë,
tak jak i preferencje, zapisano w pliku

tekstowym, dziëki czemu moûna je w prosty sposób modyfikowaê i uzupeîniaê)
i juû sîuchamy. O ile oczywiôcie mamy
dostatecznie szybkie poîâczenie z Internetem. Na modemie mogâ byê problemy,
dlatego lepiej îâczyê sië z polskimi serwerami radiowymi, na przykîad z http://
amiga.com.pl:8000, mirrorem radia Nectarine, nadajâcego scenowe moduîy.

Eliza
Szymon Jessa

Program: SimpleHTML
Autor: Sebastian Bauer
Wersja: 0.13
Status: Freeware
Úródîo: Aminet (comm/www)

Grzegorz Juraszek

Radio internetowe to jedna z popularnych usîug dostëpnych w sieci. Czëôê ser-
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nâ tekstów pisanych po polsku na Amidze. Jednak róûnice miëdzy Ortem (Bieliïskiego) a Checkerem (Paruzela) sâ doôê
zasadnicze. Po pierwsze, Ort stara sië
sprawdzaê co sië da w naszym tekôcie,
a Checker sprawdza tylko zgodnoôê wyrazów ze swoim sîownikiem. Po drugie,
podstawowâ metodâ dziaîania Orta jest
korekta juû napisanych tekstów — Checker natomiast sprawdza tekst podczas pisania. Po wywoîaniu programu pojawia
sië maîe jednowierszowe okienko, w którym przewija sië litera po literze dokîadna
kopia tego, co piszemy w edytorze. Po
natrafieniu na wyraz niezgodny ze sîownikiem sîychaê sygnaî dúwiëkowy, a podej-

Andrzej J. Dëbicki

Wiëkszoôê amigowców sîyszâc nazwë
YAM od razu odpowie: najlepszy prog-

StreAmi —

PROGRAMOWANIE

Program: StreAmi
Autor: Sebastian Jëdruszkiewicz
Wersja: 1.24
Status: Freeware
Úródîo: http://frogger.rules.pl/streami/

radycyjnie rozpoczynajâca artykuîy reklamówka,
zachëcajâca do przeczytania wîaônie przeze mnie
zajmowanej strony “eXeca”, mogîaby w tym
przypadku brzmieê tak: “jeûeli chcesz sië nauczyê programowaê w jëzyku C, w dodatku jeôli pragniesz raz jeszcze zadziwiê wszystkich domowników swojâ wspaniaîâ
Amigâ, jeôli masz jakiô ukryty (czytaj: finansowy) cel
zwrócenia uwagi swoich rodziców albo jeôli chcesz do
reszty otumaniê mîodszâ siostrë, ûe Amiga myôli, czy
wprawiê w satysfakcjonujâce zaûenowanie kolegów —
posiadaczy mniej inteligentnych komputerów, to ten artykuî jest dokîadnie tym, na co czekaîeô lub czekaîaô!”
Dowiesz sië tutaj w bardzo konkretny sposób, jak
dziaîa tytuîowa Eliza, jak samemu moûesz napisaê podobny program oraz w jaki sposób moûna go dalej usprawniaê. Jedyne, co musisz znaê, to teoretyczne podstawy programowania w jëzyku C, a w ostatecznoôci wystarczy jedynie umiejëtnoôê wpisania przykîadowego programu i jego kompilacji!

T

Algorytm Elizy, na którym oparty zostaî zamieszczony
niûej program, jest w istocie bardzo prosty i pozornie
maîo oryginalny. Program, z zaîoûenia peîniâcy funkcjë
elektronicznego psychiatry, ma jedno podstawowe zadanie: odpowiadaê moûliwie sensownie na wprowadzane
zdania. Charakter programu dopuszcza stosowanie odpowiedzi ogólnych, natury psychologicznej, skîaniajâc
uûytkownika do przejmowania inicjatywy, a to naturalnie pomniejsza koniecznâ “inteligencjë” Elizy. Dziëki temu pozornie gîupi program, niczym niedouczony student
na egzaminie, robi wraûenie nie tak caîkiem gîupiego...
W praktyce wyglâda to tak, ûe analizowane jest wprowadzone zdanie i jeôli w przybliûeniu odpowiada zapisanemu gdzieô w pamiëci wzorcowi, to zostaje wypisana odpowiedú przynaleûna temu wzorcowi. Zwykle, przy dostatecznie duûej bazie wzorców, odpowiedzi Elizy potrafiâ
byê nie mniej inteligentne niû odpowiedzi wspomnianego
studenta. Myôlë, ûe w pewien sposób napawa to optymizmem, jeôli mówiê o algorytmie.
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Zanim jednak przystâpimy do pisania programu, naleûy bardziej szczegóîowo okreôliê jego algorytm, czyli
sposób (metodë) dziaîania. Warto sobie zapamiëtaê ten
schemat postëpowania: najpierw algorytm, dopiero potem program. Pominiëcie pierwszego etapu moûe byê
równoznaczne z niezrealizowaniem drugiego, i w konsekwencji — powrotem do pierwszego, co wiâûe sië
oczywiôcie ze stratâ czasu i nerwów, a jedynâ rzeczâ, którâ zyskujemy, jest doôwiadczenie prawdziwoôci przedstawionego schematu.
W pierwszej fazie naleûy pobraê od uûytkownika zdanie (patrz funkcja: pobierz_zdanie) i je gdzieô zapamiëtaê
(u nas: input). W nastëpnym kroku trzeba sprawdziê
wzorce umieszczone w pamiëci i okreôliê, czy któryô
z nich odpowiada wprowadzonemu zdaniu (patrz funkcja: wybierz_odpowiedz). Sprawdzanie wzorca to równieû pewien schemat dziaîania: pobieramy kolejne wyrazy wzorca i sprawdzamy, czy wystëpujâ we wprowadzonym zdaniu. Jeôli wszystkie one wystëpujâ, to akceptujemy ten wzorzec i wyprowadzamy na ekran odpowiedú
do niego przypisanâ (patrz funkcja: pokaz_odpowiedz).
Jeôli nie uda sië odnaleúê pasujâcego wzorca, to naleûy
wyprowadziê na ekran jakâô standardowâ odpowiedú
zdefiniowanâ dla tego przypadku. W ostatniej czëôci naleûy sprawdziê, czy wpisane zdanie jest jakimô rozkazem
programu (patrz funkcja: obsluga_komend) i w przypadku potwierdzenia — wykonaê go. I to wszystko!
Algorytm ten jest prosty, i zostaî dokîadnie odwzorowany
w przykîadowym programie. Zawiera on w sobie podstawowe instrukcje, o które najczëôciej pytajâ programiôci zanim
napiszâ swój pierwszy program oraz jak tylko go napiszâ.
Dodatkowe komentarze w sposób jednoznaczny pozwolâ
kaûdemu szybko zrozumieê w czym rzecz, a co najwaûniejsze
— efekt dziaîania programu bëdzie dla Was zapewne równie
fascynujâcy, co zgîëbianie kodu úródîowego.

Na zakoïczenie warto powiedzieê, ûe nazwa ELIZA
pochodzi od programu napisanego przez Josepha
Weizenbauma. Pierwsza Eliza powstaîa w latach szeôêdziesiâtych, a najróûniejsze jej wersje szybko rozpowszechniîy sië na wszystkich platformach komputerowych.
Zaprezentowany przykîadowy program (kod programu zostaî umieszczony na pîycie CD, ûeby nie traciê
miejsca w piômie), jak îatwo zauwaûyê, jest maksymalnie
uproszczony. Ma to na celu przyciâgniëcie wszystkich
poczâtkujâcych programistów, którzy na pewno sobie
z nim poradzâ i znajdâ zachëtë na przyszîoôê. Tym, którzy chcieliby dalej rozwijaê swojego elektronicznego psychiatrë, mogë postawiê kilka waûnych celów do zrealizowania. Niech bëdâ one niczym przeszkody, po pokonaniu których stanowisko gîównego rodzinnego programisty zostanie Wam z szacunkiem przyznane, a Wasza Amiga bëdzie najinteligentniejszym komputerem w promieniu kilku osiedli.
Przede wszystkim koniecznie naleûy przystosowaê
program do akceptowania zdaï ze znakami interpunkcyjnymi. Najlepiej, ûeby byîy po prostu zamieniane na spacje. Drugim zadaniem bëdzie rozbudowanie
tablicy in_out, wprowadzajâc moûliwoôê wyboru jednej
z kilku dostëpnych odpowiedzi. Dziëki temu program
nie bëdzie ciâgle odpowiadaî tak samo na powtarzane
zdania. Proponujë, aby zrobiê to wprowadzajâc jakiô
separator w ciâgu odpowiedzi, który oddzielaîby je od
siebie (moûe to byê znak ‘/’ lub jakiô inny). Idâc dalej,
przydaîoby sië uwzglëdnianie typu zdania — czy jest to
twierdzenie, czy pytanie. W momencie, kiedy i to juû
osiâgniecie i nadal chcielibyôcie rozwijaê swój program, to wystarczy przekazaê të informacjë redakcji magazynu, a jeôli ta uzna to za stosowne — napiszë ciâg
dalszy, dla ôrednio zaawansowanych programistów
Elizy.

OPROGRAMOWANIE

Rys. 2 — Tekst w stanie
surowym

Rys. 3 — Poprawianie tekstu Ortem

Rys. 4 — agocr przy pracy

"eXec 1/2001", Page #45-46 Tile:0,0, 2001-6-10 21:18
Grayscale 150.0 lpi 45.0° 100%

agocr -v 1 skan.pbm >tekst.txt

MiniGL

(3)

Szczepan Kuúniarz

trzeciej, ostatniej czëôci opisu biblioteki MiniGL zajmë sië funkcjami sîuûâcymi do budowy
interfejsu uûytkownika oraz rozszerzeniami
standardu OpenGL.
Jak napisaîem w poprzednim numerze, MiniGL umoûliwia programiôcie dostëp do struktury “Window” zwiâzanej
z oknem, w którym wyôwietlana jest grafika. Korzystajâc
z tego moûemy zbudowaê w peîni funkcjonalny i zgodny z
systemem operacyjnym interfejs uûytkownika. Jednak w niektórych przypadkach (np. gdy dostosowujemy do MiniGL
gotowy program) lepiej uûyê mechanizmu opartego na bibliotece GLUT bëdâcej standardem w ôwiecie OpenGL. Pozwala ona na definiowanie tzw. callbacks — funkcji wywoîywanych w momencie wystâpienia pewnego zdarzenia.
W MiniGL do ich okreôlenia sîuûâ nastëpujâce funkcje.

W
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mglKeyFunc (f) — definiuje callback obsîugujâcy klawiaturë; parametr musi byê typu “void (*)(char)”. Bëdzie on
otrzymywaê kod naciôniëtego klawisza (konkretnie kod
ASCII, uwzglëdniajâcy mapë klawiatury — taki jak
w IDCMP_VANILLAKEY). Jest to odpowiednik glutKeyboardFunc. Co ciekawe, dostëpna jest równieû funkcja glSpecialFunc — odpowiednik glutSpecialFunc — majâca obsîugiwaê klawisze specjalne (kursory, F-y, klawiaturë numerycznâ), ale MiniGL kompletnie jâ ignoruje...
mglMouseFunc (f) — definiuje callback do obsîugi myszy; jej parametr musi byê typu “void (*)(GLint x, GLint
y, GLbitfield buttons)”. Pierwsze dwa argumenty to
oczywiôcie wspóîrzëdne wskaúnika myszy. Trzeci okreôla
stan przycisków i jest sumâ logicznâ staîych MGL_BUTTON_LEFT, MGL_BUTTON_RIGHT i MGL_BUT-

Oczywiôcie program posiada
wiele innych parametrów, jednak ich
skuteczne uûycie wymaga duûej wiedzy o samym programie i jego dziaîaniu. Wiele z nich sîuûy wyîâcznie
eksperymentatorom i betatesterom
(program jest w wersji 0.2). Zainteresowanych odsyîam wiëc do oryginalnej dokumentacji. Opcja “-v 1”
powoduje wypisywanie na ekranie
informacji o postëpach rozpoznawania, jak to widaê na ilustracji obok.
Warto jej uûywaê — rozpoznanie
jednej szpalty tekstu testowego trwaîo na mojej Amidze z procesorem
68040/33 MHz od szeôciu do siedmiu minut. Gdyby nie wypisywane
w oknie konsoli informacje, moûna
by odnieôê wraûenie, ûe program sië
zawiesiî. Przekierowanie wyjôcia
programu do pliku (ostatni parametr) jest niezbëdne — w przeciwnym wypadku rozpoznany tekst zostanie wypisany w oknie.
Wypluty przez program tekst
wyglâda przyzwoicie, ale nie zachwycajâco, jak widaê to na trzeciej
ilustracji. Spora iloôê bîëdów wywo-

îana jest tym, ûe (niestety...) program nie rozpoznaje polskich liter;
nasze ogonkowce nie sâ nawet zastëpowane angielskimi odpowiednikami. Przykîadowo “ú”, “ê” i “ô” rozpoznawane sâ z reguîy jako “i”, “ó”
jako “_”, “â” jako “4”, a “ë” jako
“_” lub “g”. To chyba najwiëksza
wada programu, teksty angielskie
rozpoznawane sâ znacznie lepiej. Co
gorsza program nie potrafi sië uczyê
nieznanych liter — dopisanie obsîugi
polskich znaków diakrytycznych
wymagaîoby ingerencji w kod programu. Co wiëc robiê? Najpierw warto usunâê przeniesienia wyrazów do
nastëpnej linii i sformatowaê tekst
jakimô edytorem tekstu. Póúniej zaô
wczytujemy niezastâpionego Orta
i zabieramy sië do poprawiania... Tu
trzeba uwaûaê — czasem trzeba rëcznie wyedytowaê linië, czasem teû
program moûe puôciê bîëdny wyraz.
Przykîadowo wyraz “takûe” moûe
zostaê rozpoznany przez agocr jako
“takie”, co Ort puôci bez zastrzeûeï.
Jak widaê agocr nie jest na pewno rewelacjâ, zwîaszcza dla polskiego uûytkownika. Skanowanie tekstu
i obróbka zajëîy mi 15 minut, 20

minut trwaîo przetwarzanie na
tekst, 35 minut spëdziîem z Ortem.
Razem 70 minut. Tekst ma 5600
bajtów. Nie jestem dobrym “klawiaturopisarzem”, przy przepisywaniu
tekstu nie przekraczam 100 znaków
na minutë. Przepisanie tego tekstu
prosto z “eXeca” zajëîoby mi niecaîâ godzinë, zrobiîbym wiëc to szybciej. Sztuka dla sztuki? Byê moûe.
Uûycie agocr moûe byê jednak korzystne w przypadku przenoszenia
do komputera wydrukowanych kodów úródîowych programów czy
na przykîad danych liczbowych.
Tego rodzaju materiaîy przepisuje
sië znacznie wolniej niû teksty
w jëzyku naturalnym, czîowiek
szybciej sië przy nich mëczy. Nie
zawierajâ teû one polskich liter, zatem iloôê bîëdów zasadniczo sië
zmniejszy. Myôlë, ûe autor programu, Joerg Schulenburg, nie poprzestanie na wersji 0.2 i doczekamy
sië moûliwoôci nauczenia programu
naszych polskich kresek, kropek
i ogonków. Program moûna by teû
skompilowaê dla procesorów PowerPC — znacznie skróciîoby to
etap rozpoznawania tekstu.
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agocr
Grzegorz Kraszewski

ednym z typowych biurowych
zastosowaï komputerów jest
optyczne rozpoznawanie tekstu. Dziëki rozpowszechnieniu sië tanich skanerów technika ta trafiîa
pod przysîowiowe strzechy. Praktycznie z kaûdym sprzedawanym
skanerem uûytkownik otrzymuje —
mniej lub bardziej uûyteczny —
program OCR (ang. Optical Character Recognition). Jak îatwo zgadnâê
jest to z reguîy program na peceta.
Do niedawna jedynym amigowym
programem do rozpoznawania tekstu byî leciwy juû Migraph OCR. Mimo nie najefektywniejszych metod
ograniczanych sîabym w tamtych
czasach sprzëtem byî wygodny
w obsîudze i posiadaî poûytecznâ cechë uczenia sië nowych liter. Lata
mijaîy, a ogólnoamigowy zastój
udzieliî sië równieû tej dziedzinie
oprogramowania. Niedawno jednak
pojawiî sië na Aminecie program
“agocr”. Jest to port linuksowego
programu “gocr”, rozpowszechnianego na licencji GPL (a wiëc razem
z kodami úródîowymi). Autor portu
wyposaûyî go w dodatkowy moduî
umoûliwiajâcy obróbkë skanów
w formacie IFF ILBM. Postanowiîem sprawdziê praktycznâ uûytecznoôê tego programu.
Pierwszym krokiem jest rzecz jasna zeskanowanie tekstu. Jako test
posîuûyî mi artykuî “AmigaDeveloperCD 2.1” z poprzedniego numeru “eXeca”. Skanowanie zdecydowanie najlepiej wykonaê w 24-bitach.
Wydawaîoby sië, ûe do tekstu wystarczâ odcienie szaroôci czy nawet
skan jednobitowy. W praktyce jednak minimalne zabrudzenia szyby
skanera czy skanowanej strony sâ na
czarno-biaîym skanie ôwietnie widoczne, w kolorowym zaô ich nie
widaê. Skanowanie w kolorze jest
obowiâzkowe, jeôli tîo tekstu nie jest
biaîe lub tekst nie jest czarny. Przy
przeciëtnej wielkoôci druku od 8 do
12 punktów (1,75 do 4,2 mm) najlepszâ rozdzielczoôciâ skanowania
jest 300 dpi. Oczywiôcie dla mniejszego tekstu rozdzielczoôê skanu naleûy zwiëkszyê, dla wiëkszego —
zmniejszyê. Zgodnie z instrukcjâ
agocr najlepiej radzi sobie z czcionkami, które na skanie majâ wielkoôê
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od 20 do 60 pikseli. Generalnie teû
tracji. Pociëcie tekstu na fragmenty
lepiej rozpoznawane sâ czcionki bezrozwiâzuje nam przy okazji inny
szeryfowe (Arial, Helvetica, Verdana
problem — agocr îaduje caîy obraz
i podobne). “eXec” skîadany jest
do pamiëci i zgodnie z instrukcjâ
czcionkâ szeryfowâ, ale, jak sië okaprzy peînym skanie A4 w rozdzielzuje, program caîkiem nieúle radzi
czoôci 300 dpi moûe zaûâdaê nawet
sobie z tym problemem.
17 MB! Wyciëte fragmenty oczywiôDo kolejnych operacji bëdzie nam
cie zapisujemy na dysk. I tu pojawia
potrzebny jakiô program do obróbki
sië problem, gocr bowiem obsîuguje
obrazu. Nie musi byê wyrafinowany;
doôê egzotyczne formaty obrazków,
niezbëdne operacje to wycinanie
z których najbardziej znany na
fragmentów, regulacja balansu koloAmidze jest chyba PBM. Co prawda
rów i kontrastu, oraz konwersja koTim Doty, autor amigowego portu,
loru na odcienie szaroôci. Jeûeli tîo
dodaî moduî îadujâcy obrazki IFF
obrazka nie jest biaîe,
bëdziemy mieli nieco wiëcej
kîopotów. W wiëkszoôci
przypadków takie tîo jest
wydrukowane rastrem, który zostanie zeskanowany.
Aby sië go pozbyê, trzeba na
obrazie wykonaê operacjë
“blur” lub “gaussian blur”
o tak dobranych parametrach, aby raster ulegî rozmyciu, ale by nie wpîynëîo
to silnie na litery. Nastëpnie
operujâc balansem kolorów
i kontrastem doprowadzamy do stanu, gdy tîo jest
biaîe, a wnëtrze liter czarne.
Brzegi liter mogâ byê lekko
rozmyte, piîowanie kontrastem “na maksa” nie jest konieczne, a moûe doprowadziê do poszarpania konturów tekstu. Mój testowy
skan miaî juû czarne litery i
biaîe tîo, ograniczyîem sië
wiëc do lekkiego zwiëkszenia kontrastu. Jeûeli uûyty
przez nas program posiada
filtr RIP (Remove Isolated
Pixels — usuï pojedyncze
piksele), moûemy go na
Rys. 1 — Podziaî tekstu na szpalty
koniec zastosowaê. Skonwertowanie obrazu do skali szaroôci
ILBM, ale jego dziaîanie pozostawia
koïczy naszâ zabawë w image
wiele do ûyczenia: czësto obrazki nie
processing.
sâ rozpoznawane przez program.
Teraz z przygotowanego obrazu
Dlatego ja zapisaîem wycinki we
wycinamy szpalty. Program gocr najwspomnianym wyûej formacie PBM.
lepiej radzi sobie z tekstem jednoPrzychodzi pora na uruchomienie
szpaltowym, bez obrazków, tabelek
agocr. W archiwum znajdziemy szei ramek. Pozostawiajâc takie elereg wersji zoptymalizowanych pod
menty w obrazie ryzykujemy pojaróûne procesory; oczywiôcie wybiewieniem sië “ômieci” w przetworzoramy wersjë dopasowanâ do procenym tekôcie. Przykîad wyciëcia
sora naszej Amigi. Skîadnia wywoîaszpalt z tekstu pokazany jest na ilusnia jest prosta:

TON_MID — zaleûnie od tego, czy wciôniëty jest lewy,
prawy czy ôrodkowy przycisk myszy. Funkcja ta odpowiada poîâczeniu glutMouseFunc i glutMotionFunc.
mglIdleFunc (f) — definiuje callback wywoîywany co
ramkë (jeûeli wyôwietlanie jest zsynchronizowane z czëstotliwoôciâ odôwieûania obrazu) lub tak czësto, jak to
moûliwe (jeûeli nie jest zsynchronizowane). Funkcja ta
jest odpowiednikiem glutDisplayFunc i glutIdleFunc,
a wiëc to wîaônie ona powinna rysowaê caîâ grafikë.
Nie ma funkcji odpowiadajâcej glutReshapeFunc (definiujâcej callback wywoîywany po zmianie rozmiaru okna), obecnej wîaôciwie w kaûdym programie uûywajâcym biblioteki GLUT. Przyczyna jest bardzo prosta —
okna MGL nie moûna skalowaê.
Aby zdefiniowane w powyûszy sposób funkcje mogîy
byê wywoîywane, musimy nakazaê bibliotece rozpoczëcie gîównej pëtli — sîuûy do tego mglMainLoop(). Od
tego momentu jedynym sposobem zakoïczenia programu jest uûycie mglExit(). Najczëôciej ma to miejsce
w wyniku jakiejô akcji ze strony uûytkownika — np. po
naciôniëciu ESC. Warto zaznaczyê, ûe mglExit nie koïczy programu definitywnie, a jedynie przerywa gîównâ
pëtlë — musimy sami zatroszczyê sië o usuniëcie kontekstu MiniGL i zamkniëcie biblioteki.
Na pîycie CD znajduje sië nieco zmodyfikowane demo “gears” (oryginaî jest rozpowszechniany z MiniGL).
Po skompilowaniu go ze zdefiniowanym symbolem
“__USE_GLUT__”, np. poleceniem:
ppc-amigaos-gcc -o gears -D__USE_GLUT__ gears.c lglppc

otrzymamy program uûywajâcy bibliotek GLUT i MESA. Jeûeli nie zdefiniujemy tego symbolu:
ppc-amigaos-gcc -o gears gears.c -lmgl

otrzymamy program uûywajâcy MGL. Polecam analizë
kodu úródîowego.
Zajmijmy sië teraz rozszerzeniami OpenGL dostëpnymi w MiniGL.
Funkcja mglSetZOffset (GLfloat o) umoûliwia sztuczne przesuniëcie obiektu wzdîuû osi Z. Podana wartoôê
parametru “o” jest po prostu dodawana do wspóîrzëdnej
Z kaûdego wierzchoîka przed jego narysowaniem.
Umoûliwia to rysowanie pewnych elementów sceny
przed lub za innymi niezaleûnie od ich ksztaîtów.
W przypadku gry 3D chodzi przede wszystkim o elementy interfejsu uûytkownika: licznik punktów, aktualnie uûywanâ broï itp. Do uaktywnienia/wyîâczenia tej
funkcji sîuûy glEnable/glDisable z parametrem
MGL_Z_OFFSET.
MiniGL wprowadza nowy typ obiektów geometrycznych MGL_FLATFAN. Sposób definiowania wierzchoîków jest taki sam jak w przypadku GL_TRIANGLE_FAN, jednak inaczej traktowane sâ ich wspóîrzëdne. Otóû nie podlegajâ one ûadnym transformacjom
(GL_MODELVIEW, GL_PROJECTION), ale sâ przesyîane od razu do Warpa3D. Wynika z tego, ûe zakres X
i Y zaleûy od rozdzielczoôci ekranu, a Z musi zawieraê
sië w przedziale [0, 1] (sâ to tzw. device coordinates).
Zastosowanie tej opcji jest takie samo jak poprzedniej:
do rysowania elementów interfejsu uûytkownika.
Ostatnim — najbardziej niskopoziomowym —
sposobem rysowania nietypowych elementów obrazu
jest bezpoôredni dostëp do pamiëci karty graficznej.

Umoûliwia to funkcja mglLockBack (MGLLockInfo *i).
Jako argument podajemy jej adres struktury MGLLockInfo, do której zostanâ wpisane informacje o buforze obrazu (struktura ta jest zdefiniowana w pliku “mgl/modes.h”). Funkcja zwraca GL_TRUE, jeûeli udaîo sië jej
uzyskaê dostëp do bufora — lub GL_FALSE w przeciwnym wypadku. Jeûeli MiniGL pracuje w trybie
MGL_LOCK_MANUAL, to po zakoïczeniu rysowania
w buforze musimy go odblokowaê funkcjâ mglUnlockDisplay.
Dwa nastëpne rozszerzenia wpîywajâ na szybkoôê rysowania grafiki (jak zwykle umoûliwiajâ przyspieszenie
kosztem jakoôci obrazu). Do wyîâczenia korekcji perspektywicznej tekstur sîuûy glDisable (MGL_PERSPECTIVE_MAPPING) — inaczej niû w OpenGL, gdzie uûywana jest funkcja glHint (GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, ...). Jak îatwo sië domyôliê, moûna jâ
wîâczyê z powrotem za pomocâ glEnable z tym samym
argumentem. Funkcjâ glHint (MGL_W_ONE_HINT,
GL_FASTEST) wymuszamy uûycie szybszych procedur
mnoûenia wektora przez macierz. Mnoûenie takie jest
wykonywane dla kaûdego wierzchoîka, a wiëc zysk
powinien byê odczuwalny. Jednak bëdzie ono poprawne
tylko wtedy, gdy wspóîrzëdne W wierzchoîków bëdâ
równe 1 (zazwyczaj tak jest, ale warto o tym
ograniczeniu pamiëtaê).
Funkcja mglWriteShotPPM (char *n) zapisuje zawartoôê bufora obrazu do pliku. Wymaga jedynie podania
nazwy, pod jakâ zostanie on zapisany. Niezaleûnie od
trybu graficznego (15, 16, 24 lub 32 bity) zostanie zapisany plik w formacie PPM zawierajâcy dla kaûdego piksela trzy skîadowe R, G i B o rozmiarze bajtu.
Dziëki mglTexMemStat (GLint *b, GLint *m) moûemy sië dowiedzieê, ile pamiëci zajmujâ tekstury. Do
zmiennej wskazywanej przez “b” wpisane zostanie bieûâce zuûycie pamiëci, a do wskazywanej przez “m” —
maksymalne w ciâgu dotychczasowego wykonywania
programu. Jest
to jedyny sposób uzyskania
tego typu informacji — kaûda
tekstura jest
przeksztaîcana
do wewnëtrznego formatu
biblioteki, a
wiëc jej rozmiar
moûe byê inny
niû wejôciowy.
Moim zdaniem
funkcja ta jest
poûyteczna jedynie w czasie tworzenia programu: moûemy sië zorientowaê, czy tekstury nie zajmujâ zbyt wiele
pamiëci i ewentualnie wprowadziê opcjë typu “Niski
poziom szczegóîowoôci”, aby zaoszczëdziê pamiëê.
W ten sposób dotarliômy do koïca opisu biblioteki
MiniGL. Jest ona naprawdë doskonaîym narzëdziem dla
twórców programów wykorzystujâcych grafikë 3D.
Dziëki temu, ûe wykonuje sporâ czëôê “brudnej roboty”
(jak przeksztaîcenia geometryczne, rzutowanie czy podwójne buforowanie), pozwala programiôcie skoncentrowaê sië na istocie problemu. Dodatkowo MiniGL bëdâc
zgodnâ ze standardem OpenGL jest prawie tak szybka
jak Warp 3D. Gorâco zachëcam do jej uûywania, nie tylko przy pisaniu gier.
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anim tak naprawdë zaczniemy ingerowaê w ustawienia KingCONa, zapoznamy sië dokîadnie ze
skrótami klawiaturowymi pozwalajâcymi nam na
sprawnâ edycjë wpisywanych poleceï. Czëôê skrótów nie
róûni sië niczym od tych, których uûywa zwykîy CONhandler, jednak nie wszystkie udogodnienia sâ powszechnie znane, a poza tym dysponujemy w wypadku
KingCONa kilkoma nowymi, bardzo wygodnymi funkcjami, których próûno szukaê w standardowej konsoli.
Mimo tego, ûe czëôê kombinacji klawiszowych jest juû
dobrze znana wielu z Was, to jednak dla kompletnoôci
wymienimy tu je wszystkie; gwoli ôcisîoôci dodam tylko,
ûe notacja Klawisz_Specjalny-Znak (np. Ctrl-M) oznacza
wciôniëcie Klawisza_Specjalnego i bez jego zwalniania
wciôniëcie Znaku (czyli tutaj wciskamy klawisz Ctrl
i trzymajâc go wciskamy klawisz M; oczywiôcie zaraz po
wciôniëciu puszczamy oba klawisze). Kombinacje wyróûnione podkreôleniem sâ specyficzne dla KingCONa (nie
wystëpujâ w oryginalnym CON-handlerze); skróty
LfArw, RgArw, UpArw oraz LwArw oznaczajâ odpowiednio: lewâ (Left), prawâ (Right), górnâ (Upper) oraz
dolnâ (Lower) strzaîkë kursora (Arrow), LMB oznacza
lewy klawisz myszki (Left Mouse Button).
Return, Enter, Ctrl-M: koïczy wprowadzanie rozkazu
do linii poleceï, w efekcie czego powîoka postara sië
wykonaê wpisany rozkaz; wpisana linia zostanie dodana
do historii poleceï pod warunkiem, ûe róûni sië ona od
linii poprzedniej znajdujâcej sië w historii (jeôli taka
w ogóle tam jest).
_Alt-Return, Alt-Enter: koïczy wprowadzanie rozkazu do linii poleceï, ale linia ta nie zostanie zinterpretowana przez powîokë (tj. wpisany rozkaz nie zostanie
uruchomiony, czy ogólnie — jeôli cokolwiek zostanie
wpisane, to nie wywoîa to ûadnego efektu), a jedynie
(na podobnej zasadzie jak opisano wyûej) linia ta
zostanie dodana do historii poleceï; przydaje sië to
w sytuacjach, kiedy zaczëliômy wpisywaê dosyê zawiîe
polecenie, ale uôwiadomiliômy sobie, ûe zanim je wydamy, musimy wydaê wczeôniej inne — np. chcemy skopiowaê pliki do katalogu, który jeszcze nie istnieje (najpierw trzeba bëdzie zaîoûyê ten katalog) — wtedy wciskamy Alt-Enter, niedokoïczony (lub dokoïczony, ale
o którym wiemy, ûe wykona sië z bîëdem) rozkaz zostanie bez wykonywania dodany do historii, a nam ukaûe sië nowy prompt, za którym wpisujemy brakujâcy
rozkaz, zaô po jego wykonaniu przywoîujemy z historii
zachowanâ linië, ewentualnie jâ dokaïczamy i teraz
normalnie wykonujemy.
• Ctrl-\: wysyîa znak EOF (End Of File — koniec pliku) do konsoli i koïczy wprowadzanâ linië (oraz jâ wykonuje); wysîanie do konsoli znaku EOF najczëôciej zamyka okno poleceï, choê to zaleûy od programu, który
to okno otworzyî; jeûeli uruchomiliômy jakiô program,
który sië jeszcze nie zakoïczyî albo który blokuje strumienie wejôcia/wyjôcia (np. rozkazem Run bez redyrekcji do NIL:), to okno takûe nie zostanie zamkniëte.
• Ctrl-J, Ctrl-Return: wstawia LF (LineFeed), znak
o kodzie ASCII 13.
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• LfArw: przesuwa kursor w lewo.
• RgArw: przesuwa kursor w prawo.
• UpArw: wyôwietla poprzedniâ linië z historii poleceï.
• LwArw: wyôwietla nastëpnâ linië z historii poleceï.
• Shift-RgArw, Ctrl-Z: ustawia kursor na koïcu linii.
• Shift-LfArw, Ctrl-A: ustawia kursor na poczâtku linii.
• Ctrl-RgArw: przesuwa kursor do nastëpnej czëôci skîadowej edytowanej ôcieûki dostëpu (czyli na kolejny dostëpny znak “:” lub “/”).
• Ctrl-LfArw: przesuwa kursor do poprzedniej czëôci
skîadowej ôcieûki dostëpu.
• Alt-RgArw: ustawia kursor na poczâtek kolejnego wyrazu.
• Alt-LfArw: ustawia kursor na poczâtek poprzedniego
wyrazu.
• LMB: ustawia kursor w linii poleceï na pozycji wskazanej przez wskaúnik myszki; jeûeli myszka zostanie wciôniëta gdziekolwiek indziej w oknie, to nic sië nie stanie;
kursor zostanie przesuniëty w momencie puszczenia klawisza i do tego czasu nie naleûy ruszaê gryzoniem, inaczej zaczniemy zaznaczaê tekst do wklejenia do clipboardu jak dotychczas.
• Backspace: kasuje znak na lewo od kursora, zaô reszta
linii jest przesuwana w lewo (kursor takûe przesunie sië
w lewo).
• Del: kasuje znak pod kursorem, zaô reszta linii jest
przesuwana w lewo (kursor zostanie w miejscu).
• Shift-Backspace, Ctrl-U: kasuje wszystkie znaki na
lewo od kursora.
• Shift_Delete, Ctrl-K: kasuje znaki na prawo od kursora
i umieszcza je w buforze (ale nie w clipboardzie).
• Alt-Backspace, Ctrl-W: kasuje sîowo, na którym znajduje sië kursor do lewej.
• Alt-Del: kasuje sîowo, na którym znajduje sië kursor
do prawej.
• Amiga-Del: kasuje sîowo, na którym znajduje sië kursor.
• Ctrl-Backspace: kasuje fragment ôcieûki dostëpu (do
najbliûszego znaku “/” lub “:”) do lewej.
• Ctrl-Del: kasuje fragment ôcieûki dostëpu (do najbliûszego znaku “/” lub “:”) do prawej.
• Ctrl-B, Ctrl-X: kasuje caîâ linië.
• Ctrl-L: kasuje caîâ linië i czyôci konsolë.
• Shift-UpArw, Ctrl-R: odnajduje w historii poleceï linië, której poczâtkowe znaki pokrywajâ sië ze znajdujâcymi sië na lewo od kursora; wyobraúmy sobie, ûe wpisaliômy “list”, potem “dir”, zaô nastëpnie “date” — jeûeli
teraz wpiszë “li” (albo samo “l”) i wcisnë powyûszâ kombinacjë, to od razu wskoczy nam “list”.
• Shift-LwArw: czyôci bieûâcâ linië i ustawia pozycjë
w historii na ostatnim elemencie (to znaczy, ûe jeûeli teraz naciôniemy UpArw, to wskoczy ostatnio wypisany
rozkaz).
• Alt-UpArw: wyôwietla poprzedniâ stronë z bufora konsoli.
• Alt-LwArw: wyôwietla nastëpnâ stronë z bufora konsoli.
• Shift-Alt-UpArw: wyôwietla pierwszâ stronë z bufora
konsoli.
• Shift-Alt-LwArw: wyôwietla ostatniâ stronë z bufora
konsoli.

posiadania odpowiedniej iloôci pamiëci RAM — jest praca na warstwach. Jest to prawdopodobnie najlepiej wykonana i najsilniejsza opcja
programu. Przede wszystkim moûna
mieê teraz tyle warstw na ile pozwala dostëpna pamiëê. Inne amigowe
programy graficzne miaîy tych
warstw maksimum trzy — cztery (liczâc w to zapasowe strony, itd.).
Mamy tu uczciwie potraktowane
warstwy z moûliwoôciâ ich przesuwania na wierzch i pod spód, powielania, zmiany przezroczystoôci, tîa
itp. Do tego dodano trochë udziwnieï takich jak np. specjalny rodzaj
warstw przeznaczony do napisów,
inny do efektów (w tym do efektu
cienia) i tym podobne. Nie jest to
wszystko pogrupowane zbyt logicznie, ale jak wspomniaîem jest to jedna z wad przeniesionych z Photoshopa. Denerwujâcym, choê maîo istotnym mankamentem jest deformacja proporcji miniaturki obrazu
warstwy. W ûaden sposób nie udaîo
mi sië uzyskaê w tym miejscu wîaôciwych proporcji obrazka.
Kanaî alfa w ArtEffect uzyskujemy przy pomocy warstw i rozbudowanej opcji Stencil. Nie wiem czy to
jest “normalny” kanaî alfa (choê
autorzy programu tak twierdzâ), ale
to co uzyskujemy tradycyjnym sposobem (np. w ArtDepartament) tu
teû moûemy osiâgnâê i to ze sporym
nadmiarem. Stencil moûe przysîaniaê
wszystkie barwy obrazu (aktualnej
warstwy), a kolory, które chcemy
poddaê dalszej obróbce moûemy
“odblokowaê” ze Stencila na kilka
róûnych sposobów — od malowania
narzëdziami malarskimi programu
do wykluczania pewnych barw z zadanâ tolerancjâ. Kombinacjâ róûnych opcji moûna osiâgnâê bardzo
nieraz poûâdany efekt dziaîania dowolnego filtru na wybranym fragmencie obrazu. Jak juû wspomniaîem, trudno to w sposób jasny i prosty wytîumaczyê. Niezbëdny jest tu
podrëcznik oraz trochë praktycznych eksperymentów. Mówiâc proôciej, program osiâgnâî juû taki poziom komplikacji, ûe da sië uzyskaê
kaûdy efekt na dowolnym fragmencie obrazu, ale trzeba wykombinowaê jak...
Zapisywanie pracy w formacie wîasnym programu osiâgniëto w dziwny
sposób. Stworzenie dodatkowej
warstwy “alfa” pozwala na zapis
i odczyt (w IFF) rozpoczëtej pracy
w postaci “rozwarstwionej”. Wiëkszoôê opcji programu posiada na
szczëôcie tradycyjne cechy, np. kopiowanie to [Amiga] [c], wstawianie
to [Amiga][v] choê Undo ma juû cha-

rakter pecetowy — nie [Amiga][u],
ale [Amiga][z]. No cóû, moûna i tak,
choê prawdopodobnie jest to wynikiem pracy zespoîowej nad programem, gdzie widaê ôlad kilku krzyûujâcych sië koncepcji zîoûonych póúniej w mniej lub bardziej spójnâ caîoôê. W dokumentacji do ArtEffect
v4 moûemy trafiê na przykîad na
fragment mówiâcy o nowoôciach
w wersji 2.6 i mnie to wyglâda na
brak silnego koordynatora caîoôci.
Moûe to wyglâdaê na szukanie
dziury w caîym, ale zaglâdajâc do
îadnego podrëcznika i szukajâc
w indeksie pod “Layers” nie znajdziemy takiego hasîa. Channels —
to samo, Alpha — to samo, czyli nic.
Nie ma? Jest, ale w innym miejscu,
pod innâ nazwâ. Przewodniki po
programie w formie elektronicznej —
AGuide czy HTML sâ raczej “tutorialami” prezentujâcymi pewne wybrane opcje programu w praktyce.
Przygotowanie do pracy w ArtEffect wymaga pracy. A przecieû poza wspomnianymi filtrami i warstwami program oferuje szereg dalszych silnych narzëdzi. Mamy tu nie
tylko spory zapas “predefiniowanych brushy”, ale i bogate narzëdzia
do ich tworzenia. Moûemy îatwo
tworzyê wycinek z fragmentu
obrazka oraz zamieniaê go na
osobny obrazek. Moûemy malowaê
(rysowaê) pëdzlem, “oîówkiem”,
rozpylaczem, tworzyê wielokâty,
elipsy i malowaê “gradientem”. Do
tego tu i ówdzie znajdziemy poroz-

rzucane dodatkowe, bardzo
przydatne narzëdzia, takie
jak “masking-tool” do szybkiego kreowania masek
Stencila, “magic-wand” do
zaznaczania obszaru obrazka o wybranej skali barw
czy “eraser” — gumkë do
usuwania fragmentu lub caîoôci obrazu. Jest teû oczywiôcie narzëdzie do wstawiania tekstu do obrazka
(na co najmniej dwa sposoby) oraz port ARexxa wyposaûony w ponad 40 rozkazów.
Bardzo waûnym okienkiem
programu jest “Tool Settings”, gdzie moûemy obserwowaê jakimi metodami
da sië uûyê aktualnie wybrane narzëdzie. Jeûeli przykîadowo naciôniemy Grid
to w okienku zobaczymy
od razu parametry ustawienia siatki, jeûeli rysujemy linie — znajdziemy tam szereg moûliwoôci uûycia
brusha przy rysowaniu.
W tym ostatnim wypadku “normalny” sposób to opcja “matte”, inne
pozwalajâ pracowaê w sposób mniej
typowy.
Wspomniaîem na poczâtku o kîopotach z pamiëciâ. Trzeba sobie jednak uôwiadomiê, ûe praca na warstwach pozornie prosta i îatwa, “po
cichu” konsumuje spore iloôci pamiëci na kaûdy obrazek (24-bity)
czyli w praktyce na kaûdâ wygenerowanâ warstwë. To samo dotyczy
Stencila, iloôci ustawionych Undo
(cofniëê) czy pracy z dwoma obrazami z Light Table. Ta ostatnia opcja
pozwala pracowaê na obrazku
“przez który” widaê inny, sîuûâcy za
wzór. Wszystkie te wspaniaîoôci
kosztujâ i gdy obrazek ma np.
800x600 pikseli to 32 MB pamiëci
szybko staje sië wielkoôciâ niewystarczajâcâ.
Jak z tego widaê ArtEffect jest bardzo wyrafinowanym programem (moûe nawet najlepszym w swej kategorii)
ale aby uûyê caîej jego artylerii trzeba
sporo napracowaê sië nad zdobyciem
doôwiadczenia, a sprzët na jakim pracujemy musi byê dopasowany do naszych potrzeb. Caîe szczëôcie, ûe wiele
opcji programu ma “dymki pomocy”,
bo bez tych maîych podpowiedzi poruszanie sië po programie byîoby bardzo utrudnione. Gdyby ktoô zastanawiaî sië, czy program wart jest swojej
ceny, mogë wspomnieê, ûe kosztuje
220 zîotych, podczas gdy np. ImageFX v4 — 900. I tym optymistycznym
akcentem...
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ArtEffect v4.0
Stanisîaw Wësîawski

d firmy Matay otrzymaliômy
do testów nowâ wersjë 4.0
programu ArtEffect. Programowi Haage&Partner Computer
GmbH dostarczonemu na pîycie CD
towarzyszy liczâcy 132 strony angielski podrëcznik starannie pozbawiony daty wydania, numeru wersji
itd. Na pîycie moûemy znaleúê dodatkowo wersjë ArtEffect 1.5 SE
(Special Edition) — skromniejszâ,
wymagajâcâ tylko 2 MB RAM, ale
pozbawionâ wielu opcji, w które
wyposaûona jest wersja 4.0. Resztë
pîyty wypeînia 111 MB obrazków,
12 MB fontów oraz maîe dodatki takie jak np. ArtConvert, NewWPA8,
SetPatch 43.6, WorkShop (w HTML)
czy angielska i niemiecka dokumentacja.
Zasadniczy program wymaga co
najmniej procesora 68020 (i systemu
3.0) oraz 8 MB RAM i karty graficznej pracujâcej z CyberGraphX lub
Picasso96 lub w ostatecznoôci ukîadów AGA. Poniewaû posiadam
obecnie Amigë w konfiguracji
68040/40, 34 MB RAM i CyberGraphX odwaûyîem sië przeprowadziê kilka testów programu.
Rzeczâ jaka najpierw przychodzi
przy takim zadaniu na myôl jest pytanie — co nowego posiada testowana wersja? Bardzo mi trudno dokîadnie na nie odpowiedzieê. Na
pewno poprawiono wspóîpracë
programu z pamiëciâ, dodano moûliwoôê zapisywania ikon w formacie
zgodnym z systemem 3.5, dodano
nowe rodzaje warstw (Effect Layer,
Text Layer, Process Layer), oraz szereg mniej lub bardziej przydatnych
usprawnieï.
Ta pierwsza sprawa, czyli wspóîpraca z pamiëciâ, sprawiaîa mi poczâtkowo sporo kîopotów. Ustawiîem wszystko w preferencjach tak
jak to zrozumiaîem czytajâc instrukcjë i program (przy 32 MB pamiëci
Fast) niemiîosiernie sië wlókî warczâc bez przerwy dyskiem. Po dîugich poszukiwaniach przyczyn niepowodzenia znalazîem informacjë
(w FAQ), ûe w zasadzie nie powinno
sië ustawiaê (“ptaszkowaê”) opcji
“Async. I/O”. Opcja ta dziaîa dobrze
na bardzo szybkich systemach korzystajâcych w niewielkim stopniu z
CPU, na wiëkszoôci jednak Amig
dziaîa úle, spowalniajâc pracë prog-
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ramu. Art Effect ruszyî wreszcie
z kopyta, ale nadal (przypominam
— 32 MB Fast) obsîuga programu
sprawia wraûenie nieco “niepewnej”.
Gdybym nie bawiî sië od pewnego
czasu TVPaintem, miaîbym wraûenie, ûe wszystko dziaîa idealnie
a pewne “wahania” programu zwaliîbym na Zorro II, kartë Apollo, itd.
Jednak w TVPaint wszystko dziaîa
bîyskawicznie a w ArtEffect — przynajmniej u mnie — tak sobie... Tym
niemniej gorâco polecam bardzo
dokîadne, kilkakrotne przeczytanie
tej czëôci instrukcji ArtEffect, która
dotyczy parametrów ustawieï programu zwiâzanych z pamiëciâ —
wielkoôê SwapFile, rodzaj odôwieûania obrazu itd. Przy pewnym doôwiadczeniu moûna bardzo usprawniê
dziaîanie programu.
Po uporaniu sië z konfiguracjâ
wziâîem sië za przeglâd zasadniczych
moûliwoôci programu. Najbardziej
charakterystycznâ i popularnâ cechâ
programu jest spory zapas filtrów
i plug-in’ów. Zebraîem ich okoîo 85
i trzeba stwierdziê, ûe mój zestaw
jest mocno zróûnicowany. Mamy filtry rozbudowane i proste, takie, które dziaîajâ pod kontrolâ wielu ustawianych parametrów i takie, które
wykonujâ swojâ pracë bez moûliwoôci kontroli. Przykîadowo opcja Blur
ma u mnie 11 filtrów wykonujâcych

róûnego typu “zmiëkczanie” obrazu.
Filtr Radial VR ma jeden ustawiany
parametr — Angle, SmartMedian
VR — 5 parametrów, a Softener VR
— 6. Filtry moûna oczywiôcie zdobywaê i doîâczaê do programu “z
zewnâtrz”, a ich wspólnâ cechâ jest
okienko z podglâdem ûâdanego
efektu wzbogacone o moûliwoôê oglâdania wybranego detalu obrazu.
To dobry przykîad naôladowania
PhotoPainta, choê na przykîad amigowy ImageEngineer miaî të cechë
juû dawno temu.
Inne rodzaje “plug-in’ów” pozwalajâ zaîadowaê do programu prawie
dowolnego formatu obrazek. Niestety — prawie. Pomimo plug-in’u Datatypes i moûliwoôci pracy ArtEffecta z obrazkami 8-bitowymi nie udaîo
mi sië prawidîowo wprowadziê do
programu GIFa. Sam obrazek daî sië
zaîadowaê, ale paleta kolorów ulegîa
totalnej destrukcji. Po jakimô czasie
doszedîem do wniosku, ûe moûna
wprowadziê do programu starego
plug-in’a — gif.pss — z poprzednich
wersji programu. Zadziaîaîo, zobaczyîem prawidîowe barwy, ale zapis
byî moûliwy tylko w IFF lub PNG.
Trzeba potem niestety uûyê jakiegoô
innego programu do konwersji obrazka na format GIF.
Opcjâ ArtEffect, która sprawia
najwiëcej radoôci — po warunkiem

• Amiga-V: wstawia tekst z clipboardu.
• Ctrl-Y: wstawia znaki z bufora (skasowane skrótem
Ctrl-K lub Shift-Del).
• Ctrl-P: powtarza poprzednie (na lewo od kursora) sîowo; przydaje sië przy zmianie nazwy plików.
• Ctrl-T: wstawia argumenty z ostatniego rozkazu w historii; jeûeli napisaliômy: “dir SYS:”, a potem “list”
i wciôniemy Ctrl-T, to wskoczy nam “SYS:” poprzedzone
spacjâ tuû za “list”.
• Ctrl-S: 1) wstrzymuje drukowanie w konsoli (np. podczas listowania dîugiego katalogu). 2) podczas kompleto-

wania nazwy pliku otwiera okienko zawierajâce pokrywajâce sië z wpisanym wzorcem pliki.
• Ctrl-Q: wznawia drukowanie w konsoli.
• Tab: kompletowanie nazwy pliku.
• Shift-Tab: kompletowanie nazwy urzâdzenia.
• Alt-Tab: kompletowanie nazwy rozkazu (plików ze
ôcieûki przeszukiwaï ustawionej rozkazem Path).
• Ctrl-D: o ile linia nie jest pusta, to wyôwietla w kolumnach pliki znajdujâce sië w bieûâcym katalogu, inaczej
dziaîa jak zwykîe Ctrl-D (tj. sygnalizowanie przerwania
wykonywania skryptu).

Amiga i telnet
Marcin Juszkiewicz

apewne zastanawiaîeô sië kiedyô, do czego moûe
Ci sië przydaê konto shellowe i jak z niego skorzystaê? Jeûeli tak, to jest to artykuî dla Ciebie.

Z

Jego zaletâ jest moûliwoôê szybkiego i wygodnego utworzenia ksiâûki adresowej, w której moûemy od razu
podaê wszelkie dane potrzebne do nawiâzania poîâczenia, przez co nie bëdziemy musieli podawaê ich wszystkich przy nastëpnym uruchomieniu programu. AmTelnet
potrafi emulowaê najczëôciej uûywane typy terminali
znakowych — dwukolorowy VT100 i 16-kolorowy
ANSI.

Wstëp
Telnet jest usîugâ dajâcâ moûliwoôê pracy zdalnej
w trybie tekstowym na komputerach podîâczonych do
sieci i poprzez to korzystania z róûnych zasobów na nich
udostëpnianych. Moûe to byê nasze wîasne konto shello• MiamiTelnet
we, gry typu MUD, ale mogâ to takûe byê bazy danych,
Program jest czëôciâ pakietu shareware’owego Miami
katalogi biblioteczne, katalogi programów i inne usîugi
Deluxe. Jako jedyny potrafi emulowaê terminal TN
informacyjne.
3270. Posiada moûliwoôê obsîugi ksiâûki adresowej —
AmigaOS standardowo nie jest wyposaûony w ûaden
niestety nie ma jeszcze ûadnego
program obsîugujâcy telnet.
konfiguratora i trzeba jâ utZostaîo to nadrobione przez
worzyê rëcznie. Jako jedyny obwielu autorów, przez co teraz
sîuguje klawisze funkcyjne F1moûemy przebieraê w prograF10.
mach. Jednak tak naprawdë liczâ sië jedynie programy obsîu• NapsaTerm
gujâce takûe protokóî SSH
Jedyny darmowy program
(Secure Shell), który umoûliwia
obsîugujâcy SSH. Niestety jego
poîâczenia z kodowaniem i
darmowoôê pociâga za sobâ
kompresjâ danych (ma to na
pewne ograniczenia – nie posiacelu utrudnienie przechwycenia
da ksiâûki adresowej w ûadnej
danych uûytkownika, co
postaci i ma niestandardowy
prowadziîo do wîamaï na sersposób uruchamiania, co prakwery).
tycznie uniemoûliwia jego wyTak wiëc na placu boju
korzystanie w przeglâdarkach
zostajâ jedynie trzy programy:
AmTelnet - potrafi emulowaê najczëôciej
WWW. Jako jedyny emuluje
AmTelnet II, MiamiTelnet i Nauûywane typy terminali
terminal H19. Naleûy zwróciê
psaTerm. Majâ one zróûnicowauwagë na to, którâ wersjë sië posiada — w skîad pakietu
ne wymagania i moûliwoôci. Niniejszy artykuî ma na celu
AmiTCP 4.x wchodzi NapsaTerm nie obsîugujâcy SSH,
krótkie omówienie ich oraz podanie paru wskazówek
zaô z sieci moûna ôciâgnâê wersjë obsîugujâcâ tylko SSH
dotyczâcych uûywania konta shellowego.
(na tej wersji opieram opis).
Krótki opis programów
Jak korzystaê z telnetu
• AmTelnet II
Po wybraniu programu naleûy go uruchomiê. I tu poProgram naleûy do kategorii shareware. Wersja niezajawiajâ sië pierwsze problemy jeôli uûywa sië NapsaTerrejestrowana ma ograniczenie czasu pracy (15 minut).
ma SSH. O ile AmTelnet, MiamiTelnet i zwykîâ wersjë
Autorzy tego programu to Mathias Mischler i Oliver
NapsaTerma uruchamia sië po prostu:
Wagner. Do pracy wymaga uruchomionego oprogramowania TCP/IP (AmiTCP/Miami), MUI oraz biblioteki
AmTelnet student.man.bialystok.pl
term.mcc, która jest doîâczona w pakiecie.
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to juû NapsaTerm SSH wymaga podania UserID przy
wywoîywaniu:
NapsaTerm -d ssh -r szczepan student.man.bialystok.pl

Przykîadowe korzyôci z telnetu
• IRC bez restrykcji
Zaîóûmy, ûe masz doôê wchodzenia na IRC-a przez
polskie serwery, na których masz restrykcjë (+r), zachodnie serwery majâ straszne lagi, a Ty masz dostëp do
konta shellowego, z którego moûesz sobie swobodnie
ircowaê. Moûesz wejôê na nie telnetem i uruchomiê na
nim ircII lub BitchX-a, ale do celów tego artykuîu zakîadam, ûe wolisz ircowaê bezpoôrednio z Amigi. Naleûy
wiëc poîâczyê sië z serwerem i skorzystaê z tego, co
umoûliwia Ci UNIX. Inaczej mówiâc stawiamy tunel.
Moûna to zrobiê na kilka sposobów — najczëôciej uûywa
sië bnc lub ssh. Omówië obie metody, gdyû czasem nie
moûna uûyê bnc.
• Tunel uûywajâcy SSH
Wchodzimy na konto i sprawdzamy, czy mamy tam
dostëp do SSH (which ssh) i do screena (which screen
lub which scr). Jeôli na serwerze nie ma ssh to naleûy napisaê do administratora z proôbâ o jego zainstalowanie (tylko
nie piszcie, ûe potrzebne Wam to do tunelu). Jeôli jest, to
czas stawiaê tunel. Robi sië to w nastëpujâcy sposób:
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screen nice -19 ssh -R listenport:ircserver:ircport
localhost

Jako listenport podajemy dowolny port a ircserver:ircport to juû zaleûnie od tego, który serwer jest najbliûej
naszego providera. Komenda nice -19 spowoduje, ûe
nasz tunel bëdzie uûywaî moûliwie maîo czasu procesora.
Po tym, jak podamy hasîo bëdziemy mieli utworzony
tunel. Naciskamy [CTRL+A][D] (powinien pojawiê sië
napis “[detached]”) i moûemy wyjôê z konta. Odpalamy
IRC-a (np. AmIRC) i jako serwer podajemy adres serwera naszego providera, a jako port podajemy to, co ustawiliômy jako listenport. Po chwili jesteômy na IRC-u widziani tak, jakbyômy ircowali ze swego konta UNIXowego.
Wadâ tej metody jest to, ûe taki tunel jest dostëpny
dla kaûdego — wystarczy wiëc, ûe ktoô skorzysta z naszego tunelu i wejdzie na IRC-u na kanaî, na którym mamy
autoopa, a bëdzie mógî przejâê kanaî, gdyû wszyscy bëdâ
mogli sâdziê, ûe to my. Tej wady (i paru innych) pozbawiony jest bnc.
• BNC — czyli tunel na hasîo
Autorem BNC jest James Seter. Program ten umoûliwia postawienie tunelu, do którego dostëp majâ tylko ci,
którzy znajâ hasîo ustawione przez tego, który go postawiî. Zapewnia to bezpieczeïstwo, którego nie moûe zapewniê zwykîy tunel. Umoûliwia takûe poîâczenie z dowolnym serwerem na dowolnym porcie. Niestety coô za
coô — trzeba mieê jeszcze dostëp do kompilatora na
koncie, na którym chcemy mieê tunel. Îâczymy sië FTPem z kontem i wysyîamy na nie archiwum z bnc, po
czym wchodzimy na konto i zabieramy sië za jego
instalacjë:
tar -zxf bnc.tar.gz
cd bnc2.4.6/
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./configure
make
mkdir ~/bnc
cp bnc ~/bnc/
cp example.conf ~/bnc/bnc.conf
cp bncsetup ~/bnc/

Teraz zostaje nam tylko edycja pliku bnc.conf zawierajâcego konfiguracjë bnc. Moûna to zrobiê programem
bncsetup:
cd ~/bnc/
./bncsetup

lub rëcznie w dowolnym edytorze. Osobiôcie byîem skazany na edycjë rëcznâ, gdyû na serwerze, na którym instalowaîem bnc, nie byîo programów wykorzystywanych
przez bncsetup. Najpierw naleûy wygenerowaê hasîa admina i uûytkownika bnc:
mkpasswd <hasîo admina>
mkpasswd <hasîo uûytkownika>

Oba hasîa naleûy zapamiëtaê w postaci zwykîej, a postaê
zakodowanâ zanotowaê, bo za chwilë nam bëdzie potrzebna. Uruchamiamy edytor i îadujemy do niego plik
bnc.conf. Skîadnia pliku konfiguracyjnego jest nastëpujâca:
S:+<zakodowane hasîo admina>
D:listenport:iloôê_uûytkowników:+<zakodowane hasîo
uûytkownika>

Pozostaîe moûliwoôci sâ opcjonalne — przydatna moûe
byê opcja:
A:1:nasz adres sieciowy
A:2:drugi adres
...
A:x:kolejny adres

pozwalajâca ograniczyê dostëp do tunelu tylko do osób
z wybranych adresów.
Teraz zostaje nam tylko uruchomienie AmIRC-a
i dopisanie nowego serwera do listy. Maîa podpowiedú:
w polu “Password” wpisujemy hasîo, które wybraliômy
do bnc — najlepiej w postaci hasîo:server_irc:port_serwera (np. haslo:poznan.irc.pl:6667) — spowoduje to, ûe
nie bëdziemy musieli nic wpisywaê dla bnc — klient
IRC-a zrobi to za nas.
• Szybszy FTP
Îâczâc sië z Internetem poprzez numer dostëpowy
TPSA zapewne nieraz ôciâgaîeô coô z serwerów FTP. Tylko ile czasu to trwa, jeôli mamy sîaby transfer rzëdu 400
cps? Raczej za duûo, a licznik impulsów bije. Jest jednak
rozwiâzanie! Wystarczy mieê konto shellowe u dobrego
providera i problem mamy czëôciowo rozwiâzany. Naleûy po prostu ôciâgaê pliki na konto, a nastëpnie z konta
na dysk w Amidze.
Pojawia sië od razu pytanie — jak to zrobiê? Po wejôciu na konto naleûy sprawdziê, jakiego klienta FTP mamy dostëpnego (osobiôcie polecam ncftp). Robimy to
poprzez wpisanie nazwy programu w shellu lub wydanie
komendy:
which ncftp

Szybkoôê dziaîania i kompatybilnoôê
oprogramowania
Wizualnie prëdkoôê (procesor PowerPC 604e/233 MHz 68040/40
MHz) oscyluje w granicach 68040/
25 MHz. Oprogramowanie testujâce
(SysSpeed) standardowo “zgîupiaîo”
i pokazuje, ûe na “pokîadzie” znajduje sië procesor 68060 taktowany
zegarem o oszaîamiajâcej prëdkoôci
4 MHz! 68060 bierze sië stâd, ûe piszâc oprogramowanie emulujâce
Ralph Schmidt oparî sië na instrukcjach procesora 68060 (bo taki posiada). Co to oznacza posiadacze
68060 wiedzâ doskonale (czëôê instrukcji emulowana). O ile w przypadku oprogramowania dla 68k wydaje sië to nie byê ûadnâ rewelacjâ,
szczególnie dla posiadaczy wyûej wymienionych 68060, to naleûy wziâê
pod uwagë, ûe nawet najszybsze
obecnie stosowane w Amigach procesory PowerPC nie majâ zbyt wielkiej mocy obliczeniowej. Prawdopodobnie dopiero procesory G3/4
emulowaîyby linië 68k z prëdkoôciâ
duûo wiëkszâ niû dziaîa oryginaî. Sytuacjë moûe poprawiê emulacja wyposaûona w mechanizmy JIT (Just In
Time — czyli kompilacja w czasie
rzeczywistym), zapowiadana w kolejnych wersjach. Autorom MorphOS-a nie chodziîo jednak o napisanie “superemulatora” 68k, lecz o napisanie systemu dla PowerPC z prawdziwego zdarzenia, z zachowaniem
moûliwie jak najwiëkszej zgodnoôci
z istniejâcym oprogramowaniem. A
zgodnoôê jest wysoka (na poziomie
zgodnoôci procesora 68060). Oczywiôcie mogâ sië “przytrafiê” programy nie dziaîajâce, lub dziaîajâce niepoprawnie, ale mogâ to byê programy stare lub napisane przez osoby
o kryptonimie “KK” (kijowi koderzy). Niestety na to nie ma lekarstwa. Oczywiôcie ma prawo równieû
nie zadziaîaê oprogramowanie niesystemowe lub “systemowe inaczej”,
czyli np. dema, ale skoro tzw. scenowi koderzy nie potrafiâ pisaê zgodnie z systemem, to ich wina, a mój
ûal krótki. Co do istniejâcego obecnie oprogramowania dla procesorów
PowerPC, sytuacja komplikuje sië
mocniej. MorphOS ma wbudowanâ
emulacjë systemu PowerUP (nic
dziwnego — pracowali nad nim ci
sami programiôci). Nieco problemów stwarzaî WarpUP, ale w najnowszej wersji MorphOS-a pojawiîa sië
równieû emulacja WUP-a. Nie jest
jeszcze ona w 100% skuteczna, ale
moûna uruchomiê znaczny procent
programów, moûemy sië teû spo-

dziewaê, ûe jakoôê tej emulacji bëdzie lepsza z wersji na wersjë. W przypadku programów dziaîajâcych pod
ppc.library przyrost prëdkoôci ksztaîtuje sië na poziomie 20-25%, a wiëc
caîkiem sporo. Nie udaîo mi sië znaleúê programu dla ppc.library, który
nie zadziaîaîby pod MorphOS.
Oprogramowanie
Do dystrybucji MorphOS doîâczono nieco oprogramowania gotowego do pracy pod nowym systemem. I tak mamy SmartFileSystem
w natywnej wersji, CyberGraphX
5.0 (na razie dla BVision/CVisionPPC i AGA — docelowo maja byê
sterowniki dla wszystkich kart, które
obsîuguje CGX 4.x plus sterowniki
dla kart PCI montowanych na pîytach rozszerzeï Mediator). Dodatkowo mamy bibliotekë newicons
oraz serial.device, takûe w wersji
MorphOS. Kilka dni po tym, jak
MorphOS ujrzaî ôwiatîo dzienne
okazaîo sië, ûe Martin Blom (autor
AHI) jednak ûyje i ûe przygotowaî
ahi.device w wersji pod MorphOS.
Zadziwiajâce, ale ta wersja akurat
dziaîa. Najwiëkszâ jak na razie rewelacjâ jest natywna wersja Magic User
Interface (MUI) w wersji 3.9. Nowe
MUI dziaîa bardzo szybko, wyglâda
nieco lepiej niû ostatnia wersja dla
AmigaOS. Jest teû nowa wersja
Magic Menu, w której wreszcie
moûna wîâczyê opcjë przezroczystoôci bez obaw o spowolnienie systemu.
Znany producent oprogramowania
sieciowego dla Amigi, firma Vaporware, zapowiedziaîa przeniesienie na
MorphOS wiëkszoôci oprogramowania ze swojej oferty. W tej chwili
dostëpne sâ dekodery grafiki dla
Voyagera.
Z innych wiëkszych programów
swoje MorphOS-owe wersje majâ:
Cygnus Editor 4.21 (CED), YAM
2.2, GhostScript 5.10, Amster 0.8
(amigowy Napster) przeróûne datatypy, ttf.library (biblioteka umoûliwiajâca wykorzystanie pod AmigaOS
czcionek TrueType), NewsRog i sporo mniejszego oprogramowania systemowego.
Jak widaê jest tego caîkiem sporo,
a codziennie na Aminecie pojawiajâ
sië nowe programy dziaîajâce pod
MorphOS w wersjach natywnych.
Informacje dla programistów
Dla tych, którzy chcieliby pisaê
oprogramowanie pod MorphOS
(lub przeportowaê juû istniejâce oprogramowanie), autorzy przygotowali kompletne ôrodowisko oparte

na kompilatorze GCC. Wraz z kompilatorem (natywna wersja GCC
2.95.2) dostajemy bibliotekë ixemul,
skompilowanâ pod MorphOS bibliotekë libnix, zestaw skryptów do
wygenerowania poprawionych systemowych inkludów (wymagane oryginalne inkludy do systemu 3.1),
a takûe dokumentacjë przybliûajâcâ
zasadë dziaîania emulacji procesora
68k oraz zasady pisania programów.
I tu dobra informacja dla tych, którzy
chcieliby przenieôê swoje programy
z 68k na PowerPC — nie trzeba
uczyê sië nowego API systemu —
programy moûna pisaê dokîadnie tak,
jak na 68k (wîâczajâc w to tworzenie
tasków, komunikacjë pomiëdzy
taskami, zarzâdzanie pamiëciâ, a nawet czyszczenie pamiëci podrëcznej
procesora (“CacheClearU()”). W archiwum dla developerów znaleúê
takûe moûna kilka przykîadów demonstrujâcych w jaki sposób tworzyê
biblioteki dzielone, datatypy i device’y dziaîajâce pod MorphOS-em.
Podsumowanie
MorphOS dziaîa tylko 2 godziny.
Po upîywie tego czasu, daje jeszcze
minutë na uprzâtniëcie systemu
i zwalnia do prëdkoôci Amigi 500.
Generalnie byîem zaskoczony, ûe pakiet w tak wczesnej wersji (0.2) moûe dziaîaê tak stabilnie i poprawnie.
Podczas dosyê czëstego uûywania zawiesiî mi sië tylko raz, w momencie,
gdy wiedziony ciekawoôciâ chciaîem
sprawdziê, co sië stanie, gdy nie zapatchujë sterownika do Ariadne.
Moja ciekawoôê zostaîa odpowiednio nagrodzona.
Nie wspomniaîem jeszcze o statusie pakietu. Jak wiëkszoôê z Was
zdâûyîa sië domyôliê, bëdzie to oprogramowanie komercyjne. Ceny
pakietu ani skîadników wchodzâcego weï oprogramowania nie sâ
jeszcze znane. Wiadomo na pewno,
ûe bëdzie tam peîna wersja CyberGraphX 5.0 PPC. Niedîugo powinna pojawiê sië kolejna wersja
MorphOS, moûliwe, ûe juû z mechanizmami JIT.
I jeszcze ciekawostka — niektórzy
zapewne pamiëtajâ dyskietkë wlatujâcâ do stacji dysków, która pojawiaîa sië po wîâczeniu komputera
bez twardego dysku. Po uruchomieniu MorphOS-a teû takowa sië pojawi, gdy komputer z jakichô przyczyn
nie uruchomi sië z HD, tyle ûe napis
z lewej strony ekranu gîosi:
KS 3.1+ 40.68
Amiga Emulation 2000
(c) Ralph Schmidt.
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Tomasz Siewiera, Sebastian Jëdruszkiewicz

Idea AmigaOS dla procesorów
PowerPC nie narodziîa sië bynajmniej w momencie wyprodukowania
przez phase 5 pierwszych kart z tymi
procesorami dla Amigi. Po upadku
Commodore, nieco samozwaïczy,
jak sië póúniej okazaîo, nowy
wîaôciciel masy upadîoôciowej, szef
brytyjskiego oddziaîu Commodore
David Pleasance zapowiadaî zbudowanie nowego modelu Amigi
opartej na architekturze PowerPC
(który to model notabene byî juû
w planach Commodore) oraz wypuszczenie nowej wersji systemu dla
tych procesorów. Opowieôci pana
Pleasance byîy budujâce, jednakûe
historia potoczyîa sië nieco inaczej.
Jak wszyscy wiedzâ nabywcâ resztek
Commodore zostaîa niemiecka firma
Escom, która tak na dobrâ sprawë,
nie wiedziaîa co zrobiê z Amigâ.
Poza wznowieniem produkcji juû
wtedy przestarzaîych modeli 1200
i 4000 nie uczyniîa niczego, aby
przyspieszyê rozwój komputera. Potem byîo bankructwo Escomu, kolejne zawirowania, kolejni wîaôciciele
obiecywali róûne rzeczy, jednakûe
w ich planach nie mieôciîo sië wyprodukowanie nowego modelu Amigi. W tak zwanym miëdzyczasie niemiecka firma phase 5 zaprezentowaîa amigowemu ôwiatu swojâ koncepcjë unowoczeônienia Amigi. Karty
dwuprocesorowe byîy wtedy o tyle
dobrym rozwiâzaniem, ûe nie byîo
koniecznoôci przepisywania od nowa
caîego oprogramowania, gdyû caîoôciâ pracy systemu zawiadywaî poczciwy procesorek Motoroli linii 68k,
a procesor PowerPC byî wykorzystany tylko przy oprogramowaniu specjalnie dla niego napisanym. Nie byîo
to rozwiâzanie idealne, jak sië póúniej okazaîo. Pomijajâc niewâtpliwe
bîëdy w konstrukcji kart (brak cache
L2 czy zastosowanie pamiëci typu
SIMM), równieû idea wspóîdzielenia
zasobów przez oba procesory jest
w tym momencie bardziej przekleïstwem niû dobrym rozwiâzaniem.
Do tego doszîa jeszcze “wojenka na
kernele” toczona przez konstruktorów kart — phase 5 z firmâ Haage&Partner, której system obsîugi procesorów PowerPC zostaî przez Amiga Inc. uznany za oficjalny standard

18

dla AmigaOS. W kolejnym miëdzyczasie phase 5 zbankrutowaîo i gdy
wydawaîo sië, ûe ich karty procesorowe bëdâ “skazane” na WarpUP,
pojawiî sië MorphOS.
Co to jest MorphOS?
To jest to, na co czekali wszyscy
posiadacze kart z procesorami PowerPC. System pozwalajâcy na wyîâczenie procesora 68k, zaemulowanie go
na PowerPC, a co za tym idzie uruchomienie AmigaOS na tym procesorze. MorphOS nie wyskoczyî sroce
spod ogona. Napisany zostaî przez
grupë znanych programistów (byîych
pracowników i wspóîpracowników
phase5) m.in. Ralpha Schmidta (autor
ppc.library) Franka Mariaka (pakiet
CyberGraphX) i innych.

Wymagania sprzëtowe
Do poprawnego dziaîania MorphOS wymaga:
• Komputera Amiga z kartâ procesorowâ CyberStorm PPC lub Blizzard PPC,
• Kickstartu 3.1 (40.68 lub 40.70),
• AmigaOS 3.1 lub nowszego,
• 32 MB RAM.
MorphOS obsîuguje kontroler
SCSI znajdujâcy sië na karcie Cyberstorm PPC, Blizzard PPC oraz kontroler SCSI z pîyty Amigi 4000T.
Z kart sieciowych obsîugiwane sâ:
HydraNet, Ariadne I i Ariadne II
(specjalny patch na ariadne.device
znajduje sië pakiecie dystrybucyjnym
MorphOS).
Z kart graficznych w tej chwili
obsîugiwane sâ CyberVision PPC,
BVision PPC, oraz niezrównane koô-

ci AGA (wersja natywna PPC pakietu CyberGraphX). W przyszîoôci
majâ byê bezpoôrednio obsîugiwane
wszystkie karty graficzne dziaîajâce
pod kontrolâ CyberGraphX.
Reszta urzâdzeï takich jak karty
muzyczne i inne urzâdzenia obsîugiwana jest poprzez swoje wîasne sterowniki (emulacja).
Instalacja
MorphOS instalowany jest za pomocâ standardowego systemowego
instalera. Nie ma koniecznoôci wydzielania osobnej partycji dyskowej
czy specjalnych katalogów. Zajmuje
okoîo 3 MB przestrzeni dyskowej.
Przed instalacjâ zalecamy przeczytaê
dokumentacjë, gdyû instalowane sâ
tylko pliki podstawowe, niezbëdne
do startu systemu. Uûytkownicy róûnych kart (np.
Ariadne II) powinni zajrzeê do wszystkich katalogów, gdyû umieszczono
tam pliki potrzebne do
poprawnej pracy wielu
urzâdzeï ponadstandardowych.
Po instalacji MorphOS
moûna wystartowaê korzystajâc z wygodnego
programiku startowego o
nazwie “Butterfly” (“latajâce masîo” vel “motyl”,
który notabene jest oficjalnym logo MorphOS),
zawartego w dystrybucji.
Po restarcie komputera wiëkszoôê
uûytkowników (minus pechowcy lub
tzw. îaciarze — majâcy w swoim systemie mnóstwo, czëstokroê wykluczajâcych sië wzajemnie, îatek na
oprogramowanie. Wbrew obiegowym opiniom MCP poprawnie
skonfigurowane dziaîa i to caîkiem
dobrze równieû z MorphOS) zobaczy... swój stary dobry system.
I to wîaôciwie wszystko. Ûadnych
fajerwerków, trzësienia ziemi czy
kolorowych baloników. System wyglâda tak samo, a dziaîanie moûna
zauwaûyê na kilka sposobów:
• c:version MORPHOS — powinien
pokazaê sië napis “MorphOS beta
0.2”,
• Mrugajâca dioda “Power” to znak,
ûe MorphOS dziaîa.

Jeôli uzyskamy jakâô pozytywnâ odpowiedú, to pierwszy krok za nami. Uruchamiamy ncftp i wtedy dowiadujemy sië, z którâ wersjâ mamy do czynienia. W zasadzie
spotyka sië dwie wersje ncftp — 2.4.x i 3.0 beta. Na
szczëôcie podstawowe komendy sâ prawie takie same w
obu wersjach. Na poczâtek proponujë zaîoûyê katalog na
naszym koncie, ûeby uniknâê nieporzâdku — nazwijmy
go np. “get”.
mkdir get
cd get

Jesteômy w katalogu, wiëc uruchamiamy ncftp.
W programie wpisujemy komendë poîâczenia sië z serwerem FTP:
o ftp.serwer.com.pl (poîâczenie anonymous)
o -u ftp.serwer.com.pl (poîâczenie z wyborem uûytkownika — ncftp 2.x)
o -u uûytkownik ftp.serwer.com.pl (poîâczenie z wyborem uûytkownika — ncftp 3.x)
W przypadku poîâczenia anonymous program sam
poda za nas login i hasîo, tak wiëc czëôê mamy z gîowy.
Po wejôciu do interesujâcego nas katalogu (komenda cd)
moûemy wylistowaê jego zawartoôê. Sîuûy do tego komenda:
pdir katalog/

Otrzymany w ten sposób spis bëdzie podzielony na
strony i program bëdzie czekaê na naciôniëcie klawisza
po kaûdej stronie. Oczywiôcie moûna stosowaê wszelkiego rodzaju ograniczenia co do plików nas interesujâcych,
moûna je na przykîad wylistowaê posortowane wedîug
czasu utworzenia (pdir -t katalog/). Do pobierania plików sîuûy komenda:
get plik1 plik2 plik*.lha

Jak widaê moûna od razu podaê parë plików lub parë
grup plików. Moûna takûe pobieraê caîe katalogi z podkatalogami:
get -R katalog

Jeôli z jakichô powodów nie
podoba nam sië nazwa pliku na
serwerze, a chcemy go ôciâgnâê,
to autorzy teû to przewidzieli:
get -z plik_na_serwerze
nasza_nazwa

Przy wysyîaniu moûemy
wysyîaê pojedyncze pliki lub
caîe grupy plików, moûemy
takûe zmieniê nazwë pliku.
Po zakoïczeniu ôciâgania moûemy zapisaê poîâczenie pod
pasujâcâ nam nazwâ (np. aminet
dla de.aminet.net) — sîuûy do
tego komenda:
bookmark aminet

Przy nastëpnym poîâczeniu
wystarczy ûe damy:

o aminet

i zostaniemy poîâczeni z de.aminet.net. Do wyjôcia
z ncftp sîuûy komenda:
bye

Po ôciâgniëciu wszystkich potrzebnych nam plików
moûemy zabraê sië za ôciâganie ich na dysk naszej Amigi
(przy czym od razu zasugerujë jednâ rzecz — jeôli czëôê
plików juû sië nam ôciâgnëîa na konto, to moûemy je
stamtâd pobieraê w trakcie ôciâgania sië innych – oszczëdnoôê czasu przede wszystkim).
Co robiê jeôli nie mamy dostëpu do ncftp na serwerze? Moûna posîuûyê sië standardowym ftp (powinien
byê w kaûdym systemie) lub sprawdziê, czy sâ jakieô inne
programy FTP np. lftp. Jeûeli jednak jedynym nam dostëpnym programem jest ftp, to moûna i nim sië posîuûyê
— niestety jego obsîuga jest o wiele trudniejsza. Nie zapamiëtuje on adresów serwerów, z którymi sië îâczyliômy, ma takûe o wiele mniejsze moûliwoôci, jeôli chodzi
o pobieranie plików.
Oczywiôcie nikt nie mówi, ûe musimy byê podîâczeni
do Internetu w czasie, kiedy ôciâgamy pliki na konto.
Wystarczy, ûe uruchomimy na serwerze program screen
sîuûâcy do tworzenia dodatkowych “okien” z shellem.
Czasem moûe sië zdarzyê, ûe bëdzie on nosiî nazwë
“scr”, a nie “screen”, ale jest to maîo waûne. Po jego uruchomieniu îâczymy sië z serwerem FTP uûywajâc ncftp
i tak jak to robiliômy przy tunelu, naciskamy
[CTRL+A][D] (powinien pojawiê sië napis “[detached]”)
i moûemy wylogowaê sië z konta wpisujâc exit lub logout. Program FTP ôciâga nam pliki na konto, a my moûemy sië rozîâczyê z Internetem — pliki ôciâgniemy póúniej.
Moûecie uznaê, ûe metoda jest niewygodna, ale po kilkukrotnej próbie ôciâgania czegoô z odlegîych serwerów
zauwaûycie, ûe zastosowanie jej znacznie uîatwia ûycie.
Podsumowanie
Mam nadziejë, ûe ten artykuî uîatwi Wam wybór
programu odpowiedniego do Waszych potrzeb. Osobiôcie stosujë NapsaTerma w wersji SSH. Opisane programy moûecie znaleúê na Cover CD lub w sieci.

UNIX

Amiga

Opis

ls

dir

listowanie zawartoôci katalogu

ls -l

list

listowanie zawartoôci katalogu

rm

delete

kasowanie plików

rm -r

delete all

kasowanie katalogów z zawartoôciâ

mkdir

makedir

tworzenie katalogu

mv

rename

zmiana nazwy pliku/katalogu

cp

copy

kopiowanie pliku

exit

endcli

zakoïczenie pracy z shellem

pine

program do poczty

mutt

program do poczty

mail

program do poczty (bardzo prosty)

screen

AScreen

program umoûliwiajâcy uruchomienie paru kopii shella

bash

newcli

uruchomienie nowego shella

Tabelka — spis podstawowych komend UNIX-owych
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TVPaint w praktyce

Systemu ciâg dalszy

(5)

Stanisîaw Wësîawski

VPaint nie jest edytorem
tekstu, ale oczywiôcie pozwala na uûycie czcionek w obrazach. Jednak pod pewnymi warunkami — po pierwsze muszâ byê to
czcionki wektorowe w formacie Intellifont, po drugie — tekst wpisuje
sië w odpowiednie okienko i tworzy
z niego brush (wycinek). Przycisk
“A” znajdziemy w ôrodku Toolboxa
obok korony ARexxa, po jego naciôniëciu zobaczymy okienko z caîym arsenaîem ôrodków do tworzenia napisów, widaê je na pierwszej ilustracji.
Po prawej stronie, mamy przycisk
“New dir” przy pomocy którego
moûna zmieniê katalog z którego bëdziemy pobieraê fonty. Jednak nazwë katalogu musimy wpisaê “z pamiëci”, a poza tym mamy praktycznie tylko jednâ moûliwoôê — bullet
outlines. Podrëcznik mówi co prawda o TrueType, ale czcionek TTF
nie udaîo mi sië w ûaden sposób zaîadowaê. Jest jeszcze jedna sprawa,
którâ naleûy zaîatwiê na poczâtku —
trzeba wcisnâê przycisk “Smooth”
w lewym górnym rogu Toolboxa.
Jeûeli tego nie zrobimy, kaûdy brush
z tekstem naîoûy sië na ekran
z ostro zarysowanymi pikselami co
w wypadku maîych czcionek wyglâda naprawdë paskudnie.
Po wpisaniu tekstu w okienko
wybieramy nazwë czcionki i jej wielkoôê (minimum 4), pozostaîe przyciski mogâ na razie pozostaê w pozycji “wyciôniëtej”. Naciskamy “Create brush” i otrzymujemy nasz tekst
przyczepiony do kursora w kolorze
aktualnego atramentu, a dodatkowo
moûemy zobaczyê w okienku wielkoôê wygenerowanej linii tekstu
w pikselach, co pozwala od razu zorientowaê sië czy zmieôcimy nasze
dzieîo na ekranie w caîoôci. Niestety, w ten sposób moûemy tworzyê
tylko jeden wiersz tekstu na raz
i trzeba sobie w razie koniecznoôci
wpisania wielu wierszy radziê inaczej — np. przy pomocy “Grid”.
Druga ilustracja pokazuje czego
moûemy sië spodziewaê po oômiu
dodatkowych przyciskach okienka
tekstowego. Warto tu dodaê, ûe
czëôê przycisków moûna wcisnâê
jednoczeônie, inne nie dziaîajâ
w pewnych konfiguracjach. Na po-

"eXec 1/2001", Page #33-34 Tile:0,0, 2001-6-10 21:13
Grayscale 150.0 lpi 45.0° 100%

T

36

czâtek Scale X. Tu sprawa jest prosta — normalnie wartoôê ta wynosi
100 (procent). Po wciôniëciu przycisku i wygenerowaniu brusha nic
sië nie zmieni, jeûeli jednak zmienimy 100 na 75 otrzymamy wycinek
z tekstem “skurczonym” do 3/4 dîugoôci (75%). Wartoôê X moûna
zmieniaê od -400 do +400 i niestety
dopiero po wykonaniu ilustracji zauwaûyîem, ûe wartoôci ujemne odwracajâ îadnie tekst w lustrzanym
odbiciu.
Italic — pozwala na ustalenie kâta
pochylenia liter od -99 do 100.
Wartoôci dodatnie pochylajâ tekst
w prawo, ujemne w lewo. Bardziej
skomplikowane sâ przyciski Tracking i Space. Pierwszy z nich rozciâga
tekst proporcjonalnie, dodajâc odstëpy miëdzy literami zaleûnie od ich
wielkoôci — oczywiôcie nie deformujâc czcionki. Drugi, Space, robi
pozornie to samo, ale odstëpy sâ staîe i niezaleûne od wielkoôci litery.
Tracking “normalny” to 100 —
z zakresu od -999 do +999, czyli
mamy do czynienia z procentami.
Wartoôci ujemne w zasadzie odwracajâ tekst, ale gdy podaîem wartoôê
“-100” uzyskaîem to co widaê na
ilustracji. Z powyûszego wynika, ûe
typowy parametr dla Space to zero

Rys. 1

Andrzej J. Dëbicki

i rzeczywiôcie tak jest, a zakres wartoôci jest taki sam jak poprzednio od
-999 do +999. Czy to sâ na pewno
piksele, nie jestem pewien. Wpisaîem w okienko nowe sîowo HHH,
dîugoôê wyniosîa 93 piksele. Po dodaniu Space = 10 powinienem otrzymaê (dwa odstëpy miëdzy literami) 103 lub 113, zaleûnie od tego
jak program to robi. Otrzymaîem
101. No i nie mogë napisaê jak
w koïcu program to robi, bo nie rozumiem... W kaûdym razie moûna
stosowaê Tracking i Space razem.
Outline i Border to dwa przyciski
które nie mogâ byê stosowane razem
tylko “albo albo”. Parametry sâ tym
razem proste — od 1 do 4 (pikseli)
obwódki. W wypadku Outline otrzymujemy litery puste w ôrodku,
a przy Border mamy peînâ literë
z obwódkâ w kolorze “dodatkowym” (klawisz [N]). Brak wspóîpracy tych opcji moûemy nadrobiê ustawiajâc napisy na stronie zapasowej,
wycinajâc i dodajâc obwódki w typowy dla brusha (w TVPaint) sposób. Ostatni przycisk, Smooth, dziaîa nieco inaczej w praktyce niû podaje to podrëcznik. Bez wciôniëtego
przycisku biaîy tekst pojawia sië na
ekranie ze standardowo “wtopionymi” w tîo krawëdziami. Przy aktyw-

ill McEwen, szef firmy Amiga
Inc., prezentujâc podczas targów Amiga Gateway Show
w St. Louis przyszîoôê systemu AmigaOS wspomniaî o kilku jego wersjach, jakie w póîrocznych odstëpach
majâ pojawiê sië na rynku.
Rodzina systemów AmigaOS 4
przygotowywana jest z myôlâ o kilku
istotnych faktach. Po pierwsze ma
ona na celu przeniesienie AmigaOS
3.9 na procesory PowerPC. Na przeniesieniu kodu sië jednak nie skoïczy. Kolejne wersje wprowadzâ nowe moûliwoôci oraz zwiëkszâ funkcjonalnoôê systemu. Dziëki temu stanowczej poprawie ulegnie wydajnoôê
oraz atrakcyjnoôê oferowanego oprogramowania. Po drugie rodzina
OS 4 ma zapewniê peînâ zgodnoôê
(“peînâ” naleûy odczytywaê zapewne
jako “w rozsâdnym zakresie”) z Amigâ Classic. Kolejnymi waûnymi punktami sâ: dostarczenie sprzëtu, który
oprócz technicznej odnowy mógîby
stawiê czoîo rosnâcym wymaganiom
uûytkowników, integracja ôrodowiska AmigaDE z AmigaOS oraz przygotowanie podstaw dla systemu AmigaOS 5.
Caîa przygoda z “Power Amigâ”
ma zaczâê sië juû tego lata, kiedy to
zobaczymy pierwszâ wersjë systemu
AmigaOS 4.0, dziaîajâcâ na komputerze AmigaOne 1200/4000 oraz innych rozwiâzaniach speîniajâcych
wymagania Zico. Jakie sâ najwaûniejsze cechy OS 4.0? Przede wszystkim,
nie bëdzie to system w peîni przeniesiony na PowerPC. Na nowy procesor przeniesione zostanâ najwaûniejsze elementy systemu. Tak wiëc jâdrem bëdzie ExecPPC pozwalajâcy na
uruchamianie zarówno programów
dla PPC, m68k (dziëki wbudowanemu w system emulatorowi) jak i binariów mieszanych (m68k + PPC).
System w wersji 4.0 po raz pierwszy
w historii amigowych systemów operacyjnych zawieraî bëdzie obsîugë
pamiëci wirtualnej. Dla AmigaOS 4.0
napisany zostanie zupeînie nowy system obsîugi grafiki — AmiRTG. Zajmujâ sië tym autorzy systemu Picasso
96, co prawdopodobnie zaowocuje
zgodnoôciâ z tym standardem. Zapowiadane sâ sterowniki dla kart Voodoo3 oraz Matrox G450. Na procesorach PPC dziaîaê bëdâ równieû niskopoziomowe systemy obsîugi grafi-
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ki 2D (Ami2D) i 3D (Ami3D). Z dobrodziejstw nowych procesorów skorzysta równieû peîna implementacja
pakietu Mesa 3.4 — darmowego odpowiednika OpenGL. Listë oprogramowania dziaîajâcego na procesorze
PowerPC zamykajâ: nowy system
obsîugi plików — AmiFFS2 oraz zupeînie nowy stos TCP/IP. Wszystkie
pozostaîe biblioteki bëdâ uruchamiane w trybie emulacji procesorów
68k. Warto wspomnieê, ûe AmigaOS
4.0 wymagaî bëdzie obecnoôci pîyty
gîównej “starej” Amigi. W przeciwnym wypadku niemoûliwe bëdzie korzystanie z oprogramowania, które
odwoîuje sië do ukîadów specjalizowanych Amigi — wiele z bibliotek
systemowych to robi. Co gorsze, niemoûliwe bëdzie takûe uûywanie myszy oraz klawiatury — dwóch elementów niezbëdnych do komunikacji
uûytkownika z komputerem. Podsumowujâc tâ sytuacjë, zapowiadanym
sprzëtem, który ma sprostaê takim
wymaganiom bëdzie oczywiôcie AmigaOne 1200/4000. Konkurowaê z niâ
bëdâ: SharkPPC+ umieszczony w Mediatorze 1200, karta Microserver
w slotach G-Rex oraz karta z procesorem PowerPC dla mostka PCI Prometeusz. Pegasos z firmy bPlan bëdzie musiaî poczekaê (jeôli oczywiôcie pojawi sië planowo) na premierë
nastëpnej wersji systemu.
Kolejnym krokiem ku “lepszej
przyszîoôci” bëdzie system w wersji
4.2. Podstawowymi zaîoûeniami tej
wersji sâ: integracja z AmigaDE, peîna niezaleûnoôê od sprzëtu (ale nie
platformy — nadal bëdzie to system
dla procesorów rodziny PowerPC),
dostëp do nowych interfejsów jakie
zawiera specyfikacja Zico oraz przeniesienie wiëkszoôci elementów systemu na PPC. Powyûsza integracja
z AmigaDE oznacza nic wiëcej jak
moûliwoôê uruchomienia ôrodowiska
AmigaDE pod AmigaOS. Podobna
sytuacja ma obecnie miejsce w przypadku AmigaSDK, gdzie AmigaDE
dziaîa pod kontrolâ systemu Linux
lub Windows. Dziëki temu uûytkownicy OS 4.2 uzyskajâ dostëp do m.in.
Personal Java oraz nowego skryptowego jëzyka Sheep, stworzonego
przez bardzo dobrze znanego wiëkszoôci amigowych programistów
Woutera van Oortmerssena — autora AmigaE. Wraz z wersjâ 4.2 poja-

wiâ sië sterowniki do kart dúwiëkowych bazujâcych na ukîadzie
EMU10K1. Uûytkownicy bëdâ mogli
skorzystaê z nowego systemu RTA
(Retargetable Audio) i zaawansowanej obsîugi standardu MIDI. Dopiero
od tej wersji moûliwa stanie sië obsîuga portów USB. Mimo, ûe pîyta
AmigaOne od poczâtku bëdzie posiadaê odpowiednie gniazda, urzâdzenia
typu klawiatura czy mysz podîâczane
do USB obsîugiwane bëdâ przez system oficjalnie od wersji 4.2. Waûnâ
zmianâ bëdâ takûe nowe urzâdzenia
(ang. devices), które zostanâ przepisane tak, aby przekierowaê wszelkie
odwoîania do ukîadów specjalizowanych Amigi Classic do odpowiednich
kart rozszerzeï w jakie wyposaûona
bëdzie AmigaOne. Dziëki temu
przestanie byê potrzebna pîyta gîówna starej Amigi.
Listë nowoôci w AmigaOS 4.5 Bill
McEwen zamknâî w trzech punktach. Po pierwsze, pozostaîa czëôê
kodu dziaîajâcego nadal na m68k
zostanie przeniesiona na procesory
PowerPC. Po drugie, wszystkie moûliwoôci wyspecyfikowane przez Zico
bëdâ dostëpne. Na ostatnim miejscu
znalazî sië punkt “nowe ôrodowisko
uûytkownika” czyli m.in. nowy Workbench i nowa biblioteka Intuition.
Wersja 4.5 zamknie rozdziaî zatytuîowany “AmigaOS 4” pozostawiajâc
po sobie nowoczesny system operacyjny, który bazujâc na sprawdzonym AmigaOS 3 tchnie w niego nowe
ûycie.
Po systemach serii 4 przyjdzie AmigaOS 5, okreôlany przez oficjeli firmy
Amiga Inc. jako rewolucja w porównaniu do innych systemów operacyjnych, a w stosunku do AmigaOS
jako ewolucja majâca na celu przedstawienie najîatwiejszej drogi
w przyszîoôê dla uûytkowników i programistów. Sam ksztaît koïcowy systemu zapewne bëdzie ewoluowaî
wraz z dokonaniami programistów
na polu OS 4. Na pewno posiadaî
bëdzie wiëkszoôê elementów, których uûytkownik oczekuje od nowoczesnego systemu operacyjnego.
Pracownicy firmy Amiga Inc. majâ
nadziejë, ûe AmigaOS 5 okaûe sië
powaûnym konkurentem wôród systemów Digital Home Repository
(przeznaczonych dla serwerów domowych).
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orientacjë w ocenie algorytmów programu oraz — co waûniejsze — îatwe wîasne modyfikacje.
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Grayscale 150.0 lpi 45.0° 100%

program: Miggy v.2.0 (1999)
licencja: ???
autor: Olly Koenders
jëzyk: angielski

Program jest równieû oparty o algorytmy Elizy. Jest jednak bardziej
“inteligentny”. Umoûliwia miëdzy
innymi naukë, dziëki której moûliwe
jest na przykîad zmuszenie programu do mówienia po polsku! Oczywiôcie, naleûy poôwiëciê odpowiedniâ iloôê czasu na taki zabieg. Zgodnie z dokumentacjâ, Miggy moûe
rozróûniaê sîowa odpowiadajâce
róûnym uczuciom. W praktyce jednak nie zaobserwowano szczególnych fajerwerków z tego powodu.
Program umoûliwia dalszy rozwój
poprzez specjalny tryb LEARN.
W tym trybie uûytkownik ma moûliwoôê uczenia Miggy nowych odpowiedzi na okreôlone zdania. Korzystajâc z jakiegoô edytora tekstu moûna równieû rëcznie poszerzyê inne
bazy danych, m.in. sîownik.
Pomimo wielu zalet, program niczym nie zachwyca. Rozmowa jest
mniej naturalna niû w przypadku
Elizy. Prawdopodobnie poprzez dalszy rozwój bazy moûna to znacznie
poprawiê. Szczególnie atrakcyjna
mogîaby byê rozmowa w jëzyku polskim.
Program otwiera dodatkowe
okienko, w którym widzimy Amigë
z sympatycznâ buúkâ wrysowanâ
w monitor. Taki drobiazg powoduje, ûe od razu cieplej nam sië robi
w sercu. W dodatku wyraz twarzy
zmienia sië w trakcie rozmowy. Ponadto do programu doîâczona jest
dobra dokumentacja w formacie
Amiga Guide.

WARSZTATY

— Spot is a dog. (Spot jest psem.)
— A dog is an animal. (Pies jest
zwierzëciem.)
— Therefore, Spot is an animal.
(Stâd Spot jest zwierzëciem.)
Program zapamiëtuje informacje
w bardzo wygodny dla uûytkownika
sposób. Jest to jedyna bezpoôrednia
metoda jego rozwoju, ale z drugiej
strony jest ona bardzo potëûna
i przerasta moûliwoôci wczeôniej
opisywanych programów.
Program dziaîa na odmiennej zasadzie, i rozmownoôê pojmowana
jak dla poprzednich programów nie
wchodzi w grë. Pomimo tego, szczypta inteligencji, jakâ jest proste
wnioskowanie, znacznie bardziej
uatrakcyjnia rozmowë aniûeli ogólnikowe wypowiedzi Elizy. Mimo
wszystko jednak, daleko jeszcze do
naturalnoôci w wymianie zdaï.
Do programu doîâczona jest dokumentacja w formacie Amiga Guide oraz zwykîym ASCII. Wraz z programem dostarczana jest przykîadowa baza danych, którâ wczytuje sië
po uruchomieniu programu. Deduce
zawiera kilka uûytecznych komend,
takich jak nagrywanie aktualnej bazy, wczytywanie czy teû kasowanie.

Denise zapamiëtuje wszystkie nowe informacje, które potem zapisuje
w pliku. Warunkiem do zapamiëtania jest poprawnoôê gramatyczna
wpisywanego zdania. Program ma
moûliwoôê nauki nowych sîów. Moduî Elizy moûna dowolnie modyfikowaê korzystajâc z edytora tekstu
i trzymajâc sië okreôlonych zasad
tworzenia bazy
Poprzez kompilacjë programupsychiatry z aparatem rozumienia
logicznego, Denise jest w stanie rozumieê i pamiëtaê to, co sië do niej
mówi oraz zadawaê na temat nowych rzeczy doôê sensowne pytania,
jak równieû rozmawiaê w sposób
ogólny i emocjonalny. Niestety, czasem programowi zdarzajâ sië wpadki
w postaci bezsensownych wypowiedzi oraz trudnoôci w utrzymywaniu
wâtku rozmowy.
Program udostëpnia szereg bardzo róûnorodnych opcji konfiguracyjnych. W odpowiednich plikach
zapisuje przebieg rozmowy, który
pozwala stwierdziê, gdzie wystâpiîy
problemy. Do programu doîâczona
jest dokumentacja w formacie tekstowym ASCII oraz podstawowe bazy
danych

program: Denise v.4.1 (2000)
licencja: ???
autor: Szymon Jessa
jëzyk: polski

U: Îadnie, podoba mi sië. Zaciekawiîaô mnie tymi programami.
A: Czy mam juû zakoïczyê artykuî?
U: Podaj jeszcze tylko jakieô ostatnie
informacje.
A: Rozumiem.

Program ten w gîównej mierze
oparty jest o analizë logicznâ zdania.
W drugiej kolejnoôci wykorzystywany jest moduî podobny w dziaîaniu
do Elizy. Denise odpowiada na pyta-

program: Deduce v.1.22 (1995)
licencja: FREEWARE (Aminet)
autor: J. Williams, E. Augustine
jëzyk: angielski

Jest to program z zupeînie innej
kategorii. Prezentuje sobâ prymitywne logiczne wnioskowanie. Potrafi
zapamiëtywaê proste informacje
w okreôlonej formie oraz odpowiadaê Tak/Nie/Nie wiem na proste pytania. Ponadto moûe wyôwietliê tok
logicznego rozumowania, na podstawie którego odpowiedziaî na ostatnie pytanie. Zasadë dziaîania najlepiej wyjaôni przykîad wziëty z dokumentacji:
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nia oraz potrafi je zadawaê na podstawie posiadanych w bazie informacji. Program jest zdolny do utrzymywania tematu rozmowy. Denise posiada równieû rozbudowanâ funkcjë
wnioskowania logicznego.

Przedstawione tutaj bardzo ogólne informacje z zakresu sztucznej inteligencji sâ jedynie kroplâ w morzu.
Artykuî ten ma na celu zachëciê
wszystkich entuzjastów
do wziëcia udziaîu w
emocjonujâcym wyôcigu
po sztuczny mózg, jak
równieû zwróciê uwagë
uûytkowników Amigi na
bardzo ciekawe programy dostëpne na ten
wspaniaîy komputer.
Wszyscy zainteresowani
tâ tematykâ i pragnâcy
uczestniczyê w caîkowicie otwartym dla nich
projekcie Denise-MYTH,
mogâ sië skontaktowaê z
autorem piszâc list na
adres:
Szymon Jessa
ul. Warszawska 20/6
89-600 Chojnice
(052) 39-707-88
smoczek@ue.eti.pg.gda.pl
www.ue.eti.pg.gda.pl/~smoczek

nej opcji Smooth moûemy stwierdziê, ûe nie tylko krawëdzie wtapiajâ
sië w tîo, ale caîy napis robi sië nieco bardziej przezroczysty — wystarczy zbadaê kolor w ôrodku litery.
Oczywiôcie mniejsze litery bëdâ
mniej wyraúne i trzeba uwaûaê
z ustawianiem parametrów tej opcji
— od 1 do 20. Napis wygenerowa-

maczâc dosîownie — pëdzli. Wycinamy je na trzy sposoby: “normalnie” (Rectangle cut), swobodnâ krzywâ liniâ (Lasso cut) oraz liniâ îamanâ (Polygon cut). To bardzo dobry
zestaw narzëdzi do wycinania. Wîaôciwie jest wszystko to, co moûe byê
potrzebne. Warto tylko zwróciê uwagë, ûe wycinanie typu Lasso jest doôê

Rys. 2

Rys. 3

ny w dowolny sposób umieszczamy
na ekranie i od tej chwili moûemy go
wyciâê i obrabiaê jako Brush, informacja o tym, ûe byî tekstem zostaje
oczywiôcie utracona.
Pora jednak najwyûsza, aby zajâê
sië narzëdziami do obróbki wycinków, czyli inaczej Brushy albo tîu-

trudne do wykonania zwykîâ myszkâ, ten sam efekt (dokîadnego
wyciëcia ksztaîtu) o wiele îatwiej
osiâgnâê ostatniâ opcjâ — Rectangle
cut.
Brusha moûemy przeksztaîciê na
wiele sposobów. Na trzeciej ilustracji podaîem trochë przykîadów doôê

bezîadnie porozrzucanych na obrazku. Pierwszâ grupë prostych przeksztaîceï stanowiâ odbicia lustrzane —
w pionie i poziomie, dwukrotne powiëkszanie lub zmniejszanie caîego
wycinka lub jednego z jego wymiarów oraz obroty o 90 stopni. Niby
nic ciekawego, ale proszë wyciâê
maîy fragment obrazu i powiëkszyê
parë razy (w powietrzu) klawiszem
[SHIFT][H], potem zmniejszyê klawiszem [H] a potem znowu powiëkszyê. Okazuje sië, ûe gdy mamy wciôniëty przycisk Smooth (w lewym górnym rogu Toolbox) wycinek jest za
kaûdym razem “zmiëkczany” w ôrodku i na krawëdziach. Po chwili robi
sië tak rozmyty, ûe moûna mieê trudnoôci z jego rozpoznaniem. W przeciwnym wypadku (Smooth wyciôniëty) wycinek ulega równie gwaîtownej “pikselizacji”. Po namyôle moûna
stwierdziê, ûe ma to jednak jakiô
sens...
Kolejna grupa opcji to przeksztaîcanie “nie-automatyczne”. Moûemy
wiëc powiëkszyê dowolnie wycinek
ciâgnâc kursor po ekranie — tu mamy bardzo waûnâ moûliwoôê — trzymanie klawisza [CTRL] pozwala zachowaê proporcje wycinka w powiëkszeniu. Wycinkowi moûna teû
zmieniê wymiary przez wstawienie
danych do specjalnego okienka —
tym razem mamy peînâ kontrolë nad
Brushem. Tu warto wspomnieê
o moûliwoôci aktywacji okienka
Coordinates na ekranie. Przycisk tej
opcji znajdziemy w grupie Sys w dolnej czëôci Toolboxa. Moûna teû nacisnâê klawisz [SHIFT][\], czyli znak
pionowej kreski. Zobaczymy wtedy
parametry aktualnego ustawienia
wskaúnika myszy, dodatkowo rozmiar Brusha podczas wycinania i jeszcze wartoôci RGB koloru aktualnie
wskazanego piksela.
Wracajâc do kolejnych opcji przeksztaîcania wycinka, mamy tu podobne do poprzednich sposoby obrotów — obracanie “rëczne” i o zadany (w okienku) kât. Do tego tradycyjna metoda dodawania obwódki
Outline — niestety nie dopatrzyîem
sië odwrotnoôci tej operacji — Trim.
Ta seria przycisków z rysunkiem
kieliszka zawiera jeszcze ikonkë ustawiania uchwytu Brusha oraz dwa
przyciski wycinania: Background
(dawne Replic) i Transparency (dawne Matte). Ten pierwszy sposób wymaga wyjaônienia, bo jak wiadomo
w TVPaint nie ma podziaîu na Foreground i Background. Poniewaû
wiëc brak nam koloru tîa (Background), opcja ta dodaje w miejscu
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“pustym” kolor tîa “zapasowy” — ten
drugi, przeîâczany klawiszem [N].
Ostatnie dwa przyciski sâ doôê
dziwne. Rysunek ramki w ramce
przerywanej nazwany jest Optimize
i nie ma niestety ûadnego opisu
w podrëcznikach. Ku mojemu zdumieniu okazaîo sië, ûe podczas zapisywania Brusha dodaje czarnâ, jednopikselowâ ramkë. Po co? Proszë
mnie nie pytaê. Bardziej sensowna
wydaje sië ikonka z noûyczkami —
to Re-cut. Najproôciej mówiâc powtarza ostatniâ czynnoôê wycinania.
Jeûeli wytniemy sobie fragment obrazu, a nastëpnie w tym miejscu zmienimy rysunek to po naciôniëciu Recut pojawi sië automatycznie wyciëty
fragment obrazu (innego) o identycznym “wykroju” jak poprzednio.

OPROGRAMOWANIE

zentuje identycznie wycinany Brush.
Ostatnia opcja, którâ chcë pokazaê to Step. Ma ona sens w wypadku
stosowania Brusha zgodnie z jego
angielskâ nazwâ — jako koïcówki
pëdzla. Wycinek ciâgniëty liniâ po
ekranie maluje gîadko przy Step =
0 i w odstëpach równch parametrowi opcji w pikselach, w przykîadzie
na ekranie = 5.
Jedne z ostatnich sposobów przeksztaîcania Brusha znajdziemy w zupeînie innym okienku — w preferencjach Fill option. Wspomniaîem
juû o tym poprzednio. Mamy tam
tylko moûliwoôê rozciâgniëcia (poprzez Fill) wycinka na caîâ wysokoôê
ekranu, na caîâ szerokoôê lub w obu
kierunkach na raz... Jakoô nie znalazîem bardzo waûnych opcji Wrap

"eXec 1/2001", Page #29-30 Tile:0,0, 2001-6-10 21:11
Grayscale 150.0 lpi 45.0° 100%

Rys. 4

Pod przyciskami przeksztaîcania
wycinka mamy osiem dodatkowych
opcji do ustawiania. Najwaûniejsza
jest Density. Przy ustawieniu 100%
Brush wstawiony w obraz powinien
byê identyczny jak oryginaî. Zmniejszajâc ten parametr stopniowo coraz
bardziej wtapiamy Brush w obraz.
Dokîadniej mówiâc wycinek staje sië
coraz bardziej przezroczysty. Z kolei
Smooth, traktuje ten problem podobnie ale jednak inaczej. Moûna
powiedzieê, ûe wycina “miëkko”.
Pobrany fragment obrazu jest coraz
wiëkszy z tym, ûe “dodatkowe”, oddalone od miejsca ciëcia partie sâ
bardziej przezroczyste i miëkkie.
Ten parametr naleûy stopniowo
zwiëkszaê. Róûnicë widaê wyraúnie
na ilustracji, gdzie obie opcje repre-
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i Tile. Szkoda, bo sâ one o wiele
bardziej przydatne niû “Wrap” polegajâcy na rozlewaniu Brusha po caîym ekranie.
Na koniec warto wspomnieê
o Perspektywie. Niestety, jak zwykle
autorzy TVPainta zrobili to po swojemu. Moûemy wiëc obracaê wycinek w przestrzeni wpisujâc wartoôci
kâtów obrotu wokóî osi X, Y i Z w
odpowiednie okienko. Moûna równieû ustawiê punkt centralny (punkt
zbiegu) perspektywy. Ale juû z osiami obrotu bëdziemy mieli pewien
problem. Jak widaê na czwartej ilustracji, oô Y biegnie zgodnie numeracjâ pikseli ekranu z góry w dóî — to
byîoby jeszcze zrozumiaîe, natomiast
czemu poziomy bok ekranu ma byê
osiâ Z? W wyniku tego oô X biegnie

w gîâb — tam gdzie tradycyjnie
wskazywaîa oô Z... Obroty wokóî
osi przebiegajâ normalnie, to znaczy
wartoôci dodatnie biegnâ zgodnie
z ruchem wskazówek zegara albo
jak kto woli zgodnie z ruchem wkrëcanej ôruby. Moûemy uûywaê do tego celu klawiszy [7]-[4], [8]-[5]
i [9]-[6] na klawiaturze numerycznej, odpowiednio dla kierunków X,
Y i Z. No i tyle. Specjaliôci zauwaûâ
brak klawiszy resetujâcych (zerujâcych) obrót. Brak teû moûliwoôci
przesuwania Brusha w przestrzeni
perspektywy (wzdîuû osi) — a to
bardzo powaûna niedogodnoôê. Moûe zresztâ gdzieô jest? W podrëczniku perspektywa jest opisana wyjâtkowo lakonicznie, moje poszukiwania teû nic nie daîy. Wszystko co
moûna zrobiê w perspektywie (i jeszcze wiëcej) byîo w Deluxe Paint V,
ale karta graficzna i DPaint sâ sobie
obce, niestety...
Na ilustracji widaê, ûe udaîo mi
sië zîoûyê z trzech wycinków pudeîko. Nie widaê niestety, ile sië przy
tym napracowaîem. Dwie boczne
ôcianki daîy sië îadnie zîoûyê po obróceniu w osi Y, wiëkszy problem
byî z wieczkiem. Ta czëôê wymagaîa
zîoûonych obrotów i tu nijak nie
mogîem dopasowaê Brusha. Podczas
obrotów osie wëdrujâ razem z obracanym wycinkiem, ale ta wiedza nie
wystarczyîa mi do îatwego dopasowania trzeciego kawaîka. Moûe zrobiîem gdzieô bîâd? Tym niemniej pudeîko w koïcu zîoûyîem ale nie byîo
to îatwe.
Podsumowujâc, mamy spory arsenaî ôrodków do obróbki Brushy, wymieniîem i opisaîem “oczywiste” narzëdzia sîuûâce do tego celu. Jest
jednak sporo innych narzëdzi które
poôrednio wpîywajâ na koïcowy
wyglâd Brusha na ekranie. Te podstawowe sâ doôê bogate, pomimo
braków na które zwróciîem uwagë.
Sâ jeszcze drobne niedogodnoôci
które byê moûe spowodowane sâ
mojâ konkretnâ Amigâ z tâ a nie innâ konfiguracjâ. Mam tu na myôli
np. wypadki zîego dziaîania klawiszy
z klawiatury numerycznej (przy perspektywie). Czasem teû parametry
obróbki Brusha wpisywane do okienek zachowywaîy sië dziwnie. W takim wypadku polecam wyczyszczenie okienka edycji przez Delete lub
Backspace i ponowienie próby. Tym
niemniej brak amigowego programu
malarskiego (pracujâcego z kartâ
graficznâ) o tak bogatych moûliwoôciach jak TVPaint — choê przecieû
chciaîoby sië mieê ideaî...

Sztuczna inteligencja
Szymon Jessa

A: Witaj, co sîychaê?
U: Czeôê, co mam dziô do zrobienia?
A: Wîaôciwie to nic. Moûe tylko...
U: NIC? Znaczy, ûe mam dzieï wolny?! Hurr...
A: ...moûe tylko jedno...
U: A wiëc jednak... O co chodzi?
A: Obiecaîeô napisaê artykuî na...
U: Tak, tak, o Sztucznej Inteligencji.
No dobrze.
A: Wiëc co mam robiê?
U: Najpierw napisz jakiô sensowny
wstëp...
A: Robi sië.
Sensowny wstëp
Byîo GUI, przyszîo MUI — czy
teraz bëdzie IUI (Intelligence User
Interface)?
Sztuczna inteligencja to niewâtpliwie przyszîoôê wszystkich komputerów, które chcâ utrzymaê swâ pozycjë na rynku. Dwadzieôcia i wiëcej
lat temu problematyka inteligentnych maszyn byîa jednâ z najprëûniej
rozwijajâcych sië dziedzin nauki.
Wtedy to powstaîo najwiëcej najambitniejszych projektów. Niestety, ûaden z tamtych rewelacyjnych pomysîów nie speîniî pokîadanych w nim
oczekiwaï. Z jednej strony byîa to
wina prymitywnych jeszcze komputerów, z drugiej — winë ponosili sami konstruktorzy, którzy pociâgnëli
za sztucznâ inteligencjâ caîe jej wczeôniejsze dziedzictwo, mianowicie
fantastykë naukowâ. W spadku po
tej “inteligentnej” rewolucji pozostaîy
nam tony ksiâûek naukowych o treôci
zbliûonej do opowiadaï science-fiction. I kiedy ambicje i oczekiwania
naukowców kurczyîy sië wraz z dysponowanym budûetem, technika...
U: Dobrze, dobrze. Przejdú juû do
konkretów.
A: Co proponujesz?
U: Przedstaw obecnâ sytuacjë.
A: Dobrze.
Dziô komputery domowe umoûliwiajâ wykonywanie do setek milionów operacji na sekundë. Jednak
zniknëîo dawne podejôcie naukowców do stworzenia prawdziwej sztucznej inteligencji. Dziô wszyscy zajmujâ sië specjalistycznym i opîacalnym, aczkolwiek maîo oryginalnym

rozwojem gaîëzi obejmujâcej symulacjë sieci neuronowych czy konstruowaniem systemów ekspertowych,
które równieû pozwalajâ dobrze zarobiê. Nikt nie chce juû marzyê i posunâê sië duûy krok do przodu,
wszyscy tylko stawiajâ malutkie kroczki, nie wiedzâc nawet w którâ
stronë... Naukowcy stali sië zbyt naukowi, brakuje im...
U: Starczy! Ciâgle coô krëcisz. Napisz wreszcie o...
A: O czym, sîucham, powiedz?
U: Napisz o projekcie Eliza.
A: Jak sobie ûyczysz.
Eliza to jeden z doôê wczesnych
projektów sztucznej inteligencji. Byî
to program udajâcy psychiatrë. Pacjent wprowadzaî swoje wypowiedzi
do komputera za pomocâ klawiatury
w formie normalnych zdaï. Nastëpnie Eliza staraîa sië na nie odpowiedzieê, zgodnie z zasadami leczenia
psychiatrycznego. Ograniczaîo sië to
do zadawania ogólnych pytaï i stwierdzania prostych faktów poprzez powtarzanie wypowiedzi pacjenta. Pomimo wielkiej prostoty programu,
Eliza bardzo dobrze wywiâzywaîa sië
ze swojej funkcji. Tak dobrze, ûe
wiele osób nie rozpoznaîo w niej
komputera, i byîo ôwiëcie przekonanych, ûe rozmawiajâ z czîowiekiem!
Niezaleûnie powstaî teû program,
który udawaî pacjenta. Program
miaî zaprogramowanâ chorobë, którâ wyômienicie symulowaî. Pewnego
dnia ktoô wpadî na pomysî, aby
sprawdziê oba programy w rozmowie. Eliza byîa psychiatrâ, a wspomniany program udawaî pacjenta.
Rozmowa ta byîa bardzo interesujâcym doôwiadczeniem i jej treôê jest
dostëpna w róûnych publikacjach na
ten temat.
U: Dodaj jeszcze parë sîów krytyki.
A: Wîaônie chciaîam to zrobiê.
Eliza oraz wszystkie inne programy oparte na jej sposobie dziaîania,
robiîy duûe wraûenie, ale tylko na
pierwszy rzut oka. Po chwili kaûdy
mógî dostrzec nienaturalnoôê. Wypowiedzi programu nie zawsze pasowaîy do kontekstu rozmowy, a cza-

sem byîy zupeînie z niâ nie zwiâzane. Ponadto programy te nie byîy
tworzone do analizy problemu,
uczenia sië, wnioskowania, czyli
moûna powiedzieê — umiaîy wszystko, tylko nie myôleê. Byîy wiëc doskonaîymi oszustami, którzy mimo
wszystko ôwietnie wypeîniali swojâ
rolë.
A: Co dalej?
U: Hm... Trzymajmy sië tego, bo to
ciekawe.
A: Wiëc moûe przedstawiê takie programy na Amigë?
U: No wîaônie, to miaîem na myôli.
A: Przetestujë je i krótko kaûdy
opiszë.
Programy podobne do Elizy powstaîy równieû na Amigë. Niektóre z
nich sâ dostëpne na Aminecie. Poza
tymi kolejnymi wersjami Elizy, istnieje równieû kilka programów, które sâ dalece bardziej “myôlâce”,
oparte na odmiennych, bardziej skomplikowanych algorytmach. Oto
niektóre z nich.
program: Eliza (1995)
licencja: GNU Freeware
przeîoûyî: James Williams
jëzyk: angielski

Program oparty o tradycyjne algorytmy Elizy. Jest to jednak wersja
doôê prosta, bardzo sîabo rozbudowana. Mimo wszystko, jakoôciowo
nie odbiega od standardu programów “elizopodobnych”.
Wîaôciwie nie istnieje ûaden moduî nauki. Jedynâ moûliwoôciâ rozwoju jest manipulowanie w kodzie
úródîowym, co nie powinno nastrëczaê wiëkszych problemów nikomu,
kto tylko miaî stycznoôê z programowaniem w C.
Ze wzglëdu na ogromnâ prostotë
programu, rozmownoôê jest doôê sîaba. Pomimo tego, ktoô niezorientowany moûe daîby sië nabraê, ûe rozmawia z czîowiekiem. Jednak tylko
w przypadku krótkich i ogólnych
rozmów.
Zdecydowanym plusem jest doîâczenie kodu úródîowego (w wersji
BASIC i C). Umoûliwia to szybkâ
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Czy AmigaDE to Linux?

Mediator PCI 1200

Grzegorz Kraszewski

Grzegorz Kraszewski

ziaîania kolejnych wîaôcicieli
Elate z Linuksem jest tak zwany
Amigi od Commodore postandard POSIX — jest to znormaczynajâc, poprzez Escom,
lizowany zestaw procedur (np. taGateway, skoïczywszy na Amiga
kich jak printf(), czy fopen()), dziëki
Inc., zawsze spotykaîy sië z krytykâ.
któremu îatwiejsze jest przenoszenie
Czësto byîa to krytyka zasîuûona, bo
niektórych programów miëdzy róûistotnie niektórzy próbowali na Aminymi systemami. Dlatego programy
dze zrobiê kasë tanim kosztem. Jedlinuksowe moûna w miarë szybko
nak wôród kontestatorów firmy Billa
przenieôê na Elate, a co za tym idzie
McEwena daje sië zauwaûyê grono
AmigaDE. Na naszych Amigach
“etatowych krytykantów” gromko
standard POSIX (aczkolwiek z mapokrzykujâcych, a nie majâcych blaîymi brakami) udostëpnia biblioteka
dego pojëcia o tym, co krytykujâ.
“ixemul.library” — jak îatwo zauwaOstatnia kampania reklamowa tych
ûyê korzysta z niej wiëkszoôê prograpanów to okrzykniëcie AmigaDE
mów portowanych z Linuksa. Ale
jeszcze jednâ wersjâ Linuksa. Takie
czy przez to AmigaOS staje sië
stwierdzenie to mieszanina ignoranLinuksem?!
cji, niedoinformowania i nadmiernej
No ale “SDK dziaîa pod Linukpewnoôci siebie. W tym felietonie
sem” skontrujâ krytykanci. Nie jest
chciaîbym pokazaê, ûe
nazywanie AmigaDE Linuksem jest co najmniej
bezsensowne.
Zacznijmy od tego, co
juû mamy. Amiga SDK
(Software Developement
Kit) jest, jak sama nazwa
wskazuje, zestawem dla
programistów sîuûâcym
do pisania programów
dla nie istniejâcego jeszcze w caîoôci AmigaDE.
Gîównym i w zasadzie
jedynym elementem SDK
jest kernel (jâdro) nowego amigowego systemu,
zwane Elate. Jâdro to
zostaîo przez Amiga Inc.
Amiga SDK
zakupione w firmie Tao
Group i nie ma absolutnie nic wspólnego z kernelem Linukto do koïca prawdâ. Po pierwsze
sa. Jego najciekawszâ cechâ jest niedlatego, ûe dziaîa równieû pod Winzaleûnoôê od procesora. Jedynym
dows. Dlaczego jednak “pod
elementem Elate uzaleûnionym od
czymô”, a nie jako samodzielny syskonkretnego sprzëtu jest kod
tem? Tak jak juû wspomniaîem, SDK
startowy przejmujâcy nad nim
zawiera jedynie jâdro systemu.
kontrolë i translator tîumaczâcy kod
Wyobraúmy sobie Amigë z samym
Procesora Wirtualnego na kod
Kickstartem, bez oprogramowania
konkretnego procesora np. PPC czy
systemowego. Co moûemy na niej
x86. Caîe AmigaDE i wszystkie
zrobiê? Obejrzeê sîynne nie koïczâprogramy dla tego systemu bëdâ
ce sië dyskietki... I to wszystko. Nie
napisane dla Procesora Wirtualnego,
da sië stworzyê systemu operacyjnea wiëc ten sam plik wykonywalny
go “na nim samym”; przecieû to, co
programu uruchomimy na dowolmamy na dyskietkach lub pîycie
nym sprzëcie. Co ciekawe Elate ma
z AmigaOS, teû nie powstaîo od poza sobâ historië o wiele dîuûszâ niû
czâtku na Amigach, bo tych Amig
Linux, prawie tak dîugâ jak sama
zwyczajnie nie byîo. Pracujâce jâdro
Amiga. Jedynym punktem styku
Elate korzysta z usîug Linuksa czy

D
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Windows do takich rzeczy jak wyôwietlenie grafiki czy wspóîpraca
z dyskiem twardym. Ale podkreôlë
jeszcze raz: to jest zestaw dla programistów pracujâcych nad AmigaDE,
a nie samo AmigaDE takie, jakie kupiâ uûytkownicy. Gotowe Otoczenie
Cyfrowe (bo tak moûna próbowaê
przetîumaczyê nazwë Digital Environment) nie bëdzie wymagaîo ûadnego Linuksa a tym bardziej “Windy”. Bëdzie zupeînie niezaleûnym
systemem, przejmujâcym caîkowitâ
kontrolë nad komputerem po jego
wîâczeniu. W tej chwili ekipa Amiga
Inc. intensywnie pracuje nad oprogramowaniem systemowym. Pomagajâ im setki entuzjastów — nieraz
ôwietnych fachowców — tworzâc
system nowej generacji.
Gdyby Amiga Inc. chciaîa nam zaproponowaê
kolejnâ dystrybucjë Linuksa — byîby to krok
wstecz. System ten w
duûej mierze zawdziëcza
swojâ popularnoôê temu,
ûe jest jedynym (oprócz
FreeBSD i OpenBSD,
które sâ mocno zbliûone
filozofiâ, sposobem dziaîania i dostëpnym oprogramowaniem) systemem,
jaki moûemy mieê za
darmo, a takûe jedynym,
którego kody úródîowe
sâ w peîni dostëpne. Ma
szereg zalet w porównaniu z Windows, ale ma
teû i wady. Jednâ z nich
odczuî chyba kaûdy poczâtkujâcy
adept tego systemu — jego
instalacja, poprawne skonfigurowanie i aktualizacja z pewnoôciâ nie sâ
najprostsze. W miarë obrastania Linuksa w róûnego rodzaju nakîadki
graficzne (z najbardziej popularnym
X-Window na czele) i nakîadki na
nakîadki, a wiëc windowmanagery
(na Amidze podobnâ rolë speînia
Workbench, a bardziej odpowiednim porównaniem jest zestaw
AmigaOS + Directory Opus Magellan) znika gdzieô jego efektywnoôê
i szybkoôê. Linux z pewnoôciâ nie
jest tym, o czym myôleli twórcy
AmigaOS i Workbencha. Nie jest teû
tym, o czym myôli Amiga Inc.

slotach PCI w Amidze od
wielu lat mówiîo sië w kategoriach westchnieï i nierealnych marzeï. Konstruktorzy Amigi
3000 i 4000 w momencie, gdy stanëli przed koniecznoôciâ wymiany
starzejâcego sië Zorro 2 na nowszâ
magistralë, postanowili nie skorzystaê ze stawiajâcego wtedy pierwsze
kroki PCI i zaprojektowali Zorro 3.
Jego zaletâ byîa kompatybilnoôê
z istniejâcymi kartami Zorro 2. Czas
jednak pîynâî i PCI staîo sië dominujâcym standardem kart w komputerach, a co za tym idzie,
kart PCI byîo duûo i byîy
tanie. Commodore poniewczasie spostrzegîo
swój bîâd — w planach
nowej (niedoszîej) Amigi
PCI znalazîo swoje miejsce na pîycie gîównej. Niestety byîo juû za póúno.
W koïcu jednak od
marzeï do czynów przeszîa firma Elbox. Nasi
polscy konstruktorzy pokazali ôwiatowâ klasë i
zrobili to, czego nie byli
w stanie (nie chcieli?)
daê nam potentaci tacy
jak phase 5. Powstaî wiëc
Mediator PCI — pîyta
wzbogacajâca Amigë o 4
peînowartoôciowe sloty
PCI speîniajâce wymogi
standardu PCI 2.1, pracujâce z takim samym jak
w pecetach taktowaniem
33 MHz (z moûliwoôciâ
pracy na 66 MHz). Dziëki uprzejmoôci Elboxu
mieliômy okazjë dokîadnie przetestowaê Mediatora wraz z kartâ graficznâ Voodoo3 2000 produkcji 3dfx.
Mediator PCI 1200 skîada sië
z dwóch czëôci: gîównej pîyty ze slotami i ukîadami logicznymi oraz rozdzielacza na Expansion Slot. Montaû
jest bardzo prosty. Na poczâtek zakîadamy rozdzielacz na zîâcze krawëdziowe pîyty gîównej. Karta wëdruje
na takie samo zîâcze w rozdzielaczu
(wprowadza on dodatkowe przesuniëcie karty w górë o 20 mm), wkrëcamy tulejkë dystansowâ w miejsce

O

po wykrëconej wczeôniej ôrubie mocujâcej pîytë gîównâ, a na 96-stykowe zîâcze nakîadamy gîównâ pîytë
i przykrëcamy do wspomnianej tulejki. Montaû Mediatora opisany jest
dokîadnie w przystëpnie napisanej
i zilustrowanej zdjëciami instrukcji
obsîugi.
Po zamontowaniu pîyty przychodzi czas na podîâczenie zasilania.
Mediator przystosowany jest do zasilaczy pecetowych z dwoma 6-stykowymi wtykami, które naleûy podîâczyê do 12-stykowego gniazda

w Mediatorze. Tu trzeba bardzo
uwaûaê — te dwa wtyki bez problemu dajâ sië zaîoûyê odwrotnie! Co
prawda producent uspokaja, ûe nie
spowoduje to uszkodzeï (nowoczesny zasilacz po prostu sië w takim
wypadku wyîâczy), ale ostroûnoôê
nie zawadzi. Oznaczenia “P8” i “P9”
muszâ sië zgadzaê z opisami na pîycie Mediatora, w prawidîowym poîoûeniu wtyki sâ umieszczone czarnymi przewodami (masami) do sie-

bie. Posiadacze starszych zasilaczy
z jednym 8-stykowym wtykiem muszâ zorganizowaê sobie przejôciówkë. Zasilanie w Mediatorze jest rozwiâzane bardzo dobrze — z niego
zasilana jest pîyta gîówna i karta turbo. Moûemy teraz usunâê wszelkie
“tuningi”, podîâczenia przez gniazdko stacji dysków czy sprawiajâce
kîopoty zaôlepki zasilania w wieûach
“Infinitiv”. Dziëki znacznemu skróceniu drogi prâdu nawet najbardziej
prâdoûerne karty nie majâ kîopotów
z zasilaniem i sprzët zyskuje na stabilnoôci dziaîania.
Gdy po montaûu sprawdzimy, ûe wszystko
dziaîa jak naleûy, moûemy sië zabraê za
wkîadanie kart PCI. Wymiary Mediatora sâ dopasowane do amigowych
wieû tak, ûe “ôledzie”
kart pasujâ do otworów
przewidzianych dla kart
Zorro. I w tym momencie dochodzimy do zasadniczego pytania, a mianowicie jakie karty do
Mediatora moûna wîoûyê. Ôciôle rzecz biorâc
wîoûyê moûna kaûdâ, ale
oczywiôcie potrzebny jest
jeszcze sterownik, dziëki
któremu Amiga bëdzie
mogîa z karty skorzystaê.
Zacznijmy od kart graficznych. Pierwsza moûliwoôê to karty z ukîadem
S3Virge. Niestety nie
mogë poleciê tych tanich
kart ze wzglëdu na fatalny sterownik. Zostaî on
napisany przez Franka
Mariaka dla systemu CyberGraphX v3. Gîówna
jego wada polega na tym, ûe nie wykorzystuje akceleratora 2D karty do
takich operacji jak np. rysowanie
figur czy scrollowanie. Przez to karta
jest tragicznie wolna, schodzâc w
niektórych testach poniûej poziomu
koôci AGA (!). O porzâdnym sterowniku dla tej karty na razie nic nie wiadomo.
Zdecydowanie lepszym wyborem
jest karta Voodoo3 — poôwiëciliômy
jej oddzielny artykuî i tam odsyîam
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Rys. 1 — Wkrëcamy tulejkë

Rys. 2 — Zakîadamy przelotkë karty turbo

MP3 Pro to nieoficjalna nazwa nowej wersji standardu MP3
przygotowywana przez autorów
MP3 — Instytut Fraunhofera —
we wspóîpracy z francuskâ firmâ
Thomson. MP3 Pro ma byê odpowiedziâ na kodowanie uûyte
w programie Windows Media
Player. Nowa wersja ma mieê
wyûszy stopieï kompresji, zgodnie z wypowiedziami Thomsona
plik MP3 Pro spakowany w 64
kbps ma mieê jakoôê zwykîego
pliku MP3 w 128 kbps. Co ciekawe (i bardzo waûne), MP3 Pro
bëdzie czëôciowo kompatybilny
z starym MP3. Oznacza to nie
tylko moûliwoôê odtwarzania
starych plików nowymi playerami. Bëdziemy mogli sîuchaê plików w nowym standardzie na
starych programach odtwarzajâcych — niestety nie skorzystajâ
one z dodatkowej kompresji,
wiëc przykîadowy plik MP3 Pro
w 64 kbps zabrzmi na starym odtwarzaczu jak zwykîy MP3 z takâ
kompresjâ. Kody úródîowe dekodera MP3 Pro bëdâ publicznie
dostëpne dla autorów darmowych odtwarzaczy. Za úródîa kodera (lub za úródîa dekodera jeûeli majâ byê uûyte w programach komercyjnych) trzeba bëdzie zapîaciê.
(gk)

Rys. 3 — Osadzamy Mediatora na zîâczu

Rys. 4 — Poprawnie zmontowany Mediator

Linus Torvalds wypuôciî od
dawna oczekiwanâ wersjë 2.4
kernela Linuxa. Najciekawsze
nowoôci to obsîuga symetrycznej
wieloprocesorowoôci dla duûej
liczby procesorów, ulepszenie
obsîugi USB, jest teû “wsparcie”
zapowiadanego przez Intela 64bitowego procesora Itanium.
Amigowi linuksowcy bëdâ zapewne szczëôliwi z powodu informacji o pojawieniu sië testowego kernela w wersji 2.4.0 dla
dystrybucji Linux APUS — systemu dla procesorów PowerPC.
Zapraszamy wiëc do testów.
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(gk)

Rys. 5 — Podîâczamy zasilanie

spragnionych wiedzy na jej temat.
Na razie jeszcze do ûadnej karty
PCI pracujâcej z Mediatorem nie
ma sterowników Warp3D. Jeûeli
chodzi o karty dúwiëkowe, to na
dzieï dzisiejszy nie ma sterowników do ûadnej, niemniej Elbox
zapowiada sterowniki do kart
SoundBlaster 128 i SoundBlaster
Live. Na targach World Of Amiga
Elbox zaprezentowaî teû dziaîajâcâ
kartë tunera TV na ukîadzie
BT878. Nie ma jednak jeszcze
publicznej wersji sterownika do tej
karty.

Rys. 6 — Montaû karty PCI

Duûo lepiej jest z kartami sieciowymi — Elbox opracowaî sterownik
do kart w standardzie NE2000,
dziëki czemu moûemy korzystaê z
szerokiej gamy îatwo dostëpnych i
tanich kart z ukîadami firm Realtek,
Holtek, Winbond i wielu innych.
Gwoúdziem programu moûna
nazwaê zapowiadanego przez Elbox
Sharka — kartë procesorowâ PCI
z procesorem PowerPC G3 taktowanym zegarem 400 lub 550 MHz.
Odpowiednio oprogramowany Shark
pozwoliîby na caîkowite uwolnienie
sië od przestarzaîych ukîadów na

pîycie gîównej Amigi i wykorzystanie PCI z maksymalnâ szybkoôciâ, w
tej bowiem chwili szybkoôê wymiany
danych miëdzy kartami PCI a kartâ
turbo wynosi od 6 do 18 MB/s w
zaleûnoôci od typu karty (ograniczenie to wynika z konstrukcji pîyty
gîównej Amigi i samych kart). Na
razie jednak zarówno Shark, jak i
jego oprogramowanie pozostajâ w
sferze zapowiedzi. Rysuje sië teû
moûliwoôê, ûe na Sharku wraz z
odpowiedniâ kartâ graficznâ i muzycznâ dziaîaî bëdzie nowy system
AmigaDE.

Firma Compaq pracuje nad
najpotëûniejszym komputerem
ôwiata zbudowanym z kilkunastu
tysiëcy procesorów Alpha. Jego
moc obliczeniowa ma wynosiê
100 Tflops, co jak îatwo policzyê
odpowiada na przykîad 11 milionom Amig z procesorami
68040/40 MHz. Jak îatwo sië
domyôleê najwiëkszym problemem bëdzie odpowiednie poîâczenie procesorów w sieê i stworzenie systemu operacyjnego,
który bëdzie w stanie wykorzystaê tyle procesorów jednoczeônie. Sponsorami komputera sâ
firmy potrzebujâce takiej mocy:
laboratorium atomowe Sandia
(symulacja eksplozji nuklearnych) i Celera — firma zajmujâca sië dekodowaniem kodu genetycznego czîowieka.
(gk)
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Grupa AlienDesign specjalizujâca sië do tej pory w software
(MCP, zamiennik Workbencha — Scalos, znany benchmark SysSpeed) skonstruowaîa nowâ kartë muzycznâ do Amig wyposaûonych przynajmniej w sloty Zorro II. Wedîug zapewnieï konstruktorów karta ma wykorzystywaê peînâ przepustowoôê magistrali
Zorro. Konstrukcja Repulse oparta jest na jednym z najbardziej
znanych w ôwiecie ukîadów muzycznych AC’97. Repulse jest wyposaûona w 64 KB bufor FIFO (First In First Out) co zapewni minimalne obciâûenie procesora przy transferze danych z i do karty.
Maksymalna rozdzielczoôê próbkowania urzâdzenia to 20 bit przy
nagrywaniu dúwiëku, oraz 18 bit podczas odtwarzania. Repulse
pracuje w trybie enhanced full duplex co pozwala na jednoczesne
odtwarzanie i rejestrowanie dúwiëku przy róûnych czëstotliwoôciach próbkowania dla kaûdego ze strumieni dúwiëkowych. Co
ciekawe, Repulse jako pierwsza amigowa karta muzyczna, bëdzie
w stanie generowaê dúwiëk przestrzenny co ma znaleúê zastosowanie w nadchodzâcych grach. Dziwnym jest jednak fakt, ûe konstruktorzy nie zdecydowali sië na zastosowanie procesora DSP, co
wspomagaîoby obliczenia zwiâzane z generowaniem efektów
w czasie rzeczywistym, jak i równieû odciâûyîoby procesor podczas zwykîego odgrywanie plików MP3. Umieôcili co prawda zîâcze do którego w przyszîoôci bëdzie moûna podîâczyê sprzëtowy
dekoder MP3, zaznaczajâc, ûe produkcja takowego moduîu rozpocznie sië dopiero w momencie zadeklarowania jego kupna przez
nieokreôlonâ bliûej liczbë osób. Cena karty to 200 euro a dystrybucjâ zajmuje sië firma Individual Computers.

Naukowcy z laboratoriów
Motoroli zaprezentowali na konferencji International Solid-State
Circuits Conference pamiëê magnetorezystywnâ (MRAM) o pojemnoôci 32 kB. Motorola przewiduje
wprowadzenie pamiëci MRAM
na rynek w 2004 roku. W miëdzyczasie laboratoria Motoroli
w mieôcie Tempe w Arizonie
planujâ wyprodukowanie pamiëci MRAM o pojemnoôci 512 kB.
Pamiëê MRAM utrzymuje zawartoôê po wyîâczeniu zasilania.
Odczyt odbywa sië dziëki zjawisku magnetorezystancyjnemu —
zmianie opornoôci przewodnika
pod wpîywem pola magnetycznego. To samo zjawisko wykorzystane jest w gîowicach odczytujâcych nowoczesnych twardych dysków. Pamiëê MRAM
jest bardzo trwaîa, istniejâce ukîady wytrzymujâ 10 miliardów
cykli zapis-odczyt, a to dopiero
poczâtek rozwoju tej technologii
(gk)

Radykalny sposób na “zegarowy wyôcig” producentów procesorów znalazîa firma Sun Microsystems. Grupa inûynierów
projektuje tam procesor pracujâcy... bez zegara, a wiëc caîkowicie asynchronicznie. Wôród zalet
tego rozwiâzania wymienia sië
zmniejszenie poboru mocy i wzrost
szybkoôci przetwarzania. Efekt
reklamowy teû jest zapewne nie
do pogardzenia...
(gk)

Najbardziej znana na amigowym rynku karta muzyczna czyli
Delfina firmy Petsoff Limited Partnership doczekaîa sië “face-liftingu”. Mowa o nowej konstrukcji nazwanej Delfina “Flipper Edition”. “Flipper” ma pozwoliê na wykorzystanie peînej prëdkoôci
magistrali Zorro II (5 MB), czyli tym samym umoûliwiê odgrywanie wiëkszej iloôci ôcieûek dúwiëkowych jednoczeônie. Oczywiôcie
na “pokîadzie” karty znajduje sië równieû doskonale znany z poprzednich wersji procesor sygnaîowy DSP 56002 firmy Motorola.
Tym razem ukîad taktowany jest wyûszâ czëstotliwoôciâ zegara niû
w poprzedniczkach, co pozwoli na bezproblemowâ dekompresjë
i odgrywanie plików MP3, z czym poprzednie wersje karty czasami sobie nie radziîy (w przypadku plików o duûej kompresji).
“Flipper” posiada równieû zîâcze pozwalajâce na podîâczenie interfejsu MIDI umoûliwiajâcego “spiëcie” karty z urzâdzeniami
zgodnymi z tym standardem. Nowa wersja Delfiny bëdzie produkowana przez firmë Individual Computers co wedîug konstruktorów pozwoliîo na obniûenie kosztów produkcji, a tym samym ceny
koïcowej karty. Delfinë “Flipper Edition” moûna kupiê w wymienionej wyûej firmie Individual Computers za ekwiwalent 189 euro.
(ts)

Wszystko wskazuje na to, ûe
Dreamcast bëdzie ostatniâ konsolâ produkowanâ przez firmë
Sega. Sprzedawaîa sië ona duûo
sîabiej niû produkty konkurencji,
a wydatki na promocjë i reklamë
Dreamcasta zaczëîy przewyûszaê
zyski z jego sprzedaûy. Nowâ
dziedzinâ dziaîalnoôci Segi bëdzie pisanie gier na PlayStation
2 oraz byê moûe na zapowiadanâ konsolë X-Box Microsoftu.
Firma planuje teû sprzedaû licen-

cji na Dreamcasta, pierwszâ transakcjâ ma byê umowa z angielskâ
firmâ Pace, która na bazie
Dreamcasta planuje produkowaê
set-top-boxy, czyli maîe, îatwe
w obsîudze urzâdzonka dajâce
dostëp do Internetu, a nie bëdâce
komputerami. Pace wspóîpracuje
z Imagination Technologies która
wczeôniej pod nazwâ VideoLogic
opracowaîa ukîad graficzny
Dreamcasta — PowerVR 2.
(gk)

Ukazaîy sië nowe wersje
znanych programów dla uûytkowników Internetu: przeglâdarka stron WWW: Voyager
3.3.104beta (wersja tylko dla zarejestrowanych uûytkowników)
i program pocztowy: YAM 2.3.
Oba programy dostëpne sâ w wersjach dla AmigOS i MorphOS.
(kb)

Chcâc nie chcâc zostaliômy
najprawdopodobniej jedynym polskim czasopismem amigowym.
Jak poinformowaî Adam Bartniczak, redaktor naczelny Amiga
Computer Studio, “sytuacja ekonomiczna wydawnictwa CGS
spowodowaîa, iû zamkniëtych
zostaîo kilka pism przez CGS
wydawanych, miëdzy innymi
Amiga Computer Studio. Nie wiadomo, czy ukaûe sië numer 4/01,
wiëc numer 3/01 jest najprawdopodobniej ostatnim numerem
ACS-u.” Nie jest to niestety wydarzenie, które nas cieszy. Wszak
Amiga Computer Studio byîo jedynym amigowym pismem dostëpnym w kioskach na terenie
caîego kraju. Co oznacza jego
znikniëcie, nie trzeba chyba
mówiê...
(ad)
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AKTUALNOÔCI
Todor Fay, byîy zastëpca
szefa firmy Blue Ribbon — autorów programu Bars&Pipes uzyskaî zgodë na publikacjë kodu
úródîowego tego sekwencera na
licencji Open Source. Dla uûytkowników tego programu oznacza to jedno — nowâ wersjë po
6 latach, jeôli znajdzie sië chëtny
jeden lub kilku programistów do
pracy nad nim.

SPRZËT
Jak ogólnie wiadomo, obecnie uûywane Amigi sâ sprzëtem zacofanym technicznie. Czasy ôwietnoôci “przyjacióîki” juû dawno
przeminëîy. Nic wiëc dziwnego, ûe róûne firmy starajâ sië wprowadziê wîasne, nowoczesne, rozwiâzania. Pegasos — produkt niemieckiej firmy bplan GmbH — jest jednym z takich rozwiâzaï.

(ad)

Brak pakietu biurowego z datâ
produkcji zbliûonâ do roku 2000
nie wpîywa korzystnie na popularnoôê Amigi jako platformy dla
przeciëtnego uûytkownika. Firma Titan Computer postanowiîa
zaîataê tâ dziurë i zakupiîa licencjë od firmy R.O.M. Logicware
na przeportowanie pakietu Papyrus OFFICE na przyjacióîkë.
Prace majâ zakoïczyê sië jeszcze
w 2001 r., wtedy to bëdziemy mogli
nabyê peîny pakiet za okoîo 300
marek. Sam edytor tekstu — Papyrus WORD — kosztowaê bëdzie okoîo 200 marek.
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(ad)

Sebastian Bauer znany m.in.
z amigowego portu gry FreeCiv
oraz Hynek Schlawack rozpoczëli prace nad nowym programem
pocztowym. Dlaczego zaczëli pisaê od nowa majâc do dyspozycji
úródîa YAM-a? Jak sami mówiâ,
YAM jest bardzo dobrym klientem e-mail, jednak brakuje mu
kilku, wedîug nich istotnych
funkcji. Zapewne pisanie programu od nowa jest mniej czasochîonne niû przegryzanie sië przez
setki kilobajtów kodu úródîowego, który napisaî ktoô inny. Potwierdzeniem tych domysîów moûe byê dostëpna wersja alpha
programu SimpleMail, która ma
sîuûyê jedynie pokazaniu ogólnego zarysu programu w jego wersji finalnej.

MorphOS moûe sîuûyê nam
jako serwer WWW. SixK, znany
z portu MySQL dla Amigi, przekompilowaî najnowszâ wersjë
1.3.19 serwera Apache dla tego
systemu. Niestety jeszcze bez
PHP, ale prace trwajâ.
Specyfikacja Pegasosa przedstawia sië nastëpujâco:
• pîyta gîówna microATX,
• slot procesora wspóîpracujâcy z szynâ 133 MHz (poczâwszy od
G3 350 MHz, 512 kB pamiëci podrëcznej do dwuprocesorowego
rozwiâzania z G4 i 2 MB pamiëci podrëcznej),
• 2 sloty pamiëci DIMM (133 MHz),
• 1 slot AGP x2,
• 3 sloty PCI,
• 10/100 MBit zîâcze ethernetowe,
• 4 zîâcza USB,
• karta dúwiëkowa oparta na AC’97 (opcjonalnie Soundblaster
Live!),
• port IRDA,
• kontroler ATA 100 umoûliwiajâcy podîâczenie do 4 napëdów,
• zîâcze klawiatury w standardzie PS/2,
• zîâcze myszki PS/2,
• 2 porty szeregowe RS232,
• 1 port równolegîy w standardzie Centronics,
• kontroler stacji dysków,
• zîâcze na joystick/gamepad kompatybilne z PC,
• zîâcze Firewire.

Drugim rozwiâzaniem jest AmigaOne 1200 angielskiej firmy
Eyetech. Ogólna specyfikacja techniczna pîyty wyglâda nastëpujâco:
• pîyta gîówna standardu ATX,
• 6 slotów PCI (na 2 szynach),
• 1 slot AGP x1,
• 2 miejsca na pamiëê DIMM (100 MHz) (maksymalnie 512 MB),
• 1 slot ZIF na moduî procesora (producent bëdzie oferowaî
wybór pomiëdzy G3/G4 w róûnych konfiguracjach),
• zîâcza USB,
• kontroler UDMA,
• zîâcze umoûliwiajâce podîâczenie Amigi 1200.
Zarówno Pegasos jak i AmigaOne 1200 istniejâ juû w formie
prototypów. Obie pîyty przeznaczone sâ do wspóîpracy z systemem AmigaOS 4.x. Pegasos bëdzie ponadto dziaîaî pod kontrolâ
Linuxa oraz MorphOS’a. Zîâcza procesorowe zarówno w Pegasosie jak i AmigaOne 1200 bëdâ ze sobâ kompatybilne, co umoûliwi
instalacjë dowolnych moduîów, nie tylko tych oferowanych przez
producenta. Dodatkowo specyfikacja zîâcza bëdzie ogólnie dostëpna, przez co inne firmy bëdâ mogîy zajâê sië produkowaniem
kart procesorowych. Jak wynika z wywiadu z przedstawicielem
firmy bplan, Pegasos powinien byê w sprzedaûy w trzecim kwartale 2001 r. Komputer w wersji najuboûszej (pîyta gîówna, 64 MB,
obudowa ATX, twardy dysk 10 GB, DVD) bëdzie kosztowaê okoîo 1000 Euro. Sprzët Eyetechu powinien byê dostëpny w sprzedaûy równo z premierâ systemu AmigaOS 4.0 juû latem 2001r. Cena
AmigaOne pozostaje na razie nieznana. Tîumaczone jest to nieustajâcymi zmianami cen podzespoîów oraz walut.
(rm)

(ad)

Dziëki naszemu wspóîpracownikowi, Szczepanowi Kuúniarzowi,
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Voodoo 3

(ad)

Grzegorz Kraszewski

(ad)

Autor wspaniaîego programu AmiTradeCenter, bez wâtpienia najlepszego klienta FTP
dla Amigi, postanowiî rozweseliê
spoîeczeïstwo amigowe. Dobrych
gier dla Amigi za wiele sië nie
pojawia, wiëc kaûdy wartoôciowy tytuî przyjmowany jest entuzjastycznie. Byê moûe i w tym wypadku tak sië stanie — powstaî
wîaônie klon gry Dynablaster o nazwie dynAMIte. Cechâ charakterystycznâ gry jest moûliwoôê rozgrywki wyîâcznie przez Internet.

nych gier oraz róûnych uûytkowników, wyôwietlanie najczëôciej
uruchamianych tytuîów i filtrowanie
listy gier zgodnie z preferencjami
poszczególnych uûytkowników.

moûemy w îatwy i przyjemny
sposób uûywaê amigowej wersji
emulatora automatów do gier —
MAME, portu rozwijanego przez
Mathiasa Roslunda. Udostëpniî

on pierwszâ wersjë programu
MAMEgui. Oprócz oczywiôcie
uruchomienia samej gry, umoûliwia ona m.in. zapis indywidualnych ustawieï dla poszczegól-

(ad)

Amiga Inc. bëdzië wspóîpracowaê z firmâ Sharp nad oprogramowaniem dla przenoônego komputera Zaurus. Pierwsze egzemplarze pracujâce pod kontrolâ systemu
AmigaDE zostaîy zedemonstrowane
na targach w Tokyo.
(kb)

iFusion — emulator — legenda, jeden z najbardziej oczekiwanych programów dla Amigi wyposaûonej w procesor Power PC
wreszcie sië ukazaî. Po dîugich
perturbacjach firma Microcode
Solutions wypuôciîa pierwszâ
dziaîajâcâ wersjë emulatora przeznaczonâ (Uwaga!) tylko dla procesorów 604e. Programiôci firmy
pracujâ nad przystosowaniem
emulatora do dziaîania na kartach Blizzard PowerPC. Wiëcej
szczegóîów w kolejnych numerach eXeca. Polskim dystrybutorem programu zostaîa firma
Matay, a jego cena to 900 zî. Dla
mniej wtajemniczonych: iFusion
jest emulatorem komputerów
Power Macintosh
(ts)

Naukowcy ze sîynnego Jet
Propulsion Laboratory w NASA
skonstruowali najbardziej czuîy
mikrofon na ôwiecie. Bëdzie on
przeznaczony do wykrywania
dúwiëków mogâcych ôwiadczyê
o istnieniu ûycia na Marsie i innych planetach. Podobno taki
mikrofon jest w stanie wykryê
dúwiëk wzrostu pojedynczej ûywej komórki. Konstrukcja tego
mikrofonu jest nieco podobna
do ludzkiego ucha. Zamiast membrany znanej ze zwykîych mikrofonów, posiada on cienkie, reagujâce na drgania wîókna wykonane z nanorurek wëglowych.
Dziëki ich miniaturowym rozmiarom i duûej iloôci mikrofon
osiâga swâ niewiarygodnâ czuîoôê. Wynalazkiem zainteresowali sië juû lekarze (byê moûe pozwoli on “usîyszeê” komórki rakowe w ciele czîowieka), i oczywiôcie wojskowi.
(gk)

ednâ z kart PCI, jakâ szczëôliwy posiadacz Mediatora PCI
1200 moûe wetknâê w jego sloty, jest karta graficzna Voodoo3
produkcji — wykupionej niedawno
przez nVidië — firmy 3dfx. Kartë
otrzymaliômy do testów wraz z Mediatorem od firmy Elbox. Voodoo3
nie jest z pewnoôciâ ostatnim krzykiem mody, niemniej jest w tej chwili najbardziej zaawansowanâ technicznie kartâ graficznâ, jakâ moûna
podîâczyê do Amigi. Ukîad graficzny
bëdâcy sercem karty ma teoretyczne
osiâgi znacznie przewyûszajâce Permedië 2 stosowanâ w BVision i CyberVisionPPC, zarówno przy grafice
dwuwymiarowej jak i 3D. Równieû
16 MB zainstalowanej
pamiëci graficznej to coô,
czego jeszcze na Amidze nie
mieliômy.
Instalacja karty jest w zasadzie trywialna. Wtykamy
jâ po prostu w wolny slot
Mediatora i przykrëcamy
“ôledzia” wkrëtem. Karta
nie posiada ûadnych zworek, wiëc tym razem nie bëdziemy musieli kombinowaê. Zanim jednak ochoczo
wetkniemy wtyczkë monitora w gniazdo (standardowe 15-stykowe zîâcze VGA)
czeka nas instalacja oprogramowania, a to bynajmniej
trywialne nie jest.
Na poczâtek trochë historii najnowszej. Gdy powstaî sterownik do
kart PCI z ukîadem S3Virge dla systemu CyberGraphX v3, wydawaîo
sië, ûe wszystkie karty graficzne podîâczane do Mediatora bëdâ pracowaê wîaônie pod kontrolâ CGX.
Niestety wspóîpraca Elboxu i Franka Mariaka zostaîa zerwana. Jako alternatywa pozostaî system Picasso96.
Elbox samodzielnie napisaî sterownik dla karty Voodoo3 kompatybilny z Picasso96 1.43 oraz 2.0. Wywoîaîo to protest Tobiasa Abta
i Alexandra Kneera — autorów Picasso96. Stwierdzili oni, ûe sterownik jest “nieautoryzowany” i nie bëdzie wspóîpracowaî z przyszîâ wersjâ 3.0 ich systemu. Wymianë oôwiadczeï prasowych, jaka potem nastâpiîa zostawmy na boku i zobacz-

J

my, co z tego wynika dla uûytkownika. Otóû dyskietka, jakâ dostajemy
z Mediatorem, zawiera (oprócz sterowników do innych kart i samego
Mediatora) tylko niezbëdny plik
“Voodoo.card”. Instalacjë zaczynamy wiëc od zorganizowania we
wîasnym zakresie archiwum instalacyjnego Picasso96 w wersji 2.0 lub
1.43 (po co 1.43? — o tym niûej).
Wersjë 2.0 P96 moûna ôciâgnâê ze
strony domowej tego systemu.
Zgodnie z opisem umieszczonym na
dyskietce Mediatora (tylko po angielsku) przy instalacji P96 wybieramy kartë CyberVision64/3D, odszukujemy plik “CVision3D” w katalogu DEVS:Monitors, zmieniamy jego

nazwë na “Voodoo” (nie zapominajâc o ikonie), zmieniamy teû parametr (tooltype) ikony BOARDTYPE
na “Voodoo”. Skopiowanie “Voodoo.card” z dyskietki do LIBS:Picasso96 wieïczy dzieîo. Sposób jak widaê nieco partyzancki, na szczëôcie
skuteczny. Autorzy P96 zapowiedzieli ostatnio napisanie “oficjalnego” sterownika, póki co dostëpny
jest sterownik Elboxu w wersji 1.2.
Po zainstalowaniu oprogramowania moûemy przestawiê Workbencha
z ekranu AGA na ekran karty. Pierwsze wraûenie jest bardzo pozytywne — karta generuje ostry i stabilny
obraz. Oczywiôcie wiele zaleûy od
monitora. Dziëki szybkiemu przetwornikowi sygnaîu wideo (RAMDAC 300 MHz) i duûej iloôci pamiëci nawet z nowoczesnych monitorów
19" i 21" moûna wycisnâê siódme

poty. Wedîug producenta karta osiâga rozdzielczoôci do 2048 x 1536
wîâcznie, w 24-bitach. I w takiej teû
rozdzielczoôci moûemy otworzyê
Workbencha, oczywiôcie o ile monitor to przeûyje... Eksperymentatorzy
majâ szerokie pole do popisu, karta
pozwala na manipulacjë parametrami obrazu w szerokim zakresie.
Po zakoïczeniu instalacji i konfiguracji sterowników przychodzi pora na to, co tygrysy lubiâ najbardziej,
a wiëc testy. Voodoo3 jest kartâ wysokiej klasy a wiëc wypada jâ porównywaê z najmocniejszymi. Dlatego
w porównaniu zestawiîem jâ z kartâ
BVision. Ta ostatnia pracowaîa
z BlizzardemPPC wyposaûonym w
procesor 68040/40 MHz
(procesor PPC nie byî wykorzystany w testach), pod
kontrolâ systemu CyberGraphX v4.2. Zestaw Voodoo3 + Mediator wspóîpracowaî z kartâ Apollo
1240, taktowanâ zegarem
równieû 40 MHz. Testy wykonaîem programem SysSpeed dla ekranów 8, 16
i 24-bitowych w rozdzielczoôci 800 x 600. Ich wyniki przedstawione sâ na rys.
1. Jak widaê Voodoo3 generalnie jest kartâ szybszâ
od BVision, szczególnie
w trybach 16 i 24-bitowych, a przecieû to wîaônie dla nich
kupujemy kartë graficznâ. Nawet
w testach intensywnie wykorzystujâcych procesor (np. pojedyncze
piksele) Voodoo oddaje pola tylko w
trybach 8-bitowych. Testy wykorzystujâce akcelerator sprzëtowy karty
(wypeîniane prostokâty, linie, scrolling) pokazujâ zdecydowanâ przewagë ukîadu graficznego Voodoo 3 nad
Permediâ 2. Zaskoczeniem jest sîaby
wynik Voodoo dla testu wypeînianych wielokâtów, najprawdopodobniej nie jest tu wykorzystane sprzëtowe przyspieszenie tej funkcji przez
kartë. Zapytany o to Elbox
stwierdziî, ûe wolne dziaîanie tej
funkcji wynika z braków samego
Picasso96, które nie przewiduje
wykorzystania blittera karty do akceleracji tej funkcji. Jest to jednak funkcja rzadko uûywana — w zasadzie
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SPRZËT

korzystajâ z niej jedynie programy
graficzne a i to nie wszystkie.
Oczywiôcie teoretyczne pomiary
to nie wszystko, waûna jest przecieû
wygoda i szybkoôê pracy z systemem. Tu Voodoo wypada bardzo
dobrze, zdecydowana wiëkszoôê
programów dziaîajâca na innych
kartach graficznych i tu spisuje sië
doskonale. Od samego Workbencha,
poprzez Directory Opusa, programy
internetowe (równieû wszystkie trzy
przeglâdarki WWW), ShapeShiftera,
na programach graficznych takich
jak ImageFX i TVPaint koïczâc.
Sprawdziîem ponad setkë programów, w tym równieû kilka nakîadek
na system (upiëkszacze w MCP, Birdie). Po przesiadce z BVision nie odczuîem ûadnego spowolnienia pracy
systemu. Niemniej pojawiîo sië kilka
drobnych problemów. Pierwszy
problem to odôwieûanie obrazu przy
edycji obiektów w programach do
obróbki grafiki a konkretnie dotyczy
to PageStreama i DrawStudio —
przy edycji obiekty zostawiajâ po sobie róûnego rodzaju “ômieci”. Drugie zaskoczenie zafundowaî mi
TypeSmith 2.5. Program pracuje
poprawnie, ale odôwieûanie okna roboczego jest koszmarnie wolne,
znacznie wolniejsze niû na koôciach
AGA. Trzecim wreszcie przykrym
zaskoczeniem byîy bîëdy w... drukowaniu wypeînianych elips z WordWortha. Wypeînienie byîo drukowane na caîej szerokoôci kartki a po jej
wydrukowaniu najczëôciej nastëpowaîo zawieszenie sië komputera.
Sposobem na ten bîâd okazaîo sië
zainstalowanie wersji 1.43 Picasso96. Uprzedzajâc pytanie “co ma karta graficzna do drukowania?” wyjaôniam, ûe do “kreôlenia” obrazu do
wydruku uûywane sâ dokîadnie te
same funkcje systemowe co do kreôlenia go na ekranie, z tym, ûe rozdzielczoôci wydruku sâ znacznie
wiëksze, co stwarza okazjë do ujawniania sië róûnego rodzaju bîëdów.
Czego natomiast mogâ oczekiwaê
od karty miîoônicy komputerowej
rozrywki? “Pod maskâ” Voodoo
kryje sië przecieû potëûny jak na
amigowe realia akcelerator 3D.
Niestety... Na razie sîuûy on jedynie
do przysîowiowego wytwarzania
ciepîa. Nie ma jeszcze sterowników
Warp3D. Na tym standardzie oparte
sâ uûywane w grach 3D biblioteki
takie jak StormMesa, czy MiniGL.
A co z grami wykorzystujâcymi kartë w bardziej tradycyjny sposób?
Earth 2140 demo dziaîa (w rozdzielczoôci 640 x 480) z szybkoôciâ jesz-

cze akceptowalnâ, aczkolwiek o komfortowej rozrywce trudno tu mówiê.
Trzeba jednak zauwaûyê, ûe generalnie gra ta kiepsko “czuje sië” na
040. Lepiej jest z Napalmem — tu
juû spokojnie moûemy sobie pograê.
Niestety nie mogîem przetestowaê
gier na PPC (nie miaîem do dyspozycji karty turbo z PPC), Doom na
poczciwâ motorolkë biega pîynnie
(prawie 30 fps) w rozdzielczoôci 320
x 240 pikseli, w 640 x 480 natomiast nie da sië juû graê (4 fps). Lecz
znowu trudno orzec czy to wina
Voodoo, Mediatora, czy sîabego procesora. Pomiary szybkoôci przesyîania
danych do karty graficznej wykonane
programem Sebastiana Jëdruszkiewicza daîy wynik 8,5 MB/s, podczas
gdy dla opisywanej wczeôniej konfiguracji z BVision byîo to 9,5 MB/s.
Nie jest to wiëc sîaby wynik.
scrollowanie
ekranu

Czy wiëc warto staê sië posiadaczem karty Voodoo3? Jak widaê ten
dobry sprzët potrzebuje jeszcze równie dobrego oprogramowania. Mimo zapowiedzi nadal brakuje sterownika Warp3D, co moûe zniechëciê graczy lubiâcych trójwymiarowe
strzelaniny. Voodoo jest jednak bardzo dobrâ kartâ do pracy czy buszowania w sieci, znacznie przy tym
taïszâ niû karta PPC i BVision. Nie
naleûy teû zapominaê, ûe w przyszîoôci Voodoo umieszczone w Mediatorze bëdzie mogîo wspóîpracowaê
z kartâ procesorowâ Shark. Dwie
karty PCI komunikujâce sië miëdzy
sobâ mogâ “nie zwaûaê” na powolnâ
pîytë gîównâ i kartë turbo Amigi
w zwiâzku z czym dane mogâ byê
przesyîane z prëdkoôciâ ponad 100
MB/s, co jest nieosiâgalne dla Zorro
III, czy zîâcza na kartach PPC.

linie poziome i
pionowe

drukowanie
tekstu

nej pamiëci podrëcznej L3. Szyna systemowa standardu MPX
pozwala na przesyîanie danych
z szybkoôciâ 1064 MB/s (odpowiadaîoby to intelowej FSB taktowanej zegarem 266 MHz).
Jednostka “multimedialna” AltiVec moûe w tym procesorze wykonaê dwie instrukcje w jednym
takcie zegara. Ukîad jest produkowany w technologii o szerokoôci ôcieûki 0,18 mikrometra
i dostëpny w wersjach 533, 667
i 733 MHz.
(gk)

Firma AMD zaprezentowaîa
pierwsze informacje dotyczâce
najnowszego 64-bitowego procesora — Clawhammer. Rozmiar
nowego ukîadu bëdzie prawie
identyczny z obecnymi gabarytami procesorów Athlon. Oznacza
to rozmiar o poîowë mniejszy
niû Pentium 4 z konkurencyjnej
firmy Intel. Procesor powinien
pojawiê sië na rynku w przyszîym roku. W tym roku zobaczymy jeszcze procesory AMD
Athlon taktowane czëstotliwoôciami 1.4 i 1.5 GHz, zaô w sprzedaûy jest juû dostëpny procesor
Athlon taktowany 1.33 GHz
przystosowany do wspóîpracy z
magistralâ systemowâ 266 MHz.

(gj)

Ben Hermans z firmy Hyperion poinformowaî, ûe prace nad
amigowym portem gry SiN dobiegîy koïca. Gra nie zostanie
wydana do momentu pojawienia
sië komputerów AmigaOne.

Wiëkszoôê Amig aktualnie dostëpnych, szczególnie tych ze
sîabszymi kartami BlizzardPPC,
nie dysponuje wystarczajâcâ mocâ do zadowalajâcej zabawy.
(kb)

(gk)

8-bit 16-bit 24-bit

8-bit 16-bit 24-bit

8-bit

wypeîniane
prostokâty

pojedyncze
piksele

linie pod dowolnym
kâtem

16-bit 24-bit

Paul Nolan, autor pakietu
Photogenics, poszukuje betatesterów dla najnowszej wersji swojego programu w wersji dla
Pocket PC.
(ad)

8-bit 16-bit 24-bit

8-bit 16-bit 24-bit

8-bit 16-bit 24-bit

wypeîniane
wieloboki

wypeîniane
elipsy

otwieranie
okienek

Pojawiîa sië kolejna, spora
dawka uaktualnieï i nowoôci dla
systemu MorphOS. Naleûâ do
nich m.in. bladeenc v0.94 — enkoder mp3, Lynx v2.8.4dev20
— przeglâdarka internetowa
w trybie tekstowym oraz pakiet
AROS-Demos — przeportowane
dema spod AROS-a.
(ad)

8-bit 16-bit 24-bit

8-bit 16-bit 24-bit

8-bit

przesuwanie
okienek

tekst w oknie
konsoli

podsumowanie

8-bit 16-bit 24-bit
Voodoo3

8-bit 16-bit 24-bit

8-bit
BVision

16-bit 24-bit

16-bit 24-bit

Programiôci z APUS Team
ukoïczyli prace nad amigowâ wersjâ
kernela v2.4.4 dla Linuxa PPC.
(ad)

Na lipiec planowana jest
pîyta z dodatkowymi misjami do
gry Earth 2140 w wersji na Maca. Panowie z Epic Interactive
planujâ dodaê do niej takûe wersjë amigowâ, która oprócz dodatkowych zadaï pozwoli na grë
“po kabelku”.
(ad)
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Juû po napisaniu recenzji gry “Exodus — The Last War” ukazaîa sië îatka przyspieszajâca jej dziaîanie na kartach graficznych.
Otrzymaliômy jâ od autorów gry i sprawdziliômy jej dziaîanie. Po
uruchomieniu, instalator prosi o wîoûenie kompaktu z grâ
i ostrzega, ûe potrzebnych bëdzie aû 110 MB miejsca na twardym
dysku. Przestrzeï tâ wypeîniâ konwertowane w czasie uaktualnienia grafiki. Instalacja îatki trwa kilka minut, ale po dokonaniu
konwersji moûna juû uruchomiê grë i... efekt jest rzeczywiôcie zadowalajâcy, przynajmniej na procesorze 060/50 MHz. Gra od razu
nabiera tempa i chociaû licznik klatek wskazuje zaledwie okoîo
dwukrotne przyspieszenie (11-12 fps zamiast poprzednich 5-7),
wydaje sië, ûe gra przyspiesza nawet bardziej. Niestety, uaktualnienie nie poprawia dziaîania animacji poczâtkowej, jak równieû jakoôci grafiki. W dalszym ciâgu pozostajemy wiëc przy 8-bitowej,
úle zredukowanej palecie. Dziwi równieû polityka rozprowadzania
poprawki przez autorów gry. Otrzymaê jâ moûna jedynie przez email i to wyîâcznie ten podany na karcie rejestracyjnej. A co
z osobami, które e-maila nie posiadajâ lub nie podaîy go przy rejestracji? Rozumiemy, ûe rozsyîanie poprawek na dyskietkach nie
wchodzi w grë, ale dlaczego — wzorem praktycznie wszystkich innych firm piszâcych oprogramowanie — nie udostëpniê poprawki
publicznie? Redakcja “eXeca” zwróciîa sië do autorów gry z propozycjâ umieszczenia poprawki na naszym serwerze FTP oraz
kompakcie okîadkowym, niestety nie uzyskaliômy takiej zgody.

Elbox, jako pierwsza polska firma, zawarîa porozumienie
z Amiga Inc. majâce na celu zapewnienie peînej zgodnoôci ze
specyfikacjâ Zico dla pochodzâcego od niej najnowszego sprzëtu.
Jednak od momentu rozpoczëcia sprzedaûy Mediatora 1200
(opisywanego w tym numerze naszego magazynu) firma nie
publikowaîa ûadnych informacji o nowym sprzëcie. Oprócz
sîabych sygnaîów o pracach nad Mediatorem dla Amigi 4000 czy
danych na temat kart SharkPPC, nic nie moûna byîo sië
dowiedzieê. Jak sië okazaîo, panowie z Elboxu przygotowywali sië
do kolejnego etapu swojej dziaîalnoôci — do “masowej inwazji” na
amigowy rynek slotów PCI. Trzy najnowsze modele karty
Mediator pokrywajâ zapotrzebowanie sporej iloôci posiadaczy
Amigi. Mamy wiëc oprócz “starego” Mediatora 1200 takûe
Mediator 4000 dla Amigi 4000 w obudowie tower, Mediator ZIII
dla wszystkich Amig wyposaûonych w sloty Zorro III oraz Mediator ZIV — model dla klientów, którzy wczeôniej zakupili pîytë
ze slotami Zorro IV. Wszystkie modele posiadajâ 4 sloty PCI
(Mediator 4000 — 5) w standardzie PCI 2.1, które mogâ pracowaê z maksymalnâ czëstotliwoôciâ 66 MHz. Maksymalny
transfer miëdzy kartami PCI wynosi 264 MB/s. Wszystkie modele
sâ oczywiôcie przystosowane do wspóîpracy z przygotowywanymi
akceleratorami SharkPPC i SharkPPC+. Sterowniki do kart
graficznych obsîugujâ wiëkszoôê modeli kart z rodziny Voodoo
(Voodoo3/4/5/Banshee) oraz karty z procesorem ViRGE, do
których firma Elbox równieû opracowaîa wîasne sterowniki dla
systemu Picasso96 — znacznie szybsze od tych napisanych dla
systemu CyberGraphX, które to mieliômy okazjë testowaê przy
okazji opisu Mediatora.
(ad)

Druûyna programistów tworzâca amigowâ wersjë klienta
RC5/OGR udostëpniîa najnowszâ wersjë “kodoîamacza”. Jako
nastëpny cel postawili sobie dorobienie GUI, które mogîoby
konkurowaê (lub nawet przewyûszyê) wysîuûonego Myzara.
(ad)

Jak oznajmiî Hans-Joerg
Frieden pakiet Warp3D zmienia
status z freeware na produkt komercyjny, dostëpny za umiarkowanâ cenë. Twórcy pakietu
Warp3D zajëli sië caîkowicie
tworzeniem oprogramowania
komercyjnego, dlatego rozwój
sterowników Warp3D byîby
traktowany przez nich jako praca
“po godzinach”. Decyzja ta nie
wpîynie na dostëpnoôê pakietu
dla koïcowych uûytkowników
— pîaciê muszâ tylko producenci
sprzëtu, których ostatnio nie
brakuje. Zmiana statusu jest spowodowana dwoma czynnikami:
1. Hyperion Entertainment podpisaî umowë z Amiga Inc. w
sprawie doîâczenia pakietu do
nadchodzâcego systemu AmigaOS 4.x. Producenci sprzëtu
zgodnego ze specyfikacjâ Zico
(np. AmigaOne 1200) bëdâ musieli uzyskaê licencjë na Amiga
OS 4.x, tym samym poôrednio
zapîacâ za sterowniki Warp3D.
Nie do przyjëcia zarówno dla
Amiga Inc. i producentów sprzëtu byîyby opîaty za produkt, który inni producenci sprzëtu otrzymujâ za darmo.
2. Warp3D powstaî jako produkt darmowy, rozwijany niekomercyjnie, aby wykorzystaê ukîady Virge i Permedia 2. W porównaniu do obecnie uûywanych
koôci, sâ one bardzo prymitywne
i oferujâ niewielkie moûliwoôci.
Czas i wysiîek potrzebny, aby w
równym stopniu wykorzystaê
nowoczesne ukîady takie jak
Voodoo 3 i Matrox G450 z ich
zaawansowanymi moûliwoôciami
jest o wiele wiëkszy niû w przypadku Virge’a i Permedii 2. W
poîâczeniu z faktem, iû na rynku
jest dostëpne co najmniej 7 róûnych produktów PCI co najmniej
3 róûnych producentów, jasne
jest, ûe wîoûony wysiîek wykraczaîby poza zakres darmowego
projektu.
Firma Hyperion Entertainment podpisaîa juû umowë z firmami Matay oraz DCE w sprawie sterowników do kart Voodoo3 dla odpowiednich mostków PCI.
(rm)

Miîoôników NetBSD ucieszy
fakt, ûe juû jest dostëpna kolejna
wersja amigowego portu tego
systemu. NetBSD 1.5.1 BETA2
dostëpna na stronie bazuje na
kodzie úródîowym z 10 maja.
(ad)
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LINUX

Autor biblioteki ppc.library
nie kwapi sië z kolejnymi uaktualnieniami, za to Frank Wille,
autor emulacji tej biblioteki dla
WarpUP udostëpnia kolejne, coraz lepiej dziaîajâce wersje. Ostatnia jaka ukazaîa sië jest oznaczona numerem 0.8h.

Amiga doczekaîa sië kolejnej
karty dúwiëkowej. VSS (VF Sound System), której autorem jest
Ferenc Valenta, jest 20-bitowâ
kartâ dúwiëkowâ z moûliwoôciâ
sprzëtowego dekodowania ADPCM oraz MPEG. Karta podîâczana jest do portu zegara Amigi
1200.

(ad)

GQview —

Marek Szyprowski

(ad)

Firma DCE na trzeci kwartaî
tego roku zapowiedziaîa swój
akcelerator oparty na procesorze
G3/G4. Zaprojektowany jako
karta PCI, DCE Microserver
G3/G4 bëdzie mógî byê wykorzystany m.in. przez uûytkowników rozszerzenia G-Rex. Jako
bazë dla oprogramowania wspomniano system MorphOS.
(ad)

Programiôci zwiâzani z projektem MorphOS, w celu przyspieszenia prac nad swoim klonem systemu AmigaOS dla procesorów PowerPC, poprosili
druûynë AROS-a (inny klon systemu AmigaOS dla procesorów
x86) o moûliwosê wykorzystania ich
kodu úródîowego. Podobna sytuacja miaîa miejsce w przypadku AmigaOS 3.9 kiedy to
firma Haage&Partner wyraziîa
chëê uûycia kodu úródîowego
Colorwheel.gadget. Aaron Digulla, autor projektu AROS, w
obu przypadkach wyraziî zgodë.
Wedîug niego, AROS zostaî
stworzony m.in. po to, aby stanowiê laboratorium testujâce nowe technologie mogâce posîuûyê
do tworzenia kolejnych wersji
AmigaOS. Oczywiôcie nie ma tu
mowy o poîâczeniu siî, MorphOS
i AROS nadal sâ dwoma odrëbnymi projektami i podâûajâ wîasnymi, teraz odrobinë bliûszymi,
drogami.
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(ad)

Firma Blittersoft zakupiîa
prawa do amigowej wersji emulatora iFusion. Jak mówi Paul
Lesurf, przedstawiciel firmy, zaowocuje to w przyszîoôci nowâ
wersjâ tego programu dla systemu AmigaDE. W ten sposób firma chce podkreôliê swój ôcisîy
zwiâzek z platformâ Amigi.
(ad)

Niebawem powinna trafiê
do sprzedaûy specjalna wersja
pakietu CyberGraphX v4 przeznaczona dla posiadaczy slotów
PCI G-Rex. Pakiet zawieraî bëdzie drivery do kart S3 ViRGE,
Permedia2 oraz Voodoo3/4/5.
Wydawcâ pakietu CyberGraphX
jest firma Schatztruhe.
(ad)
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Pierwszâ kartë ze slotami PCI dla Amigi, jaka trafiîa do oficjalnej sprzedaûy, stworzyîa firma Elbox. Byîa to karta przeznaczona
dla modelu Amiga 1200. Teraz, dziëki firmie Matay, oferta kart
ze slotami PCI ulegîa rozszerzeniu o model dla “duûych” Amig.
Z Prometeusza , bo o nim wîaônie mowa, mogâ korzystaê posiadacze dowolnej Amigi, która jest wyposaûona w sloty Zorro III.
Cieszyê sië wiëc z niego bëdâ posiadacze Amigi 3000 i 4000 oraz
Amigi 1200, którzy wczeôniej zakupili odpowiednie rozszerzenie.
Prometeusz pozwala na bezproblemowâ wspóîpracë z Amigami
w obudowach “tower”. Oczywiôcie mogâ go uûywaê takûe
wielbiciele “desktopów”, tu jednak karty PCI bëdâ wystawaê poza
obudowë. 4 sloty na karty PCI to sporo. Moûna bëdzie wîoûyê
tam kartë graficznâ, kartë dúwiëkowâ, modem lub kartë sieciowâ
i zostanie jeszcze jedno miejsce choêby na przygotowywanâ kartë
z procesorem PowerPC G3. Dostëpne obecnie sterowniki obsîugujâ karty graficzne Voodoo3, oraz popularne karty sieciowe. Sterowniki do kart dúwiëkowych i telewizyjnych sâ w przygotowaniu.
Autorzy projektu liczâ równieû na innych programistów, dlatego
postanowili udostëpniê SDK dla Prometeusza caîkowicie za darmo
i bez dodatkowej, wedîug nich zbëdnej, “biurokracji”.
(ad)

Steffen Haeuser poinformowaî, ûe wbrew pogîoskom nie
zaprzestaî prac nad amigowym
portem emulatora SNES9x o
nazwie WarpSNES. Program ma
sië dobrze, autor testuje wîaônie
wersjë, któâ skompilowaî z najnowszych úródeî od wersji 1.37c
(ostatnia wersja WarpSNES 5.0
bazuje na SNES9x 1.29). To, co
hamuje autora przed udostëpnieniem najnowszego archiwum, to
50% spadek szybkoôci przy wîâczonej emulacji dúwiëku, która
zostaîa znacznie rozbudowana.

Róûnych przeglâdarek do obrazków
jest pod dostatkiem. Co wiëc wyróûnia

JPIG —

Bardzo czësto zdarza sië, ûe pracujemy
w systemie Linux, ale tylko na konsoli

XMMS —

(gk)

Firma IBM przedstawiîa nowe plany dotyczâce rodziny procesorów PowerPC G3. IBM chce
docelowo dostarczaê procesory
taktowane zegarem 2 GHz. Dodatkowo firma chce zaimplementowaê w procesorach swojej produkcji technologië AltiVec, której
autorem jest firma Motorola.
(ad)

Dreptanie Motoroli nad 500
MHz barierâ taktowania procesorów PowerPC z pewnoôciâ
najbardziej denerwowaîo entuzjastów PowerMaców, ale i my
przyglâdaliômy sië z niepokojem.
Jednak wreszcie gigant przebudziî sië — oficjalnie ogîoszono
procesor MPC7450 trzeciâ generacjë rodziny G4. Górna granica
taktowania zostaîa przesuniëta
na razie do 733 MHz. Apple juû
zapowiedziaîo nowe PowerMaki
z tymi procesorami. MPC 7450
ma zintegrowanâ na strukturze
pamiëê podrëcznâ L1 i (co jest
nowoôciâ w PPC) L2. Do tego
wyposaûony jest w 64-bitowâ
magistralë do obsîugi zewnëtrz-

tekstowej. Przykîadem mogâ byê róûne
konta shellowe w szkole czy na uczelni.
Nieraz sâ one dla nas jedynym oknem na
Internet. Dlatego teû na konsolë tekstowâ
dostëpne sâ programy do obsîugi niemal
wszystkich jego czëôci. Jaki ma to zwiâzek
z tytuîowym programem? Niewielki. Czasami jednak zdarza sië, ûe mamy u siebie
na koncie trochë obrazków, a akurat kolega poprosiî nas, aby mu któryô wysîaê.
I nie byîoby z tym problemów, gdyby np.
obrazki nie nazywaîy sië “obrazek-01.jpg”
itp. Jak znaleúê ten wîaôciwy? W takim
przypadku bardzo pomocny okaûe sië tytuîowy bohater — program JPIG. Potrafi
on wyôwietliê obrazki JPG wîaônie na

konsoli tekstowej i to nawet w kolorze.
Nie naleûy od niego wymagaê za wiele —
obrazki sâ tworzone ze znaków ANSI, ale
efekt finalny przypomina trochë oryginaî.
Kontrolowaê moûemy rozmiary i rozdzielczoôê obrazka (tj. ile kolumn i rzëdów ma on zajmowaê). Moûemy teû go
dowolnie — w czasie rzeczywistym — powiëkszaê i przesuwaê.

nam czas jakâô muzykâ. Dlatego teû programy do odtwarzania plików MP3 staîy
sië wszechobecne na wszystkich komputerach. Gdy korzystamy z Linuksa, wcale
nie musimy porzucaê naszych przyzwyczajeï. Wystarczy zainstalowaê XMMS-a.
Program ten korzysta z popularnych “skórek” z WinAMP-a, toteû jego wyglâd nie
bëdzie sië róûniî od innych tego typu
programów. Oczywiôcie nie sîuûy on tylko
do odtwarzania popularnych “empetrójek”. Bez problemów radzi sobie z plikami
“WAV” czy mniej popularnymi “Cin”.
Moûna go równieû wykorzystaê jako
zwykîy program do odtwarzania pîyt CD.
Jeûeli ktoô w trakcie sîuchania muzyki

musi patrzeê na coô, co sië rusza, moûe
skorzystaê z mechanizmów wizualizacji
odtwarzanej muzyki: róûnych spektrometrów czy oscyloskopów. Program korzysta
z mechanizmu “plug-inów”, toteû w przyszîoôci îatwo moûna rozbudowaê go o obsîugë nowych formatów czy dodatkowych
efektów. Program nie obciâûa zbyt mocno
systemu, pozwalajâc na spokojnâ pracë.

Program: GQview
Autorzy: John Ellis
Wersja: 0.8.2
Status: Freeware (GPL)
Úródîo: http://gqview.sourceforge.net

Program: JPIG
Autor: Michaî Zalewski
Wersja: 1.0
Status: Freeware (GPL)
Úródîo:

Marek Szyprowski

(ad)

Karmieni informacjami o nadciâgajâcych szybkich zîâczach
USB i FireWire zapominamy czasem o poczciwym porcie szeregowym i równolegîym. Tymczasem rodzima firma S-Bit pokazaîa, ûe
i na tym polu moûna jeszcze wiele dokonaê. Rozpoczëîa mianowicie seryjnâ produkcjë PARalizera i SpeedCOMa. PARalizer to
karta zawierajâca szybki port równolegîy, podîâczana do portu
zegara w A1200. Port ten jest zgodny z rozpowszechnionym
w komputerach PC standardem Enhanced Parallel Port. Tu od razu nasuwa sië pytanie o sterowniki do tanich pecetowych skanerów. I owszem, powstaî taki sterownik, niestety na razie do jednego modelu Primax Colorado Direct 9600. Sterownik jest moduîem do programu ImageFX. Oczywiôcie oprócz tego w oprogramowaniu znajdziemy odpowiednik parallel.device, dziëki któremu
PARalizer obsîuûy nam wszelkie drukarki. Przesyîanie danych do
drukarki odbywa sië ze znacznie wiëkszâ szybkoôciâ i nie obciâûa
procesora w takim stopniu jak standardowy port Amigi. PARalizer
jest niewielkâ kartâ przymocowanâ do klasycznego “ôledzia”, do
portu zegara podîâcza sië jâ za poôrednictwem znajdujâcego sië
w komplecie kabla. Podobnie wykonany jest SpeedCOM — karta
z szybkim portem szeregowym. Potrafi ona przesyîaê dane z szybkoôciâ do 460 kbps. Dziëki 16-bajtowemu buforowi znacznie
zmniejsza sië obciâûenie procesora w trakcie transmisji. SpeedCOM efektywnie rozwiâzuje problemy posiadaczy SDI, moûe teû
byê taniâ alternatywâ dla sieci lokalnej na kartach Ethernet. Tym
bardziej, ûe moûe pracowaê jednoczeônie z PARalizerem lub w duecie z drugim SpeedCOM-em. Wraz z kartâ otrzymujemy odpowiedni sterownik kompatybilny z serial.device.

nie stoi na przeszkodzie, aby obrazek pokazaê na caîym ekranie, a nie w okienku
— wystarczy nacisnâê jeden klawisz. Program moûna bowiem w caîoôci obsîugiwaê
z klawiatury. GQview umoûliwia równieû
dokonywanie prostych operacji na plikach
(kopiowanie, przenoszenie, zmiana nazwy
czy kasowanie), co uîatwia zapanowanie
nad duûâ iloôciâ obrazków.

Marek Szyprowski

(ad)

Dirk Stoecker, autor pakietu
XAD, zaproponowaî rozszerzenie swojej oferty dotyczâcej rejestracji tego shareware’owego
pakietu. Kaûdy, kto zrobi coô
wartoôciowego z punktu widzenia autora pakietu, oprócz klucza do peînej wersji otrzyma pîytë z systemem AmigaOS 3.9 (na
którym znajduje sië peîna lecz
odrobinë starsza wersja XADMaster).

wîaônie GQview? Lista obsîugiwanych
formatów jest standardowa: JPEG, GIF,
PNG, PCX, TIFF, BMP, PPM, XPM,
PGM i inne — GQview potrafi jednak w
razie potrzeby skorzystaê z programu
“convert” i przeksztaîciê obrazek na zjadliwy dla siebie format. Gîówne okno programu podzielone jest na dwie czëôci —
po lewej znajduje sië drzewo plików i katalogów, z którego wybieramy obrazki do
wyôwietlenia w prawej czëôci. Moûemy
równieû wîâczyê tryb przeglâdania katalogów poprzez miniaturki obrazków, które
dla wiëkszoôci obrazków tworzone sâ bîyskawicznie (jeûeli wczeôniej nie zostaîy zapisane przez np. GIMP-a). Oczywiôcie nic

Chyba kaûdy chciaîby, aby czasami
komputer w trakcie naszej pracy umilaî

LinNeighborhood —

Program: XMMS
Autor: Peter Alm
Wersja: 1.2.3
Status: Freeware (GPL)
Úródîo: http://www.xmms.org

Marek Szyprowski

Czëstokroê jesteômy w sieci razem
z komputerami pracujâcymi pod kon-

trolâ którejô wersji systemu Microsoft
Windows. Program LinNeighborhood
sîuûy do przeglâdania udostëpnianych
przez nich zasobów. Dziëki niemu nie
musimy uûywaê ûadnych, skomplikowanych komend shellowych — wystarczy tylko kliknâê, by zobaczyê kto
coô udostëpnia. W przypadku duûych
sieci przydajâ sië dwie opcje: “Initial
browse on startup”, która przeszukuje
caîâ sieê oraz “Browse entire network...” po wykonaniu której mamy
wyraúnie zaznaczone komputery
z których moûna coô ôciâgnâê lub na
nie wysîaê. Dodatkowo moûemy utworzyê listë ulubionych serwerów

(program umieszcza je na samej górze
listy). Przy montowaniu zasobu moûemy ustawiê dowolny punkt montowania (ôcieûkë dostëpu moûna podaê
w preferencjach programu) oraz uruchomiê wybrany program (np. filemanager) od razu w tym katalogu. LinNeighborhood do obsîugi GUI uûywa
biblioteki GTK.
Program: LinNeighborhood
Autorzy: Hans Schimd i Richard Stemmer
Wersja: 0.6.1
Status: GPL
Úródîo: http://www.bnro.de/~schmidjo
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Exodus — The Last War
Grzegorz Juraszek

amiëtam — byîo lato. Sîoïce
ôwieciîo aû miîo, ale nam nie
w gîowie byîo korzystanie
z îadnej pogody i wakacji. Spëdzaliômy caîe dnie przed komputerem,
próbujâc swych siî jako stratedzy.
Naszym celem byîo zapanowanie
nad planetâ Arrakis, a gra nazywaîa
sië “Dune 2” i byîa pierwszym RTSem, czyli strategiâ czasu rzeczywistego. Od tamtego upalnego lata minâî
îadny kawaîek czasu. Warto by sië
przekonaê, co zmieniîo sië w tej
dziedzinie komputerowej rozrywki.
Okazja ku temu nadarza sië dobra,
bo wreszcie otrzymaliômy od firmy
Sland Media do testów peînâ wersjë
polskiej gry z gatunku “real time
strategy” napisanâ przez
grupë Zîoty Skarabeusz. Chodzi oczywiôcie
o Exodus – The Last
War.

"eXec 1/2001", Page #17-18 Tile:0,0, 2001-6-10 21:2
Grayscale 150.0 lpi 45.0° 100%
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Pierwsze wraûenie
Caîkiem niezîe. Îadne kartonowe pudeîko,
w ôrodku instrukcja,
karta rejestracyjna i
kompakt z grâ. Instrukcja prezentuje sië wspaniale — kredowy papier i schludna szata
graficzna to wiëcej niû
niektóre zachodnie produkty, bazujâce czasami
na kilku powielonych
na ksero karteczkach,
albo wrëcz skazujâce
nas na czytanie instrukcji w formie elektronicznej.
Po nacieszeniu sië gadûetami
wkîadamy kompakt z grâ do czytnika. Pokazujâ sië îadne, duûe i czytelne ikonki — kolejny plus. Instalacja
przebiega bez zarzutu, skrypt informuje nas o iloôci potrzebnego miejsca na dysku (zaledwie 4 MB!) i wybranym katalogu — szybko i bez
komplikacji. Zachëcony tym poczâtkiem, zajrzaîem jeszcze przed rozpoczëciem gry do katalogu “Extras” na
kompakcie. Znaleúê tam moûna
“skórki” do AmigaAMP-a, darmowâ
gierkë w AMOS-ie, porady jak napisaê grë strategicznâ wraz z przykîadowymi úródîami, zapowiedú kolejnej gry Zîotego Skarabeusza pod
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nazwâ “Husaria” oraz podkîady dla
Workbencha. Uff, sporo tego! Oprócz tego mamy do wglâdu obszernâ
instrukcjë w formacie HTML, zawierajâcâ nawet opowiadanie wprowadzajâce w klimat gry. Wszystko to
okraszone wspaniaîâ grafikâ. Szkoda
jedynie, ûe instrukcja jest w standardzie AmigaPL, a przecieû kaûdy internauta uûywa w przeglâdarce czcionek ISO. Ale to drobny szczegóî.
Uruchamiamy...
Zachëcony dodatkami postanowiîem przejôê do sedna i uruchomiê
grë. Program konfiguracyjny poprosiî mnie o wybór trybu wyôwietlania.
Tutaj nabraîem podejrzeï: pomimo

tego, ûe gra obsîuguje karty graficzne pod CyberGraphX, zostaîem
zmuszony do wyboru trybu 8-bit. Po
obejrzeniu ôlicznych, kolorowych
podkîadów i obrazków z “Husarii”
trochë mnie to zmartwiîo. Ale nie
uprzedzajmy faktów.
Gra na starcie poinformowaîa
mnie îamanâ angielszczyznâ, ûe nie
wykryto null-modemu. I sîusznie, bo
nie podîâczaîem takiego kabla. Tylko dlaczego od razu komunikat
o bîëdzie? Moûna by to rozwiâzaê
bardziej elegancko. Równieû jëzyk
komunikatu zastanawia, bo przecieû
w preferencjach moûna wybraê “Poland”. Drobna uwaga na marginesie:
od poczâtku widaê, ûe autorzy stara-

li sië wydaê produkt przeznaczony
dla szerszego niû jedynie polski rynek odbiorcy. Zarówno instrukcja
drukowana, jak i napisy na pudeîku
oraz sama gra sâ dwujëzyczne.
I dobrze, tylko dlaczego wersja angielska zawiera tak wiele, czësto bardzo podstawowych bîëdów? Napisy
w stylu “gra na pamiëci Chip pracowaê wolniej” mogâ jedynie rozômieszyê. Wróêmy jednak do gry.
Intro zapowiadaîo sië nieúle. Po
obejrzeniu znaków firmowych wydawcy i producenta odezwaî sië lektor, a na ekranie pojawiîa animacja
w bardzo niskiej rozdzielczoôci. Pojawiîa sië i... zatrzymaîa, chociaû
gîos lektora nie umilkî. Spróbowaîem jeszcze raz, tym
razem w wersji angielskiej — to samo. Nie
jest to bynajmniej wina
mojej konfiguracji, bo
gra zachowuje sië podobnie na innym sprzëcie, a z tego co dowiedziaîem sië od innych
posiadaczy Exodusa w
Internecie, prawie nikomu nie udaîo sië
obejrzeê intra w caîoôci. Szkoda, bo zapowiada sië ciekawie, chociaû gîos lektora w polskiej wersji jëzykowej
jest prawie niezrozumiaîy: twórcy gry przesadzili z efektem pogîosu.
Grafika
Po ominiëciu intra — na szczëôcie
gra sië nie zawiesza — zobaczyîem
gîówny ekran opcji. Od razu w oczy
rzucajâ sië dwie rzeczy. Po pierwsze
— grafika jest na naprawdë wysokim
poziomie. Widaê, ûe jej twórca, Mariusz Samson, zna sië na modelowaniu 3D. Podobnej jakoôci grafikë
znajdziemy w wysokobudûetowych,
zachodnich grach, naprawdë duûe
brawa! Ale... No wîaônie, to po drugie — ôwietnâ grafikë psuje fakt, ûe
gra dziaîa wyîâcznie w palecie 256
kolorów, równieû na karcie graficznej. Aû sië prosi, ûeby zrobiê grë
w dwóch wersjach: dla posiadaczy
AGA i dla wîaôcicieli kart graficz-

— VCDGear — Amigowy port programu do
tworzenia pîyt VideoCD. Pozwala stworzyê
obraz pîyty, którâ nastëpnie moûna nagraê
za pomocâ BurnIta. Wersja 1.6d.
• Datatypy
— akJFIF, akPNG, akTIFF, akMPEG —
Datatypy Andreasa Kleinerta w wersjach
68k, PowerUP oraz WarpOS. Wersja 44.9x
i 4.60 (akMPEG).
— IcoDT — Datatype do windowsowych
ikon, wersja 43.5.
— ILBMdtPPC — Datatype ILBM dla
procesorów PPC (WarpOS), wersja 43.10.
— PCX — Datatype obrazków w formacie
PCX, wersja 43.7.
— picture.datatype — Wersja 43 pakietu
datatypów dla systemu graficznego CyberGraphX.
— vPNG — Szybki (przynajmniej wedîug
autora) datatype do PNG pod 68k, darmowy, wersja 0.06.
— WarpBMP, GIF, JPEG, PNG,
WarpDTPrefs — Darmowe datatypy autorstwa Olivera Robertsa do obrazków w formatach BMP (v 44.4), GIF (v 40.3), JPEG (v
44.18) i PNG (v 44.13) pod 68k i WarpUP
oraz program preferencyjny.
— wav.datatype — Obsîuguje pliki audio
WAVE, takûe te kodowane jako MPEG.
Wersja o numerze 41 pod 68k i WarpUP.
• DTP
— Amiga Writer Filter — Filtr dla PageStreama, pozwalajâcy îadowaê dokumenty
Amiga Writera, wersja 1.0.
— PGS Universal Filter — Filtr dla PageStreama do wczytywania obrazków w wielu
popularnych formatach graficznych, v2.0.
— ttfr — Przydatny maîy program, który
zmienia nazwy czcionek TrueType na rzeczywiste, czyli takie jak podane wewnâtrz
pliku.
• Dyskowe
— FAT95 — System obsîugi dysków w formacie plików FAT12, FAT16 i FAT32
(Windows 95/98), wersja 2.14.
— MSD95 — Kolejny system obsîugi pecetowych dysków FATxx, ten jednak potrafi
jedynie czytaê dyski twarde i dyskietki
w tych formatach, wersja 1.6.
— SFSTools — Zestaw programów do
defragmentacji i porzâdkowania partycji
w SFS-ie.
• Emulatory
— A/NES — Emulator konsoli Nintendo
w wersji 1.23 dla CGX,
— ASP — Emulator Spectrum 48k/128k,
niewielkie wymagania (020, trochë fastu,
nawet OCS), wersja 0.78.
— DarcNES — Emulator konsol Nintendo,
Sega Master System, Sega Game Gear i PC
Engine, wersja 9e0710 dla PPC.
— FPSE — Free PlayStation Emulator, kolejna betawersja (0.08) emulatora PSX
autorstwa Mathiasa “AmiDoga” Roslunda,
oczywiôcie PPC.
— MAMEgui — Interfejs graficzny dla emulatora MAME, wersja 1.1.2.
— Nostalgia — Kolejny multiemulator dla
PPC, ten obsîuguje takie konsole jak Megadrive/Genesis, MasterSystem, Nes, PCEngine, GameGear, ColecoVision, GameBoy &
GameBoy Color, Atari Lynx, Super Nintendo/Famicom i NeoGeo. Wersja 1.8a.
— ShapeShifter 3.11 — Kolejna wersja (a
podobno miaîo ich juû nie byê) chyba najpopularniejszego amigowego emulatora udajâcego Maka 68k. Poprawki zainteresujâ
uûytkowników MacOSa w wersji 8.
• Filemanagery
— ArcDir XAD — skrypt ARexxa dla Magellana pozwalajâcy zarzâdzaê zawartoôciâ
archiwów jak zwykîymi katalogami pod warunkiem, ûe pakiet XAD je rozpoznaje, wersja 2.10.

— Disk Master — Leciwy juû, chociaû wciâû
doôê popularny manager plików, wersja 2.5
beta 9.
— DOpusConfig — Przykîadowy plik
konfiguracyjny dla Directory Opusa 4.x.
Wiele przydatnych funkcji.
• Grafika
— fxPaint — Wersja demonstracyjna programu graficznego autorstwa Felixa Schwartza, wykorzystuje PPC.
— Perfect Paint — Kolejny duûy program
malarski dla kart graficznych w wersji 2.51.
Przyjemny interfejs wydaje sië byê wzorowany na TVPaincie. Posiada ciekawe opcje,
m.in. Ray Studio.
— VHI Studio — System VHI do obsîugi
digitizerów, frame-grabberów i cyfrowych
úródeî dúwiëku, wersja 5.4 demo.
• Internet
— Amster — Amigowy klient do poszukiwania i sciâgania z Internetu muzyki w formacie MP3, wersja 0.8, takûe pod MorphOS,
wraz z localami i úródîami.
— strICQ — Najpopularniejszy amigowy
klient ICQ w wersji 0.1735 wraz ze úródîami oraz localami.
— IRC — Klienty IRCowe AmIRC w wersji
3.56 beta oraz BitchX, serwer ircowy
UnrealIRCd, a takûe najróûniejsze skrypty
i dodatki do klientów ircowych.
— Poczta — Program pocztowy SimpleMail
w wersji 0.5, úródîa YAMa 2.2, a takûe najróûniejsze dodatki i skrypty do tego programu.
— Samba — Wszystko co niezbëdne, aby
zainstalowaê pakiet obsîugi sieci lokalnej za
pomocâ protokoîu SMB. Katalog zawiera
amigowe wersje Samba i Tango, a takûe instalator dla Samby i SMB file system dla
AmigaOS.
— AmigAIM — Program do komunikacji
przez Internet, konkurencja dla ICQ, wersja
0.9411 beta.
— AmiTradeCenter — Obecnie chyba najlepszy program do obsîugi FTP na Amigë,
wersja 19.01.2001 public beta.
— StreAmi — Shoutcast na Amidze, czyli
polski program do odsîuchu radia internetowego, wersja 1.24.
— TaskiSMS — Kolejny popularny polski
program, tym razem sîuûâcy do wysyîania
wiadomoôci SMS do telefonów komórkowych z Internetu, za darmo oczywiôcie.
Wersja 2.51, polskie locale i wymagane klasy MUI.
— Voyager — Popularna amigowa przeglâdarka WWW w wersji 3.3 beta 79.
• MorphOS
System operacyjny MorphOS, w peîni dziaîajâcy na procesorze PowerPC system dla
Amigi, zawiera emulator 68k, dziëki czemu
Twój system powinien na nim wystartowaê
bez wiëkszych problemów (szczegóîy w dokumentacji). W archiwum znajdziecie kolejnâ wersjë demonstracyjnâ, która dziaîa jeszcze dîuûej niû poprzednio, a takûe róûne
amigowe programy przekompilowane pod
MorphOS.
• Muzyka
— AmigaAMP — Popularny odtwarzacz
MP3, wersja 2.8.
— Amplifier — Wersja 2.21 konkurenta
AmigaAMPa w dziedzinie odtwarzania MP3,
chociaû nie tylko. Atutem Amplifiera jest
obsîuga sprzëtowych dekoderów, wadâ —
status shareware.
— Audiomaster 2000 — Nazwa programu
zostaîa “zapoûyczona” od starego edytora
sampli firmy Aegis, ale jest to caîkiem nowy
projekt. Czy bëdzie godny swego imiennika
— przekonajcie sië sami,
— BladeEnc — Encoder plików MP3,
wersja 1.4 pod WarpUP.
— Lame — Jeden z szybszych encoderów
MP3 pod PPC, wersja 3.87 dla WarpUP.

— MAS-Player — Program dla sprzëtowego
odtwarzacza MP3, wersja 1.3d.
— Music Maker — Ósma wersja programu
do komponowania muzyki.
— Sample-X — Program odtwarzajâcy pliki
MIDI za pomocâ sampli, wersja 2.6.
— Sid4Amiga — Odtwarza pliki muzycznie
SID z C-64, wersja 3.32.
— StoneFree — Kolejny program do komponowania muzyki, teraz juû za darmo, wersja 1.26.
• OS 3.5/3.9
— BoingBagi — Uaktualnienia dla systemu
3.5 (2 i 2a) oraz dla systemu 3.9 (39-1) firmowane przez Amiga Inc. oraz preferencje
dla stosu TCP/IP Genesis.
• Przeglâdarki
— 3ivx — Kodek 3ivx dla 68k i WarpUP,
wersja 1.0.
— ac3dec — Odtwarzacz plików audio
w formacie ac3 (DVD) dla 68k i PowerUP,
wersja 0.82.
— AMP — odtwarzacz plików MPEG,
MP2/3, AVI, QT, FLI, NSF, wersje 1.34
i 2.02 demo.
— Frogger — Najnowsza wersja (1.64 i 1.64
beta 3) znanego polskiego odtwarzacza
filmów MPEG. Obsîuguje równieû VideoCD
i pliki STR z PSXa, wersje optymalizowane
dla róûnych procesorów, w tym PPC pod
PowerUP, WarpUP, MorphOS i dla Linuxa
PPC.
— RiVa — Odtwarzacz animacji MPEG dla
Amigi 68k, wersja 0.41 demo.
— SoftCinema — Odtwarzacz plików AVI
i QT, w tym takûe w formatach OpenDivX
i 3ivx, wersje 0.11 beta i 0.12 beta.
— Splitter — Maîy program rozdzielajâcy
animacje MPEG na strumienie audio i video,
wersja 3.6.
• Sterowniki
Róûne sterowniki systemowe, m.in. dla kart
sieciowych PCMCIA (cnet.device), drukarek
Epson i HP, kontrolera FastATA, Mrooczka,
uaktualnienie dla TurboPrinta do wersji
7.16e oraz najnowszy Warp3D w wersji 4.0.

Katalog “Recent”
Najnowszy, na jaki pozwala cykl wydawniczy “eXeca”, recent Aminetu z wyîâczeniem
katalogów comm/bbs, dev/amos, dev/gcc,
dev/ade, dev/m2, dev/obero, misc/imdb,
mods/ i niektóre podkatalogi pix/. Z tymi
wyjâtkami, katalog otrzymujecie w takiej
postaci, w jakiej znalazî sië w Sieci.

Uwagi
• Pîyta nie jest bootowalna, do jej przeglâdania naleûy wystartowaê system
z twardego dysku,
• Niektóre programy mogâ mieê spore
wymagania sprzëtowe (np. PPC lub karta
graficzna, duûo fast RAM), co moûe byê
przyczynâ ich nieuruchamiania sië,
• Uwagi i sugestie dotyczâce zawartoôci
naszych kompaktów okîadkowych proszë
nadsyîaê na adres: <covercd@amiga.pl>,
• Waszâ twórczoôê (programy, obrazki,
animacje, moduîy, stuff scenowy, itp.)
ôlijcie na nasz redakcyjny serwer FTP:
<ftp://ftp.amiga.pl>, do katalogu “Nadesîane” lub ewentualnie pocztâ zwykîâ
(dyskietki, pîyty kompaktowe — noôników nie zwracamy) na adres: “eXec
CoverCD”, ul. Katowicka 27/7, 47-400
Racibórz.
• Przed rozpoczëciem przeglâdania kompaktu proszë przeczytaê plik “Przeczytaj
to.txt” w katalogu gîównym.
• Kompakt przygotowali: Marcin Juszkiewicz i Grzegorz Juraszek
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Katalog “Czytelnicy”
Od jakiegoô czasu dziaîa emailowa lista dyskusyjna, na której moûna podyskutowaê na
tematy poruszane w naszym piômie, a takûe
nasi Czytelnicy mogâ zgîaszaê propozycje
i uwagi do przyszîych numerów. Lista znajduje sië na ogólnodostëpnym serwerze
Yahoo Groups, aby sië na niâ zapisaê, wystarczy wysîaê na adres exec-forum-subscribe@yahoogroups.com pustego maila i potwierdziê swój zamiar. Zapytaliômy subskrybentów listy, co chcieliby znaleúê na naszym
kompakcie okîadkowym. W dziale “Czytelnicy” realizujemy niektóre z tych ûyczeï,
a oprócz tego znajdziecie tam — jak zwykle
— materiaîy nadesîane do nas:
• 3ivx
Kilka animacji w formacie 3ivx, jednym
z nastëpców popularnego na wielu platformach sprzëtowych DivX’a. Umieszczamy je,
poniewaû animacji w tym formacie niewiele
jest w Internecie i trudno je znaleúê. Do ich
odtworzenia potrzebny jest dekoder i odtwarzacz go obsîugujâcy. Moûe to byê SoftCinema lub Moovid. Wszystkie wyûej wymienione programy znajdziecie w katalogu
Programy/Przeglâdarki.
• Rainboot
Caîy katalog Aminetu poôwiëcony znakomitemu programowi umilajâcemu czas podczas
startu systemu. Rainboot to prawdziwy
kombajn: moûe wyôwietlaê obrazki, animacje, teksty, zegary, odtwarzaê dúwiëki i pokazywaê konfiguracjë naszej Amigi.
• Jay Miner Millennium
Ta animacja to kawaîek amigowej historii.
Stworzona przez Kermita Woodala, autora
programu ImageFX prezentacja jest upamiëtnieniem ojca Amigi, a zarazem podsumowaniem historii naszego komputera. Zobaczycie w niej zdjëcia prototypów Amigi,
kolejnych modeli, wycinki z prasy opisujâcej
“nowy rewolucyjny komputer” i inne ciekawostki. Îza sië w oku krëci.
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• Deep Purple Guide
Nadesîane przez jednego z naszych Czytelników opracowanie o tym popularnym zespole muzycznym. Dyskografia, terminy koncertów i bogata baza danych stron WWW
o Deep Purple, a wszystko to za cenë jednego emaila, czyli wîaôciwie za darmo.

Katalog “eXec”
Ilustracje i materiaîy do artykuîów publikowanych w aktualnym numerze naszego
pisma:

Katalog “Gry”
Dema gier komercyjnych, gry shareware
i freeware:
• ADoomPPC
Pomimo swego wieku, “Doom” wciâû cieszy
sië powodzeniem wôród amigowych graczy.
Port PPC tej gry umoûliwia posiadaczom nawet sîabszych “powerek”, takûe tych bez
karty graficznej, na dynamicznâ grë. W archiwum znajdziecie wersjë 1.7 zarówno dla
PowerUP, jak i WarpUP.

Katalog “Linux”
• Java
Ôrodowisko Java dla Linuxa PPC, takûe pliki
developerskie.

CD nr 5
www.amiga.pl

mocy Internetu moûecie zagraê z amigowcami w dynAMIte, znakomitâ gierkë zrëcznoôciowâ nawiâzujâcâ do tamtego przeboju.
Gra dziaîa w peîni pod systemem i obsîuguje
popularne stosy TCP/IP. Jeden z graczy uruchamia serwer, a pozostali doîâczajâ sië do
gry. Gra nie wymaga duûej przepustowoôci
sieci i mogâ w niâ graê takûe posiadacze modemów. O ile rachunek nie zabije skuteczniej niû bomba...

• Open Office
Linuksowa wersja pakietu zintegrowanego
przeznaczonego dla biura i domu, znanego
teû jako Star Office. Uznany za najpowaûniejszego konkurenta Microsoft Office, pakiet autorstwa firmy SUN zawiera m.in. procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny i bazë danych.
• Mozilla
Oto kolejny przykîad, ûe uwolnienie kodu
úródîowego wychodzi programom jedynie
na dobre. Firma Netscape udostëpniîa úródîa swojego sztandarowego programu, przeglâdarki WWW pod nazwâ Communicator
i wkrótce powstaî projekt Open Source pod
nazwâ Mozilla.

• E2140 English
Uaktualnienie do gry Earth 2140, szczególnie przydatne uûytkownikom kart graficznych w Mediatorze. Uwaga! Posiadacze polskiej wersji programu nie muszâ go instalowaê, poniewaû juû posiadajâ grë w nowszej
wersji.

• Opera
Kolejna przeglâdarka internetowa, produkt
szwedzkiej firmy Opera Inc., w wersji 5.0b7.

• Earth 2140 demo
Wersja demo znanej gry strategicznej.

• XMMS
Kilka pluginów do X-Window MultiMedia
System, uniwersalnego odtwarzacza multimediów dla Linuksa.

• Exodus update
Poprawka do gry Exodus, uaktualniajâca grë
do wersji 1.1. Niestety, nie jest to najnowsze
uaktualnienie poprawiajâce prëdkoôê gry na
kartach graficznych, na którego dystrybucjë
na naszym kompakcie okîadkowym nie uzyskaliômy od wydawcy Exodusa zgody.
• Lands of Genesis
Takie gierki byîy kiedyô bardzo popularne:
bohater biega, skacze i strzela, eliminujâc ze
swojej drogi róûnego rodzaju atakujâce go
elementy. Przywodzi na myôl niegdysiejszy
przebój Bitmap Brothers pod tytuîem
“Gods”. Czy ma szansë mu dorównaê? Joystick w dîoï i przekonajcie sië sami, o ile
macie koôci AGA.
• Heretic II update
Poprawka do gry Heretic II, eliminujâca
m.in. zawieszanie sië gry podczas niektórych
sytuacji zapisu i poprawiajâca szybkoôê w
niektórych lokacjach.
• Payback demo
Grand Thief Auto — to tytuî gry, która
wzbudziîa swego czasu wiele kontrowersji,
ze wzglëdu na swojâ fabuîë. Gracz wcielaî
sië bowiem w niej w zîodzieja samochodów,
który robiî karierë w gangsterskim ôwiecie.
Programiôci z Apex Design postanowili przenieôê ten pomysî na amigowy grunt i tak
powstaî “Payback”.

• AMarquee
System obsîugujâcy grë wieloosobowâ w sieci. AMarquee jest wymagany m.in. przez dynAMIte.

• Shogo demo
Shogo to kolejny port pecetowego hitu przygotowany przez programistów z Hyperionu.
Gracz steruje wielkim robotem, uzbrojonym
oczywiôcie po zëby i wykonuje misje bojowe,
wspóîpracujâc z innymi czîonkami dywizji
M.A.D. Shogo wyróûnia sië spoôród innych
strzelanin 3D dopracowanym scenariuszem
i klimatem, a takûe sporâ grywalnoôciâ.

• dynAMIte
Pamiëtacie DynaBlastera, interfejsy na cztery
joysticki i zabawë do rana? Teraz przy po-

• Simon the Sorcerer update
Uaktualnienie do gry przygodowej wydanej
przez Epic Interactive.
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• Tales of Tamar
Na poprzednim kompakcie okîadkowym
umieôciliômy prezentacjë tej gry, tym razem
macie juû do dyspozycji interaktywne demo.
Jest to rozbudowana gra strategiczna osadzona w realiach ôredniowiecza.

•Real Player 8
Odtwarzacz plików multimedialnych Real
Video i Real Audio.

Katalog “Programy”
Wybraliômy dla Was zestaw ciekawych i
uûytecznych programów, podzielonych na
kategorie tematyczne:
• AHI
System obsîugi dúwiëku dla Amigi w przeróûnych wersjach beta dla PowerPC, MorphOSa, a takûe úródîa.
• Antywirusowe
— Safe — wersja 14.9 programu przeszukujâcego pamiëê w poszukiwaniu wirusów. Safe dziaîa jako komenda shella i potrafi takûe
wykryê “konie trojaïskie” udostëpniajâce
bez zgody uûytkownika jego komputer przez
protokóî TCP,
— Virus Executor — Program antywirusowy, w którym postawiono na prostotë obsîugi. Uûywa bazy danych biblioteki xvs.library. Wersja 2.08.
— xvs.library — Wersja 33.24 biblioteki zawierajâcej definicje wirusów, obecnie bëdâcej juû wîaôciwie nieoficjalnym standardem
dla programów antywirusowych.
• CD-ROM
— DVD-RAM — Sterownik do czytników
DVD, pozwalajâcy odczytywaê pîyty DVDRAM o pojemnoôciach 5.4 i 9.2 GB. Wspóîpracuje z wieloma filesystemami, w tym takûe FFS, Fat95 i Allegro. Wersja 0.90.
— Edison — Ten uûyteczny program pozwala na operacje na obrazach pîyt CD w formacie ISO. Umoûliwia m.in. zmianë tytuîu
pîyty. Czyta ISO utworzone przez MakeCD
i BurnIta.
— MakeCD — Kolejny program do nagrywania kompaktów, tym razem z renomâ.
Wersja demo pozwala nagraê do 10 ôcieûek
na jednym kompakcie, a takûe nie pozwala
zmieniê nazwy pîyty. Do archiwizacji wîasnych danych z twardego dysku wystarczy to
jednak w zupeînoôci.

nych. Të drugâ oczywiôcie w peînej
palecie. Jak wiele gra traci na jakoôci
z tego powodu, moûna sië przekonaê czytajâc chociaûby instrukcjë
w wersji elektronicznej, oglâdajâc
zapowiedzi “Husarii”, czy podkîady
pod Workbench. Wtedy dopiero doceniamy pracë grafika. A tak — dithering aû kîuje w oczy. Od razu pomyôlaîem sobie, czy autorowi grafiki
nie byîo szkoda, ûe tak popsuli jego
pracë? Poza wraûeniami estetycznymi, niska jakoôê grafiki przeszkadza
takûe w grze — czësto trzeba sië
nieúle przypatrywaê, ûeby wyîowiê
jednostki z rozpikselowanego tîa.
Muzyka
Bez zastrzeûeï. Przyjemne, elektroniczne utwory przygrywajâ nam
podczas rozgrywki. Czy pasujâ do
klimatu gry — o tym moûna dyskutowaê. Mnie sië podobajâ. Oczywiôcie by ich posîuchaê, trzeba mieê podîâczone wyjôcie audio CD-ROM-u
do miksera lub wzmacniacza. Przez
Paulë natomiast sîyszymy dúwiëki
z gry. Sâ na przyzwoitym poziomie,
chociaû mogîyby byê bardziej urozmaicone. Gdy ciâgle zmieniamy aktywne jednostki, te powtarzajâce sië
kwestie mogâ zdenerwowaê.
Grywalnoôê
Czyli samo sedno. Od strony merytorycznej jest nieúle: mamy do wy-

boru sporo jednostek i
budynków oraz 20 zróûnicowanych misji. Zaczynamy od prostych
zadaï typu budowa bazy i wyczyszczenie planszy z obcych jednostek.
W miarë gry misje stajâ
sië coraz trudniejsze,
a poprzeczka postawiona jest bardzo wysoko.
Aby ukoïczyê grë, trzeba sië sporo namëczyê,
co oczywiôcie jest zaletâ, bo gra wciâga i nie
odîoûymy jej na póîkë
po trzech dniach. Niestety, sporo w niej drobnych, aczkolwiek denerwujâcych bîëdów. Wysîane gdzieô jednostki
potrafiâ zgubiê drogë,
szczególnie gdy sâ w
grupie, a niektóre nie
speîniajâ dobrze swoich
funkcji (na przykîad ruchomy most moûna
przez pomyîkë postawiê
nie tylko na rzece).
Komputer wydaje sië
teû mieê nieograniczone zasoby
pieniëûne i — co tu duûo ukrywaê
— oszukuje. Nie dziaîajâ równieû
niektóre funkcje programu, na
przykîad skróty klawiatury do

szybkiego przemieszczania. Widaê
wyraúnie, ûe gra nie przeszîa
szczegóîowych betatestów. Przydaîoby sië jakieô uaktualnienie. Jedno
ukazaîo sië caîkiem niedawno, niestety nie rozwiâzuje ono problemów
tutaj przytoczonych, mimo ûe doîâczony plik tekstowy tak sugeruje.
Prëdkoôê
Najpowaûniejszym mankamentem
gry jest jej szybkoôê dziaîania. W poprzednim numerze “eXeca” Filip
Mirowski opisywaî wersjë demo
Exodusa, îudzâc sië, ûe zostanie ona
poprawiona pod tym wzglëdem.
Niestety peîna gra dziaîa równie ôlamazarnie co demo. Na Amidze
z procesorem 060/50 i karcie graficznej pod Zorro III jest to przeciëtnie 6 klatek na sekundë! Mowa
oczywiôcie o 640 x 480. Gra dziaîa
równieû w niskiej rozdzielczoôci,
osiâgajâc okoîo 20 klatek na sekundë, ale wtedy na ekranie widzimy zaledwie niewielki wycinek pola walki,
co skutecznie utrudnia rozgrywkë.
O walorach estetycznych juû nawet
nie wspomnë...
Po raz kolejny amigowa gra zamiast wykorzystywaê dobry sprzët
i dziëki temu skîaniaê ludzi do jego
rozbudowy, lansuje marne konfiguracje. Na AGA gra dziaîa lepiej niû
na Mediatorze z Voodoo — czy to
nie ômieszne? Autor kodu gry powinien bardziej przyîoûyê sië do
swojej pracy. Brak umiejëtnoôci nie jest tutaj wytîumaczeniem, bo przecieû za swoje dzieîo bierze pieniâdze. Celowo
napisaîem “autor kodu”, bo wîaôciwie wszystkie moje uwagi krytyczne pod adresem “Exodus — The Last War”
dotyczâ kodu gry. Muzyk i grafik stanëli na
wysokoôci zadania i miejmy nadziejë, ûe przy kolejnej produkcji koder
dorówna do ich poziomu. A moûe doczekamy
sië teû kolejnej, tym razem sprawnie dziaîajâcej
poprawki do “Exodusa”? Byîoby miîo, bo gra
po takich poprawkach
byîaby warta polecenia
nie tylko zapalonym miîoônikom RTS-ów, ale i
innym graczom, szczególnie tym pamiëtajâcym czasy “Dune 2”.
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ÔWIAT POZA EKRANEM

LISTY CZYTELNIKÓW

MUD Arkadia
Borys Harasimowicz

rkadia jaka jest, kaûdy widzi.
Hmm, to nie jest dobry poczâtek, wszakoû miaîem
o niej napisaê tym, którzy nie widzâ/nie widzieli. Zacznë wiëc od wyjaônienia, co to takiego. Ci z was,
którzy czytali artykuî o MUD-ach,
pewnie skojarzyli juû të nazwë —
i nie mylâ sië. Arkadia, którâ bëdë
teû wymiennie nazywaî Arka, jest
bowiem najwiëkszym obecnie
i ômiem twierdziê, najlepszym polskim MUD-em. Od czego zaczâê
przygodë w nierzeczywistym lub —
jak kto woli — rzeczywistym ôwiecie? Zaryzykujë stwierdzenie, ûe
dostëp do Internetu moûe byê przydatny, ale tego pewnie sië domyôlacie. Do zaîoûenia postaci potrzebne
jest równieû jakiekolwiek konto
pocztowe, ale to pewnie wiëkszoôê
z was juû ma. Dobrze jest mieê równieû konto shellowe — póúniej wyjaônië dlaczego.
Jak wiëc zaîoûyê postaê? Na poczâtek najlepiej poîâczyê sië telnetem (za
pomocâ np. AmTelneta czy Napsaterma) z adresem: arkadia.rpg.pl. Numeru portu nie trzeba podawaê,
wystarczy standardowy — 23. Powinien pojawiê sië ekran logowania,
chyba ûe masz (albo ma sama Arkadia) jakieô problemy z îâczami. Spróbuj wtedy sprawdziê pingiem, jakie
masz poîâczenie do MUD-a (bardzo
przydatny jest program NetInfo; ma
oprócz pinga takûe tracerouter oraz
kilka innych funkcji, które akurat do
grania na Arce nie sâ potrzebne, ale
teû mogâ sië przydaê). Jeôli okaûe
sië, ûe coô jest nie tak i nie moûesz
nijak sië poîâczyê, masz kilka moûliwoôci:
a) zrezygnowaê (nieee no, prawdziwy
twardziel nie poddaje sië tak îatwo),
b) poczekaê (juû lepiej),
c) poszukaê innego dostëpu.
W przypadku moûliwoôci c) niekoniecznie musi to byê zmiana ciepîego, wygodnego domu na okolicznâ
kafejkë internetowâ. Czasami wystarczy konto shellowe, o czym juû
wspominaîem. Jeôli takowe posiadasz, zaloguj sië na nie i stamtâd
spróbuj poîâczyê sië z Arkadiâ. Jeôli
i to nie pomoûe, wypróbuj pozostaîe
dwa rozwiâzania, poczynajâc oczywiôcie od b).
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Ale jeôli wszystko poszîo zgodnie
z planem i pojawi sië owo magiczne
“Podaj swoje imië”, moûesz juû zaczâê zabawë. Choê teû nie od razu...
Najpierw jako swoje imië podaj swój
adres e-mail. Po kilku — kilkunastu
minutach powinieneô dostaê na nie
wiadomoôê o zarejestrowaniu owego
konta i hasîo. Wtedy logujesz sië na
Arkadië jeszcze raz — podajâc jako
imië adres e-mail, potem hasîo, które wîaônie otrzymaîeô i oto masz
przed sobâ menu konta. Ustaw sobie
hasîo postaci na jakieô bardziej ludzkie, a potem moûesz juû zakîadaê
postaê.
Samo tworzenie postaci jest doôê
proste. Na poczâtek musisz oczywiôcie podaê imië swojej postaci, potem
zaô jego odmianë. Zastanów sië jednak dobrze nad imieniem — musi
ono byê utrzymane w klimacie hard
fantasy, wiëc Kazio, Superman czy
róûne wariacje na temat niektórych
czëôci ciaîa nie gwarantujâ zbyt dîugiego istnienia ich posiadaczowi
zwîaszcza, ûe czarodzieje bardzo lubiâ sprawdzaê listë zalogowanych
graczy i wyszukiwaê tych, którzy nie
zrozumieli, co to jest “klimatyczne”
imië.
Po wybraniu imienia dostaniesz
sië do miejsca, w którym musisz
wybraê rasë. Masz ich szeôê do wyboru: krasnolud, czîowiek, halfling,
gnom, ogr i elf. Wyboru dokonuje
sië doôê prosto: w pomieszczeniu
znajdujâ sië figury przedstawiajâce
kaûdâ z tych ras, musisz po dokonaniu wyboru dotknâê odpowiedniej.
Póúniej przechodzisz na poîudnie,
gdzie postaê zostanie “dokoïczona”.
Nie ma sië tutaj o czym rozpisywaê,
w razie problemów wpisz “?”,
a otrzymasz pomoc.
A potem przechodzisz przez portal... i oto jesteô juû w ôwiecie Arkadii. Dokâd iôê, co zrobiê? Hmm,
wiele zaleûy od tego, gdzie sië “urodzisz” — moûe to byê wielkie miasto
jak Nuln, ale moûesz teû pojawiê sië
w maîej wiosce na póînoc od Oxenfurtu. Jest teû kilka innych tego typu
miejsc, lokacji startowych. Najlepiej
na poczâtku po prostu rozejrzyj sië
po okolicy, poszukaj najbliûszego
miasta, pogadaj z graczami, ale
w miarë neutralnie — jesteô jeszcze

zbyt sîaby na bójki. A potem, jak juû
zaczniesz mniej wiëcej orientowaê
sië co i jak, zacznij staraê sië o jakieô
pieniâdze, za które bëdziesz mógî
poêwiczyê róûne umiejëtnoôci w Gildiach Podróûników. Gildie takie
znajdujâ sië w kaûdym wiëkszym
mieôcie. Oprócz trenowania moûesz
tam równieû medytowaê, aby dowiedzieê sië nieco wiëcej o swoich cechach oraz ustawiê ich przyrost (tutaj taka maîa uwaga: róûne sâ “szkoîy” ustawiania cech, ja uwaûam, ûe
przez pierwsze dwa poziomy warto
mieê wszystko ustawione domyôlnie,
a potem znacznie wiëcej przeznaczyê na rozwój atrybutów fizycznych
i odwagi). Poszukaj zadaï — dostaniesz za nie i pieniâdze, i doôwiadczenie. Oczywiôcie nie mogë powiedzieê, gdzie moûesz je znaleúê i jak
wykonaê, ale popytaj graczy, zazwyczaj pomogâ. Staraj sië jednak utrzymywaê w klimacie; wszelkie pytania
w stylu “ Czy ktoô moûe mi powiedzieê, gdzie mogë dostaê jakiegoô
questa?” zdecydowanie nie sâ mile
widziane.
Wróce jeszcze na chwilë do spraw
technicznych. “Goîy” telnet wystarcza tylko na poczâtku. Potem iloôê
aliasów staje sië zbyt maîa, a i chciaîoby sië czasami jakoô poprawiê
wyglâd i czytelnoôê tekstów napîywajâcych z MUDa. Do tego uûywa
sië MUD-klientów. Na komputerach
z Windows najpopularniejsze sâ
Zmud i Gmud, na Amigë jedynâ ciekawâ propozycjâ jest AmiMud, ale
najlepszym i najwygodniejszym jest
linuksowy TinyFugue, tzw. TF. Konto shellowe zaô jest o tyle przydatne,
ûe uruchamiajâc na nim jakiegoô
MUD-klienta odpowiednio “oskryptowanego”, moûemy przestaê sië
martwiê, ûe np. TPSA rozîâczy i zdarzy sië coô nieprzewidywalnego.
Zdajë sobie sprawë, ûe byê moûe
moje porady byîy zbyt ogólnikowe,
ale spëdziîem na Arkadii juû duûo
czasu i trochë trudno mi wczuê sië
w rolë poczâtkujâcego. Mam jednak
nadziejë, ûe uîatwiîem wam nieco
rozpoczëcie przygody z Arkâ.
Przypominam jeszcze adres gîównej strony Arkadii:
http://akson.sgh.waw.pl/~jtryzn/
arkadia

Od redakcji: Tu mnie Pan zaskoczyî gdyû na mojej
konfiguracji Debian przy instalacji pakietu GNOME od
razu instaluje takûe pakiety od X-Window. Komunikat
ten nie jest niczym dziwnym — w koïcu programy
GNOME wymagajâ ôrodowiska X-Window i dlatego jest
ten komunikat. Jeôli uruchomi Pan X-y (a na AGA nie
jest to zbyt przyjemne doôwiadczenie) to wtedy dopiero
bëdzie moûna uruchomiê te programy.
Przy wyôwietlaniu trybu Super72 roz. 800 x 600 obcinany jest pasek ekranu po prawej stronie o szer. okoîo
100 pikseli (w Opusie pracujë w roz. 700 x 600 wtedy
nie ucina). Dlaczego tak jest, co zrobiê by tego nie byîo?
Czym i jak edytowaê tryby gfx — rozdzielczoôê, odôwieûanie. Jak wyciâgnâê wiëcej z AGA np. 1024 x 768?
Dorian Mîodzianowski
Od redakcji: Z podanej konfiguracji wnioskujë, ûe
posiada Pan monitor SVGA. Koôci AGA okres swojej
ôwietnoôci majâ dawno za sobâ... Tryb Super72 jest
przeznaczony na potrzeby monitorów multisynchronicznych potrafiâcych wyôwietliê obraz o parametrach 22-26
kHz czëstotliwoôci odchylania poziomego — tego nie

potrafi ûaden dzisiejszy monitor przez co efekt jest taki
jaki Pan obserwuje u siebie. Zresztâ parametry te sâ
wyûyîowane maksymalnie kosztem odôwieûania — nie
przeszkadza Panu migotanie obrazu w tym trybie?
Z moich doôwiadczeï wynika, ûe najlepszym trybem
na koôciach AGA jest albo Multiscan:Productivity (640 x
480 60 Hz) lub DblNTSC:High Res No Flicker (640 x
400 60 Hz — maksymalnie 720 x 480 przy systemie
3.1). Niestety przy monitorach SVGA uûyteczny jest raczej tylko ten pierwszy (ten podciâgniëty tryb DblNTSC
miaî 27.5 kHz w poziomie).
Wedîug mnie najlepszym programem jest MonSpecsMUI — pozwala na najwiëcej, jeôli uûywa sië go z programem MIPrefs (doîâczony w pakiecie). Drugim programem jest MonitorKiller no i stary poczciwy MonED od
którego sië zaczëîo. Od razu uwaga: niepoprawne posîugiwanie sië tymi programami moûe uszkodziê monitor!
Koôci AGA umoûliwiajâ pracë w rozdzielczoôci 1024 x
768 50 Hz LACED na monitorach potrafiâcych wyôwietliê obraz o czëstotliwoôci odchylania poziomego 20 kHz
— jednak obraz nie jest dobrej jakoôci — zbyt wyûyîowany tryb i do tego bardzo widoczny przeplot). Rozsâdne
parametry podaîem powyûej.

Rozwiâzanie konkursu
W poprzednim numerze magazynu eXec ogîosiliômy konkurs na najlepiej
wyglâdajâcy pulpit systemu operacyjnego. Liczyliômy na setki przygotowanych
przez Was prac. Niestety, w konkursie udziaî wziëîo zaledwie 11 osób. Na dodatek
poziom nadesîanych prac byî, delikatnie mówiâc, niewysoki. Po wielogodzinnych,
burzliwych dyskusjach Bardzo Subiektywna Komisja skîadajâca sië z redaktorów
naszego magazynu wybraîa zwyciëzców:
Pierwsze miejsce wywalczyî Pan

Edward Îuska

W nagrodë otrzymuje od nas grë Earth 2140PL, interfejs Mroocheck, program do
nauki jëzyka angielskiego Electronic Teacher i program Executive.
Drugie miejsce zajâî Pan

Rafaî Mania

W nagrodë otrzymuje od nas interfejs Mroocheck, program do nauki jëzyka
angielskiego Electronic Teacher i program Executive.
Na trzecim miejscu uplasowaî sië Pan

Dariusz Michalski

W nagrodë otrzymuje od nas interfejs Mroocheck i program do nauki jëzyka
angielskiego Electronic Teacher.
Zwyciëzcom i pokonanym serdecznie gratulujemy. Wszystkie nadesîane na
konkurs prace zostaîy zamieszczone na naszej pîycie CoverCD. Dziëkujemy równie
serdecznie firmom: Elbox, WFMH, Matay oraz organizacji AIRI za ufundowanie
nagród.
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LISTY CZYTELNIKÓW
Posiadam Amigë 1200 wyposaûonâ w kartë Blizzard
1240/40. Mam problem z instalacjâ Linuksa. Instalowaîem go z pîytki “Magazynu Amiga” i wymaga PPC. Po
zaîadowaniu kernela “uruchamia” sië ppc_boot. I koniec — jakieô podpowiedzi?
Krzysztof Bembnista
Od redakcji: Podpowiedú jest prosta — LinuxPPC nie
ruszy na Amidze bez procesora PPC. Polecamy zainstalowanie Debiana/m68k z eXeCD 3 (errata do artykuîu opisujâcego instalowanie jest doîâczona do eXeCD 4).
Posiadam Amigë 1200 i kartë M-Tec 1230/42. Jak do
mego komputera podîâczyê nagrywarkë Philips CDD
2000 SCSI?
Krzysztof Woúniak
Od redakcji: Musi Pan posiadaê kontroler SCSI i odpowiednie kable sygnaîowe. Z tego co wiemy, do karty
M-Tec 1230/42 nie byîo chyba kontrolera SCSI, wiëc
zostaje albo wymiana karty albo wymiana nagrywarki na
wersjë ATAPI.
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Po zawisie Ami, przy resecie zgîosiî sië checksum
error w bloku 153464 na bootowalnej DH0 partycji
twardego. Ikonki partycji widoczne tylko pod HDToolBox, jednoczeônie druga partycja przestaîa byê widoczna jako DOS-owa, zgîasza sië ikonka DH1 jako NDOS
i ûadne pliki nie sâ widoczne. Komputer nie restartuje,
dopiero po HDToolBox (z dyskietki) mogë zobaczyê pliki na DH0, DH1 nadal jest niedostëpny, ale nie mogë
wykonaê na nich ûadnej operacji. Sygnalizuje invalid
DH0 volume bitmap. Czy jest moûliwoôê odzyskania
zbiorów, miaîem îadnie skonfigurowany system i masë
uûytków na DH1. Czy da sië coô zrobiê aby zobaczyîo
go jako DOS i odzyskaê pliki. Moûe znacie jakieô narzëdzia do tego celu. A moûe pozostaîo mi tylko sformatowaê dysk i pogodziê sië ze stratami.
Waldemar Goliïski
Od redakcji: Jeôli uszkodzone zostaîo RDB (dane o
partycjach itp. — poczâtek dysku) to pomóc moûe program RDBRecov — naleûy go uruchomiê a on wyszuka
partycje na dysku i poda wartoôci jakie trzeba podaê
w HDToolBoxie by je odzyskaê.
Jeôli zaô jest to uszkodzenie mapy partycji ale rozmiar
sië zgadza to naleûy potraktowaê jâ programem naprawczym — polecamy AmiBackTools chociaû równie dobrze
moûe to byê QuarterBackTools czy w ostatecznoôci DiskSalv. Zakîadam oczywiôcie, ûe partycja byîa w FFS.
Bootowanie systemu z dyskietki przebiega bez problemu — natomiast w przypadku bootowania z HD komenda SetPatch wiesza kompa. W kaûdym przypadku
jest to ta sama komenda. Posiadam kontroler Fast-ATA
1200.
Arek Ramczyk
Od redakcji: W przypadku kontrolera Fast-ATA przyczynâ moûe byê zbyt wysoki tryb pracy dysku twardego.
Naleûy sprawdziê to przy uûyciu programu ReadTest
(doîâczony do pakietu sterowników Fast-ATA). Jeôli test
wypadnie niepomyôlnie, naleûy zmniejszyê tryb PIO. Inna sprawa to zbyt dîugie lub uszkodzone kable IDE —
standard dopuszcza taômy o dîugoôci 46 cm.
Jak do Amigi 600 podîâczyê Internet i ile sië za niego
pîaci? Co trzeba nabyê aby go podîâczyê jak najniûszym
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Czy Wielki Brat patrzy?

kosztem? Czy pecetowe modemy zewnëtrzne pasujâ do
Amigi? Jakâ trzeba mieê przelotkë? Czy jest potrzebne
jakieô oprogramowanie do Internetu i czy wymagany
jest przy tym CD-ROM?
Michaî Janiak
Od redakcji: Aby korzystaê z Internetu na Amidze
600 naleûy podîâczyê do niej jakiô modem zewnëtrzny —
“pecetowe” mogâ byê w wiëkszoôci przypadków. Co do
przelotek to jedyna jaka moûe byê wymagana to przelotka do portu serial (z “wâskiego” DB9 na “szeroki”
DB25). Opîata za poîâczenie z internetem przez modemy
dostëpowe TPSA (numer 0-202122) to jeden impuls co
3 minuty w dni powszednie w godzinach 8:00 — 18:00
oraz jeden impuls co 6 minut w dni powszednie w godzinach 18:00 — 8:00 (wieczorem i w nocy) i caîâ dobë
w sobotë i w niedzielë.
Z oprogramowania potrzebny jest stos TCP/IP (Miami
lub AmiTCP/Genesis), program do poczty elektronicznej
(YAM, Thor, StarGate), klient FTP (AmFTP, AmiTradeCenter, mFTP), przeglâdarka WWW (AWeb, IBrowse,
Voyager). Wiëkszoôê tego oprogramowania moûna znaleúê na pîytach doîâczonych do np. eXeca.
Co do kosztów to w zasadzie nabyê trzeba tylko sam
modem. Niestety trzeba to sobie jasno powiedzieê —
Amiga 600 jest komputerem, który byî dobry îadne kilka lat temu, a nie dzisiaj. Praktycznie maîo który program sieciowy da sië uruchomiê, gdyû wiëkszoôê wymaga
procesora 68020. Z kolei bez dodatkowej pamiëci fast
uûywanie chociaûby przeglâdarki WWW nie jest moûliwe lub graniczy z masochizmem. Wspomnieê trzeba
takûe o braku moûliwoôci graficznych koôci ECS montowanych w A600 — 16 kolorów w PAL:High Res to
jest za maîo by móc w miarë wygodnie oglâdaê strony
WWW.
Ze swojej strony zaproponowaîbym raczej kupno uûywanej Amigi 1200 z jakâô kartâ rozszerzajâcâ o procesor
68030 i chociaû 8 MB pamiëci Fast. Do tego dodaê modem i moûna juû korzystaê z sieci w miarë wygodnie.
Przy Amidze 600 moûna sië moim zdaniem ograniczyê
tylko i wyîâcznie do odbioru i wysyîania poczty elektronicznej — Miami i YAM 1.3.5 powinny jakoô dziaîaê na
2 MB pamiëci.
Czy ktoô uûywa Unofficial Red Hat Linux/m68k 5.1
(Manhattan)? Jak to sië sprawuje w porównaniu z Debianem?
Maciej Zyskowski
Od redakcji: RedHat nigdy nie wyszedî oficjalnie na
platformë m68k — jedyny port to wîaônie 5.1, zostaî
wykonany przez jednego czîowieka i nie jest od tamtej
pory zbytnio uaktualniany. Debian zaô jest oficjalnie rozwijany i co najwaûniejsze jest aktualny i îatany w miarë
pojawiania sië wszelkich dziur.
Tak wiëc jeôli Linux na Amidze (m68k czy PPC), to
raczej tylko Debian. Ale od razu ostrzegam — 040/40
+ AGA nie jest konfiguracjâ pozwalajâcâ na nawet masochistycznâ pracë pod X-Window (niektórzy twierdzâ,
ûe nawet BlizzardPPC + BVision to za maîo).
Zainstalowaîem system Debian GNU Linux/m68k,
bez X-Window, z pakietem Gnome (caîym). Przy uruchamianiu czegokolwiek oprócz mc wyôwietla mi sië komunikat “cannot open display”. Gdzie mogë to zmieniê,
aby coôkolwiek sië wyôwietliîo? Np. program balsa lub
inne.
Maciej Zyskowski

Tomasz Siewiera

erial “Z archiwum X” bije
rekordy popularnoôci. Przewijajâcy sië poprzez wiele
odcinków wâtek wszechmocnej, tajnej organizacji oplatajâcej swoimi
mackami wszystkie agencje rzâdowe,
wszystkowiedzâcej, stojâcej ponad
obowiâzujâcym prawem, jest mocno
niepokojâcy. Oczywiôcie moûna powiedzieê, ûe to tylko fikcja, która
oddziaîywuje li tylko na paranoików
sâdzâcych, ûe za kaûdym zaîomem
muru czai sië orwellowski Wielki
Brat, rejestrujâcy kaûdy ruch, podsîuchujâcy kaûdy telefon, czytajâcy
kaûdy list. Ale czy naprawdë tylko
na nich? Czy naprawdë nie jesteômy
opleceni sieciâ globalnego podsîuchu?
Poprzez dziesiëciolecia istnienia
“ûelaznej kurtyny” païstwa po obu
jej stronach próbowaîy wykraôê jak
najwiëcej informacji stronie przeciwnej. W 1947 roku amerykaïska NSA
(National Security Agency) oraz brytyjski odpowiednik NSA — GCHQ
(Government Communication Headquarters) nawiâzaîy tajnâ wspóîpracë
w zakresie szpiegowania ówczesnego
Zwiâzku Radzieckiego i krajów satelickich. Po pewnym czasie do wspóîpracy doîâczyîy tajne sîuûby Kanady,
Nowej Zelandii oraz Australii. Poczâtki systemu o nazwie “Echelon”
siëgajâ lat siedemdziesiâtych. Pierwotnie byîy to dwie stacje nasîuchowe: jedna w Anglii w miejscowoôci
Morwenstow, druga na póînocy
USA w Yakima. Obie stacje sîuûyîy
do podsîuchiwania transmisji z systemu satelitów telekomunikacyjnych
Intelsat. Efektywnoôê okazaîa sië
wyjâtkowo duûa i NSA podjëîa decyzjë o rozbudowie systemu, nieprzerwanie trwajâcej do dnia dzisiejszego. W chwili obecnej system
“Echelon” tworzy okoîo 120 wyspecjalizowanych satelitów szpiegowskich przechwytujâcych informacje
oraz bliûej nieokreôlona liczba stacji
nasîuchowych. Teoretycznie nie ma
w tym nic niezwykîego. Wszak
wszystkie kraje uprawiajâ szerokâ
dziaîalnoôê wywiadowczâ. Jednak
w przeciwieïstwie do “klasycznej”
dziaîalnoôci wywiadów, nieoficjalnym celem “Echelona” sâ obiekty
cywilne — rzâdy, organizacje i fir-

S

my, w krajach praktycznie caîego
ôwiata.
Jak dziaîa “Echelon”?
Trudno sobie wyobraziê iloôê informacji przekazywanych w ciâgu
jednego tylko dnia przez wszystkie
îâcza telekomunikacyjne. Jeszcze
trudniej wyobraziê sobie obróbkë
tych danych i wyîowienie z szumu
informacyjnego jakichkolwiek sensownych treôci. Jednak jest to moûliwe. Wyspecjalizowane firmy zajmujâ
sië na zlecenie NSA konstrukcjâ takowych urzâdzeï, potrafiâcych porzâdkowaê ten baîagan informacyjny. Osobno e-maile, faksy, teleksy,
rozmowy telefoniczne. Rozdzielone
dane sâ nagrywane na taômy magnetofonowe lub twarde dyski komputerów. Przykîadowo urzâdzenie

o nazwie “Snapper” produkowane
przez “Applied Signal Technology”
pozwala na przeanalizowanie i rozdzielenie na poszczególne grupy danych informacji pîynâcych z îâcza
o przepustowoôci 2,5 Gbps (2,5 gigabita na sekundë). Wedîug wydanej
w 1996 r. ksiâûki nowozelandzkiego
dziennikarza Nicky Haggera zatytuîowanej “Secret Power: New Zealand’s Role in the International Spy
Network”, gîównym narzëdziem obróbki pozyskanych w drodze podsîuchu danych tekstowych jest oprogramowanie o nazwie “Dictionary”
(Sîownik). Zasada dziaîania “Dictionary” opiera sië na mechanizmach
podobnych do uûytych w wyszuki-

warkach internetowych. Ze zbieranych informacji wyîawiane sâ wczeôniej wprowadzone sîowa-klucze. Jeûeli w ciâgu danych wystëpujâ okreôlone sîowa, caîâ wiadomoôê (e-mail,
faks, teleks) opatruje sië odpowiednim kodem zawierajâcym datë, miejsce i czas przechwycenia oraz przekazuje sië do dalszej analizy. Jak
moûna zauwaûyê operacje przeprowadzane sâ gîównie na danych tekstowych z uwagi na stosunkowo duûâ îatwoôê w ich obrabianiu. Podsîuchiwane sâ równieû rozmowy telefoniczne, jednakûe w zwiâzku z brakiem odpowiedniego oprogramowania do rozpoznawania mowy, dane
te sâ traktowane drugorzëdnie. Sâ
nagrywane i magazynowane, korzysta sië jednak z nich tylko w przypadku prowadzenia dochodzenia
przeciwko osobom korzystajâcym
z okreôlonego numeru telefonu.
Jak wykorzystuje sië “Echelona”.
Oficjalnie (bo NSA przyznaîa sië
do istnienia systemu) “Echelon” sîuûy wyîâcznie zapewnieniu bezpieczeïstwa Stanom Zjednoczonym
(oraz czterem innym krajom anglosaskim wymienionym na wstëpie:
Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Nowej
Zelandii i Australii) oraz zwalczaniu
przestëpczoôci i terroryzmu. Jednakûe udowodniono, ûe Amerykanie
uûywajâ “Echelona” do mniej wzniosîych celów, a mianowicie do prowadzenia szeroko pojëtego szpiegostwa
przemysîowego prowadzonego na
terenie Europy. Raporty mówiâ teû
o szpiegowaniu za pomocâ “Echelona” organizacji spoîecznych takich
jak “Amnesty International”, czy nawet osób publicznych np. nieûyjâcej
ksiëûny Diany. Istnieje podejrzenie,
ûe informacje podsîuchane mogîy
byê przekazywane firmom amerykaïskim, które dziëki temu zyskiwaîy przewagë w negocjacjach. Z raportu Parlamentu Europejskiego jednoznacznie wynika, ûe dziëki takim
wîaônie informacjom europejskie
konsorcjum “Airbus” straciîo na
rzecz amerykaïskiego “Boeinga” zamówienie na samoloty pasaûerskie
dla Arabii Saudyjskiej, zaô francuski
“Thomson” przegraî z amerykaïskâ
firmâ “Raytheon” kontrakt na zbu-
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dowanie i wyposaûenie sieci radarowej w Brazylii. To sâ przypadki udowodnione. Ile jednak jest takich,
których udowodnienie jest niemoûliwe? Kraje Unii Europejskiej groûâ
USA bliûej nieokreôlonymi sankcjami, ale tak naprawdë sâ bezbronne.
Nie dysponujâ bowiem mechanizmami kontroli przekazywanych danych porównywalnych z “Echelonem”, a poza tym stanowisko “piëtnastki” osîabia fakt korzystania
z systemu przez jeden z krajów
czîonkowskich Unii — Wielkâ
Brytanië.
Czy moûna zaczâê sië baê?
Jakie mogâ byê skutki istnienia
i dziaîania tak ogromnej i wyspecjalizowanej sieci szpiegowskiej dla
przeciëtnego uûytkownika Internetu? Czy moûna podglâdaê i podsîuchiwaê Jasia Kowalskiego? Otóû
moûna. Sîowa-klucze moûna definiowaê dowolnie. Dziô mogâ to byê sîowa: “prezydent, zamach, bomba,
terroryzm”. Kto jednak zagwarantuje, ûe nie zostanâ zastâpione przez
inne? Wszak zmieniî sië prezydent
USA. Poprzedni interesowaî sië poîâczeniem cygar z Monikâ Levinsky.
Co interesuje obecnego? Sâdzâc po
wypowiedziach i dziaîaniach, moûliwe sâ rozmaite scenariusze. Na
szczëôcie istnieje “szczepionka” przeciwko “Echelonowi”. Wystarczy
choêby oprogramowanie szyfrujâce
typu “PGP” (Pretty Good Privacy —
istniejâ równieû wersje na Amigë).
Oprogramowanie niezwykle efektywne, praktycznie niemoûliwe do
zîamania. Darmowe i dostëpne dla
kaûdego systemu operacyjnego. Stâd
miëdzy innymi histeryczne wrëcz
stanowisko Stanów Zjednoczonych,
majâce na celu ograniczenie rozpowszechniania tego typu software’u.
Oczywiôcie, jak moûna byîo sië spodziewaê, NSA stara sië wpîywaê na
producentów oprogramowania szyfrujâcego, aby w swoich produktach
umieszczali “tylne wejôcia”, pozwalajâce na stosunkowo îatwe odkodowanie transmisji. Takie wejôcia zdemaskowano juû chociaûby w systemie rzekomo bezpiecznej poczty pakietu “Lotus Notes”. Co prawda
wiëkszoôê popularnego oprogramowania szyfrujâcego oparta jest na licencji “GNU”, wiëc niezauwaûona
ingerencja w kody úródîowe, pozostawiajâca ukryte bramki, jest niemoûliwa. Uûywajmy zatem oprogramowania szyfrujâcego, a Wielki Brat
bëdzie ôlepy i gîuchy. Przecieû to
my, paranoicy, zwykle mamy racjë.

Wielki Brat
a sprawa polska
Jeûeli wszystkie najczarniejsze scenariusze stanâ sië rzeczywistoôciâ, takûe
i my, Polacy bëdziemy mieli swojego Wielkiego Brata. A raczej Maîego Braciszka, gdyû u nas jak to zwykle bywa, kopiowane bezmyôlnie pomysîy przybierajâ karykaturalnâ, skarlaîâ postaê oryginaîu.
Jak to u nas wyglâda?
Na zaprawdë genialny pomysî wpadîo polskie Ministerstwo Îâcznoôci.
Przygotowywane przez nie rozporzâdzenie ma zmusiê firmy providerskie do
zapisywania wszystkich danych przechodzâcych przez îâcza danego ISP
(Internet Service Provider — dostawca usîug internetowych). Co prawda nie
jest to rozwiâzanie czysto polskie, bo tego typu dziaîania podejmowane sâ
równieû w innych krajach, ale jak wspomniaîem, jeûeli moûna zrobiê coô úle
i gîupio, to na pewno u nas tak zostanie to zrobione. Projekt rozporzâdzenia
przewiduje zrzucenie na barki dostawców internetowych caîych kosztów
zwiâzanych z przechwytywaniem danych oraz ich archiwizacjâ. Czyli
w skrócie mówiâc: ISP jest zobowiâzany do umieszczenia w swoich pomieszczeniach urzâdzeï zapisujâcych i archiwizujâcych caîoôê przekazów sieciowych, po które, powiedzmy raz w tygodniu, bëdzie wpadaî jakiô smutny
pan w prochowcu. Nietrudno sië domyôliê, ûe owe tajemnicze urzâdzenia
nie rosnâ na wierzbach, ale sâ drogimi, specjalizowanymi maszynkami.
W przybliûeniu koszt takiego urzâdzenia moûe wynosiê nawet 30.000 USD.
Nie trzeba nikogo uôwiadamiaê jak taki wydatek moûe wpîynâê na istnienie
wielu nieduûych firm providerskich, na przykîad osiedlowych sieci komputerowych. One po prostu zniknâ. Innâ sprawâ jest to, ûe caîa ta historia jest
niezgodna z Konstytucjâ Rzeczpospolitej Polskiej, Artykuî 49 ustawy zasadniczej definiuje dosyê jednoznacznie prawo kaûdego czîowieka do zachowania tajemnicy korespondencji i ogólnie komunikowania sië. Zîamaê lub
nagiâê ten artykuî moûna tylko i wyîâcznie w przypadku zagroûenia bezpieczeïstwa i porzâdku publicznego. Co prawda urzëdnicy konstruujâcy to
rozporzâdzenie (notabene nieokreôleni, jako ûe nikt do spîodzenia owego
potworka prawnego przyznaê sië nie chce) mogâ odpieraê zarzuty, ûe dziaîania podsîuchowe majâ dotyczyê wîaônie zagroûenia porzâdku i bezpieczeïstwa przez np. mafië, ale chyba nikt przy zdrowych zmysîach nie przypuszcza, ûe caîa populacja posîugujâca sië Internetem w Polsce to bandyci, czy
terroryôci. Równieû inne artykuîy ustawy zasadniczej wykazujâ albo caîkowitâ niezgodnoôê, albo przynajmniej raûâce nagiëcie prawa. Na przykîad
art. 51 pkt 2 Konstytucji stanowi, ûe wîadze mogâ gromadziê tylko niezbëdne dane o obywatelach. Caîoôê korespondencji, czy ruchu sieciowego ciëûko
uznaê za “dane niezbëdne”.
Ale jak to zwykle w Polsce bywa...
...nikt takimi “drobiazgami” jak niezgodnoôê z Konstytucjâ sië nie przejmuje. Opinia publiczna takimi rzeczami jak Internet sië nie interesuje, bo po
pierwsze uûywa go stosunkowo niewiele (jak na caîoksztaît populacji zamieszkujâcej Polskë) osób, po drugie Internet w dalszym ciâgu jest traktowany jako zbëdny luksus, od którego naleûy pîaciê wszelkie podatki i naleûnoôci, po trzecie zaô Panowie i Panie zaludniajâcy okrâgîy budynek przy ulicy Wiejskiej w Warszawie w przewaûajâcej wiëkszoôci nie potrafiâ posîugiwaê sië komputerem.
Reasumujâc: albo Internet w Polsce bëdzie powoli zanikaî, bo dostawcy
usîug bëdâ wymieraê jeden po drugim, albo kosztami zabawy w Wielkiego
Brata obciâûy sië jak zwykle nas — uûytkowników, poprzez podniesienie
cen usîug internetowych. Jak na dzieï dzisiejszy obie ewentualnoôci sâ nie
do przyjëcia. Moûe jednak powstanie jakaô “trzecia droga”? Jedynâ szansâ
wydaje sië byê moûliwoôê, ûe ów projekt przeczyta ktoô mâdry, a zarazem majâcy moûliwoôci zablokowania proponowanych rozwiâzaï. Czego i Wam
i sobië ûyczë.
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eXec 2/2001
Warsztaty IFX
Leszek Kowalczyk
Po ciepîo przyjëtym przez czytelników artykule o wykorzystaniu
ImageFX w pracy zawodowej (“Robimy katalog” — eXec 1/2000), a nie
tylko w celu îatwego “zrobienia” grafiki majâcej wygraê kolejny konkurs
na scenowej imprezie w Pcimiu Dolnym, autor pokaûe, jak zrobiê maîâ
(1200 x 952 pikseli) grafikë, korzystajâc z moûliwoôci jakie daje
ImageFX w dziedzinie montaûu ilustracji.

Dopus i archiwa
Rafaî Mania
Istnieje wiele rodzajów archiwizerów. Rozpoczynajâc od doskonale
znanych amigowcom LHA, LXZ, XPK poprzez przeróûne ZIP-y RAR-y
GZIP-y, na SIT-ach czy innych HQX-ach koïczâc. Strasznie duûy wybór
i strasznie duûy kîopot w zarzâdzaniu tym caîym baîaganem. Dziesiâtki
programów, dziesiâtki róûnych interfejsów, lub co gorsza ich brak,
czyniâ przeszukiwanie archiwów przysîowiowâ drogâ przez mëkë. Jak
tej drogi uniknâê wykorzystujâc ogromne moûliwoôci doskonaîego
“programu do wszystkiego” jakim jest Directory Opus?

Go Portscan!
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Grzegorz Kraszewski
Program “Go Portscan!” jest nowym amigowym przedstawicielem
kategorii “port scannerów”, a wiëc programów sîuûâcych do
przeczesywania portów serwerów sieciowych. U nieco zaznajomionych z
tematem wywoîuje to skojarzenia z hackerami i póîôwiatkiem sieciowego
podziemia. Wbrew pozorom i chëciom domorosîych “chakerów” nie
bëdzie to opis kolejnego programu pozwalajâcego na zdalne kasowanie
katalogów na dyskach “niewiernych”, nie bëdzie to równieû
przedstawiciel popularnych onegdaj “winnuke’ów”. Do czego wiëc sîuûy
ten program?

Earth 2140 PL
Michaî Przybylski
Konflikty zbrojne sâ jednym z ulubionych tematów, po które siëgajâ
twórcy gier komputerowych. Dodatkowo ubrane w “modne szatki”
startegii czasu rzeczywistego, przyciâgajâ rzesze nabywców. Po polskim
“Exodus — The Last War” pora na produkcjë... równieû polskâ,
aczkolwiek dla niepoznaki wydanâ na zachodzie: Earth 2140. Jak
wyglâda Ziemia w nie tak odlegîej przyszîoôci, i czy jest tam jeszcze o co
walczyê przekonacie sië sami w numerze 2/2001

Podobno media sâ aproksymacjâ rzeczywistoôci, miniaturowym ôwiatem zamkniëtym w szklanym pudeîku,
szpaltach gazety, czy obwodach sieci. Ta miniaturka pozwala nam poznaê swój pierwowzór, bo przecieû nie sposób
byê wszëdzie i widzieê wszystko. Siedzimy wiëc przed telewizorem, czytamy gazety i przemierzamy sieê w poszukiwaniu wiadomoôci o tym, co teû sië dzieje w otaczajâcym nas ôwiecie. Dlaczego to robimy? Czîowiek to zwierzë
nader ciekawskie. Kto wie — moûe to wîaônie dziëki wrodzonej zdolnoôci do wtykania nosa we wszystko co nowe,
wspiëliômy sië tak wysoko na drzewo ewolucji. Moûe teû dziëki tej ciekawoôci dowiemy sië, jak z niego teraz nie
spaôê?
Jak kaûde ciekawe ôwiata zwierzë, siedzë przed telewizorem i oglâdam w szklanym oczku miniaturkë tego, co nazywamy Polskâ, simulacrum rzeczywistoôci wedîug fachowców od komercji. Wyîania sië z tego obraz naszego spoîeczeïstwa, obraz doôê ciekawy, chociaû czasami przeraûajâcy. Ostatnio wyszîo na jaw, ûe naszâ narodowâ rozrywkâ
jest podglâdactwo. Podglâdamy chëtnie i namiëtnie, szczególnie gdy dziurkë zrobionâ cyrklem w ôciance miëdzy ubikacjâ dla chîopców i dziewczynek zastâpiîa nowoczesna technika i caîy sztab ludzi pracujâcych przez okrâgîâ dobë
po to, ûebyômy mogli podglâdaê bez ograniczeï. Wszystko dla nas, widzów, klientów, abonentów — ûyê nie umieraê! Niektórzy z tego podglâdactwa nie wynoszâ nic, zawiedzeni ûe grupa dorosîych Polaków umieszczona w klatce
nie zaczyna nagle parzyê sië jak króliki. Bardziej wnikliwie podglâdajâcy zauwaûâ za to, ûe wîaôciwie nic niesamowitego sië nie dzieje, a owi doroôli ludzie w kontrolowanym ôrodowisku zachowujâ sië jak dzieci na zielonej szkole. I to
nastraja optymistycznie, bo dziëki temu moûna zrozumieê, ûe ludzie wîaôciwie nie sâ úli z natury, tylko czasami rzeczywistoôê nas przerasta.
Gdy doôê juû mam telewizji, wîâczam kolejnâ soczewkë skupiajâcâ rzeczywistoôê — Internet. Tutaj takûe mogë
obserwowaê grupë ludzi — innâ, ale zarazem jakûe podobnâ do tamtej pod kloszem — spoîecznoôê amigowâ. Jest
nas trochë wiëcej niû dwanaôcie osób, chociaû eliminacja niechcianych egzemplarzy równieû trwa. Tutaj jednak
odchodzi sië wyîâcznie na wîasne ûyczenie, a i nagrody za przeûycie do koïca zabawy nikt jeszcze nie ustaliî. Odciëci
caîkowicie od ôwiata teû nie jesteômy, chociaû niektórzy wolâ nie wyôciubiaê nosa. Brakuje tylko kamer i nadzorcy,
który by sterowaî naszym ûyciem, w zwiâzku z czym zadania do wykonania wymyôlamy sobie sami.
Poza ciekawoôciâ, zwierze zwane czîowiekiem charakteryzuje jeszcze potrzeba rywalizacji. Dlatego i my musimy
dzieliê sië na druûyny czerwonych i ûóîtych, a nastëpnie wzajemnie sië zwalczaê. Praktyka ta uprawiana jest najchëtniej wîaônie w Internecie; tak jak soczewka najlepiej skupia ostre ôwiatîo, tak na amigowych grupach dyskusyjnych,
stronach WWW i kanaîach IRC najwyraúniej widaê scysje i utarczki sîowne. Temat dyskusji wîaôciwie nie jest
istotny, liczy sië przepîyw danych, wymiana poglâdów i emocji. Ta odrobina adrenaliny pozwala nam ûyê, a juû
najlepiej, gdy ktoô na nas wtedy patrzy. Nie ma to jak popisaê sië przed kamerâ, czy teû grupâ dyskusyjnâ. Dopiero
wtedy czujemy, ûe ûyjemy.
Z chëciâ rywalizacji doskonale wspóîgra inna ludzka cecha — potrzeba identyfikacji z grupâ, bo czîowiek to
zwierzë stadne. To wîaônie dlatego sportem narodowym Polaków sâ obecnie skoki narciarskie. Podobno... bo ôniegu
jakoô coraz mniej na wiosnë, a i górek do podskoków niedobór. Ale to nie jest waûne — liczy sië posiadanie nart.
Analogicznie dzieje sië w naszym amigowym ôwiatku. Powstaî nasz “eXec”, zaraz znaleúli sië chëtni do naôladowania. Mamy dwa duûe polskie portale informacyjne — trzeba zrobiê trzeci! Jedna organizacja tîumaczâca locale? Dlaczego nie dwie?! Powiecie pewnie, ûe powinienem sië cieszyê, ûe coô sië wreszcie dzieje, a konkurencja zawsze dziaîa
stymulujâco na ôrodowisko. Róûnie to bywa, bo same dobre chëci nie wystarczâ, trzeba mieê jeszcze dobre podejôcie
do sprawy i znajomoôê tematu. I podobnie jak popularnoôê skakania na deskach nie odbuduje zaniedbanych polskich
skoczni, tak mîodzieïczy zapaî nie wystarczy do wydrukowania papierowej gazety. To wymaga organizacji i ciëûkiej
pracy nie jednej, czy dwóch osób, ale caîego zespoîu. Bez pieniëdzy teû sië nie obejdzie, czego nie potrafiâ zrozumieê
zbuntowani domoroôli ekonomiôci, którzy chcieliby “eXeca” po trzy zîote za egzemplarz. Ja teû bym chciaî, ale jest
to niewykonalne, zwîaszcza ûe sprzedaû nie roônie zbytnio od pierwszego numeru. Mimo tego, ûe zna nas juû wiëkszoôê amigowców, mimo reklam w prasie amigowej, mimo tego, ûe naszâ stronë internetowâ odwiedziîo juû ponad
sto piëêdziesiât tysiëcy osób. Gdyby chociaû co setna kupiîa gazetë...
Aby redagowaê pismo dla tak specyficznej grupy, jakâ jest nasza amigowa spoîecznoôê, trzeba mieê “fantazjë
i pieniâdze”, jak mówiî dziadek z pewnej reklamy. Bez jednego i drugiego ani rusz. Bez fantazji nie sposób myôleê
o ekonomii amigowej, a bez ôrodków do ûycia z innych úródeî — o zaspokajaniu fantazji. Z czegoô przecieû trzeba
ûyê. Dlatego teû postanowiîem oddaê swoje stanowisko osobie, która moûe poôwiëciê “eXecowi” wiëcej czasu i uwagi niû ja. Od nastëpnego numeru funkcjë redaktora naczelnego peîniê bëdzie Tomasz Siewiera. Oszczëdzone wiëc
zostanâ Wam moje fatalistyczne wstëpniaki. “Amidze potrzebni sâ optymiôci” przeczytaîem niedawno na jednej grupie dyskusyjnej. Nie sposób sië z tym nie zgodziê — cóû innego zostaîo nam, zamkniëtym w tym maîym, amigowym
ôwiatku pod nadzorem internetowych kamer? Oczywiôcie nie zamkniëtym na cztery spusty, bo zawsze moûna wyjôê.
Tylko czy na zewnâtrz na pewno jest lepiej?
Dziëkujë wszystkim naszym Czytelnikom za uwagë poôwiëconâ tym piëciu numerom “eXeca”, które przyszîo mi
poprowadziê, a Wydawcy i Redakcji za ogromny wkîad pracy wniesiony w ich przygotowanie. Jednoczeônie ûyczë
wszystkim, aby nastëpne numery byîy jeszcze lepsze, aby redaktor naczelny zawsze miaî powody do optymizmu,
a Czytelnicy do zadowolenia z dobrze przygotowanej amigowej gazety.
Grzegorz Juraszek
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