
 

 

   
Odpowiedź 

W „BAJTKU" nr 4 (11-12) 
/ 89 ukazał się artykuł 
Jakuba Cebuli zawierający 
parę słów krytycznych pod 
adresem systemu AST. 
Firmie AS wypada tylko 
podziękować autorowi za 
zdopingowanie nas do 
zapoznania Państwa z 
aktualnym opro-
gramowaniem do systemu 
ATARI SUPER TURBO, je-
steśmy to winni naszym 
obecnym i przyszłym klien-
tom. Jak napisał autor 
wspomnianego artykułu, 
opisane zostało 
oprogramowanie z połowy 
1989 roku, a obecnie mamy 
rok 1991, półtora roku w 
informatyce to epoka. 

System AST powstał całkowicie w Polsce, 

jako pierwszy system turbo, zarówno 

oprogramowanie jak i przeróbka sprzętowa 

nie były na niczym wzorowane. Głównie z 

tego powodu pierwsze oprogramowanie do 

systemu zawierało wiele niedoskonałości i 

błędów, które staraliśmy się w miarę upływu 

czasu usuwać. Większość osób projek-

tujących nowe systemy turbo opierała się na 

naszych doświadczeniach, inni przerabiali 

nasze programy (głównie napisy) i nie 

martwiąc się o nic sprzedawali jako własne. 

Wyliczanie poszczególnych etapów ewolucji 

systemu nie miałoby sensu. Chcielibyśmy 

jednak zwrócić uwagę, że każda zmiana 

wiązała się z zasadą, że wszyscy nasi „byli" 

klienci muszą mieć możliwość korzystania 

ze wszystkich nowo powstających 

programów, jako punkt honoru postawiliśmy 

sobie posiadanie wszystkich programów w 

systemie AST (co nam się udało, jest tylko 

kilka programów niepracujących w tym 

systemie, ale jest też sporo programów, 

które współpracują tylko z dyskietką i AST). 

Dodatkowy przewód, tak charakterystyczny 

dla systemu, jest właśnie pozostałością po 

pierwszej wersji dla magnetofonu 1010, jest 

więc tylko wynikiem chęci utrzymania 

standardu. Choć obecnie oferowane 

oprogramowanie nie ma już wiele wspólnego 

z początkowym jednak nawet nasi pierwsi 

klienci nie mają problemu z korzystaniem z 

niego. Ponieważ uwagi we wspomnianym na 

wstępie artykule dotyczą starego 

oprogramowania, więc z większością się 

zgadzamy. Poniżej postaramy się jednak 

wyjaśnić wątpliwości i problemy autora. 

Pierwszy dotyczył braku obsługi urządze-

nia T:, Istnieje już od dość dawna program 

EMULATOR AST. Powstał on właśnie do 

kopiowania programów użytkowych i auto-

matycznie instaluje procedurę obsługi Turbo. 

Przy okazji posiada, jeszcze kilka zalet, ma 

możliwość kopiowania programów 

współpracujących z dyskietką pod DOS-em 

na system AST, umożliwia kopiowanie pro-

gramów wieloblokowych z pierwszym blo-

kiem w formacie DOS-u lub Basica, instaluje 

w kopiowanych programach bufor 4KB (znika 

pojęcie długich czy krótkich przerw między 

rekordami) itd. Program znajduje się w 

obszarze DOS-u, czyli tym, z którego nie 

korzysta większość programów użytkowych, 

więc świetnie nadaje się do ich kopiowania. 

Druga uwaga dotyczyła podstawowych 

kopierów, zgadzamy się w pełni z 

niedoskonałościami tych programów, mogą 

być one dość uciążliwe. Obecnie 

proponujemy Państwu inne kopiery, o 

których napiszemy poniżej. Również 

zgadzamy się z zastrzeżeniami dotyczącymi 

AST Basica, program zawierał rzeczywiście 

sporo błędów (jednak jako kopier z Normal 

na AST, dla programów napisanych w Basicu 

działał prawidłowo). Wszystkie jego 

niedoskonałości wyeliminował EMULATOR. 

Przy jego użyciu można pracować w Basicu 

poprawnie i bez kłopotów, a praca w tym 

formacie przynosi wiele nowych korzyści. 

Parę słów należy poświęcić Turbo 

Basicowi XL. Program, który Państwo 

otrzymywali gratis do pakietu specjalnego. 

także nie był doskonały i głównie mógł służyć 

jako „zbiór" do uruchamiania programów 

napisanych w tym języku. Potem 

proponowaliśmy naszym klientom program 

napisany nie dla nas, powstał on w Łodzi, nie 

znamy niestety autora („piractwo" należy 

tłumaczyć brakiem czasu na stworzenie 

przyzwoitej wersji, wieloma prośbami 

klientów i usprawiedliwić, że wszystkie 

programy tworzyliśmy sami, wiele zaś firm 

sprzedawało je bez zezwolenia), ...ale 

rzeczywistość okazała się nieubłagana, 

niedoskonałość także tego programu zmusiła 

nas do napisania programu działającego już 

w pełni poprawnie, powstał on także na bazie 

standardu EMULATORa 

Ostatnie uwagi dotyczą Pakietu Specjal-

nego. Dziwi nas bardzo, że p. Cebuli nie 

udało się wykorzystać jego możliwości; 

podstawowym programem pakietu jest 

CHANGER, który w naszej firmie jest uży-

wany bardzo często. Można przy jego użyciu 

przekopiować większość programów 

wieloblokowych oraz prawie wszystkie pro-

gramy bootingowe Instrukcja może zawiera 

trochę zbyt dużo informacji, ale miała ona 

służyć zarówno osobom zaawansowanym, 

jak i początkującym. 

W podsumowaniu wspomnianego na 

wstępie artykułu znajdujemy sugestie na 

temat unowocześnienia rozwiązań sprzęto-

wych i montowanego w Krakowie Universal 

Turbo. To chyba mała pomyłka, układ mon-

towany do magnetofonów AST jest prakty-

cznie pierwowzorem większości instalowa-

nych w naszym kraju systemów i nie ma on 

żadnych problemów z pracą w większości z 

nich (wystarczy jedynie zamontować we 

wtyczce przełącznik podłączający do masy 

dodawany przez nas dodatkowy przewód, 

np. dla Turbo 2000. ewentualnie trochę ina-

czej podłączyć płytkę, co można także do-

konać przy użyciu przełącznika), mamy wielu 

klientów, którzy korzystają z kilku systemów 

posiadając magnetofon w AST, czyli równie 

dobrze nasz- układ można nazwać uniwersał 

turbo (to tylko kwestia nazwy). Natomiast jest 

nam bardzo przykro, że jakaś firma 

rozprowadza nasze oprogramowanie bez 

naszej zgody (prawdopodobnie Blizzarda 

także), jeżeli chcemy uporządkować ten 

rynek, pewne zasady powinny istnieć. 

Wróćmy jednak do sprawy uniwersalności 

modułu turbo. Ponieważ jesteśmy prawnym 

dystrybutorem systemu AST, więc w Państwa 

magnetofonach instalujemy ten system i na 

działanie w tym systemie otrzymują Państwo 

gwarancję (oczywiście także w Normal), 

natomiast wszelkie próby pracy w innych 

systemach są Państwa indywidualną sprawą 

(nie jesteśmy w stanie gwarantować pracy w 

innych, często nam nieznanych systemach). 

Za system AST jesteśmy w pełni 

odpowiedzialni i opiekujemy się sprzętem 

naszych klientów w czasie gwarancji jak i po. 

Również od strony programowej mogą 

Państwo liczyć na naszą pomoc, a w 

systemie AST posiadamy praktycznie 

wszystkie programy. 

Na zakończenie kilka słów o nowych pro-

gramach, które wyeliminowały błędy wcze-

śniejszych. 

AST MONITOR — pracuje w AST, wolny 

bufor 56kB, posiada wbudowany assembler i 

disasembler, standardowe opcje monitora, 

bardzo wygodny kopier AST-AST, umożliwia 

kopiowanie programów, pisanie własnych, 

dokonywanie zmian itp. 

AST TESTER — program do sprawdzania 

poprawności ustawienia głowicy i prędkości 

obrotowej silnika, znacznie dokładniejszy i 

zupełnie inny niż w pierwszej wersji systemu. 

AST MULTICARTRIDGE — nowy, 

zupełnie inny cartridge do systemu (32kB lub 

w rozszerzonej wersji 64kB pamięci), wiele 

programów do obsługi systemu, m.in. 

wspomniane Emulator, Monitor, Tester, 

Unichanger itd., a także nowy standard 

MACRO COPY, pozwala na kopiowanie 

dowolnych zbiorów typu file o długości do 

56kB we wszystkie strony pomiędzy AST i 

Normal, kopiuje prawie wszystkie programy z 

Normal na AST i odwrotnie, jest to nowy 

standard, znajduje się tu także jeden uni-

wersalny Multiloader, automatycznie wybie-

rający |eden z trzech potrzebnych loaderów. 

Ostatnią ciekawostką jest niewątpliwie 

seria modułów opartych na wcześniej 

wspomnianym. Proponujemy Państwu do-

wolne zestawy programów na cartridge'ach 

robionych na zamówienie. 
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