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ZAMIAST WSTĘPU...
Co jak co, ale programowanie konsol gier od zawsze kojarzyło mi 
się z czymś niedostępnym, odległym i elitarnym. Większość kon
sol to tzw. platformy zamknięte – tworzenie oprogramowania na 
takie systemy wymaga zazwyczaj dołączenia do specjalnego pro
gramu developerskiego (tylko po spełnieniu określonych, często 
drakońskich wymagań), zakupu drogiego devkita, zapoznania się 
z tonami trudnej do zrozumienia dokumentacji i wreszcie – speł
nienia szeregu wymagań dotyczących kontroli jakości tworzonego 
produktu. Nic dziwnego, że wytwarzaniem produkcji konsolowych 
zajmują się zazwyczaj duże firmy z branży gamedev dysponujące 
sporą ilością wiedzy i pieniędzy – nawet pomimo tego, że ostatni
mi czasy bariera wejścia na ten rynek została i tak poważnie obni
żona dla niezależnych twórców gier.

Spróbujmy przenieść się na chwilę do krainy fantazji, gdzie ist
nieje wyimaginowana konsola, do której programowania nie po
trzeba devkita (co więcej, nie wymaga ona żadnego dedykowane
go urządzenia poza PCtem), z dostępem do kompletnej i czytelnej 
dokumentacji (a ponadto z możliwością podejrzenia kodu źródło
wego każdej dostępnej na nią aplikacji), z setkami darmowych gier, 
z systemem dystrybucji, który nie narzuca żadnych ograniczeń czy 
wymagań. I na dodatek wspierana przez potężną, przyjazną spo
łeczność, gdzie zawsze znajdzie się ktoś chętny do pomocy.

Eeee, nie ma przecież takiej krainy i takiego urządzenia… – po
myślisz sobie zapewne. A jednak! Poznaj PICO8: całkiem rzeczy
wistą konsolę rodem z fantazji, którą możesz sobie zafundować za 
niecałe piętnaście dolarów USD :)

PICO-8... CO TO WŁAŚCIWIE JEST?
Zacznijmy od udzielenia odpowiedzi na pytanie fundamentalne: 
czym jest PICO8? Odpowiedź, która w mojej opinii jest najbardziej 
trafna, brzmi: PICO8 to minimalistyczna, aczkolwiek pod wieloma 
względami innowacyjna platforma programowosprzętowa, po
zwalająca w łatwy sposób pobierać, używać, tworzyć i dystrybu
ować niewielkie gry oraz aplikacje. PICO8, pomimo swojej prosto
ty i ograniczeń (nałożonych celowo), posiada wszystkie kluczowe 
składniki nowoczesnych platform (takich jak PlayStation, Xbox, 
Android czy iOS). Są to:

 » środowisko uruchomieniowe,

 » narzędzia developerskie oraz dokumentacja (wsparcie dla 
twórców aplikacji),

 » narzędzia do cyfrowej dystrybucji aplikacji,
 » duża ilość dedykowanych aplikacji,
 » prężna społeczność użytkowników i twórców oprogramowania.

W ujęciu czysto praktycznym: PICO8 to program komputerowy, 
za pomocą którego będziesz mógł łatwo, szybko i przyjemnie uru
chamiać, tworzyć i współdzielić z innymi jego użytkownikami mi
nimalistyczne (ale wcale nie banalne) gry i aplikacje.

Skoro PICO8 jest konsolą, to jakie ma parametry techniczne? 
Celne pytanie! Już spieszę z odpowiedzią. Specyfikacja techniczna 
PICO8 jest następująca:

 » wyświetlacz o rozdzielczości 128x128 pikseli,
 » stała paleta 16 kolorów,
 » kontroler wyposażony w 6 przycisków,
 » 4 kanały dźwięku plus 64 konfigurowalne efekty dźwiękowe,
 » obsługiwane nośniki danych: kartridże o rozmiarze 32 kB,
 » język programowania: Lua (maksymalnie 8192 symboli kodu 

per kartridż),
 » bank 128 duszków o rozmiarach 8x8 pikseli oraz kolejnych 

128 współdzielonych,
 » mapa kafelków o rozmiarach 128x32 (drugi, podobny obszar 

– współdzielony).

Tak, tak… to nie żart. Ósemka w nazwie PICO8 znalazła się nie bez 
kozery. Mamy tu do czynienia z konsolą jak najbardziej ośmiobi
tową. Jednakże jest to nowoczesna konsola ośmiobitowa, o czym 
przekonać się możesz, kontynuując lekturę tego artykułu. To, co 
jest znamienne w przypadku PICO8, to fakt, że jego autor celowo 
nałożył na swoje dzieło opisane powyżej ograniczenia, licząc na to, 
że pobudzą one kreatywność potencjalnych twórców oprogramo
wania na ten system. I – o dziwo – tak się właśnie stało!

W kolejnych podpunktach niniejszego tekstu omówię po ko
lei elementy składowe platformy PICO8, przedstawię szczegółowe 
omówienie API tej „zmyślonej” konsoli. W drugiej części artykułu (którą 
będziesz mógł przeczytać na łamach następnego numeru „Programi
sty”) opiszę, jak przy pomocy PICO8 zaprogramować prostą (ale kom
pletną) grę. Liczę, że lektura moich artykułów na temat PICO8 zachęci 
Cię do pełnej przygód podróży w krainę cyfrowej fantazji w towarzy
stwie tej małej, ale oferującej ocean możliwości „zmyślonej” konsoli.

Konsola PICO-8:  
podróż w krainę cyfrowej fantazji
Kiedy w 2012 roku Joseph White (pseudonim „zep”) rozpoczął prace nad „wyima-
ginowaną” konsolą PICO-8, mało kto chyba spodziewał się, że ten malutki, nieza-
leżny projekt zdobędzie tak dużą popularność i rozbudzi wyobraźnię tak wielkiej 
rzeszy ludzi – poczynając od osób rozpoczynających swoją przygodę z kompu-
terem, a kończąc na doświadczonych programistach. W ramach niniejszego ar-
tykułu postaram się znaleźć odpowiedź na pytanie, co kryje się za fenomenem 
PICO-8, licząc jednocześnie, że uda mi się zarazić Cię, drogi Czytelniku, fascynacją 
tym ciekawym narzędziem.

http://programistamag.pl/typy-prenumeraty/
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