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1 Specyfikacja Pegasosa
1.1 Prezentacja

Pegasos oparty jest na płycie głównej w standardzie microATX, wyposażonej w procesor RISC 
PowerPC produkcji IBM i/lub Freescale (różne odmiany procesorów G3 i G4). Dzięki budowie 
modułowej, Pegasos dostosowuje się do potrzeb wielu użytkowników. Zintegrowane na płycie 
standardowe interfejsy umożliwiają na podłączenie wielu urządzeń peryferyjnych.

Komputer stworzył w roku 2001 Gerald Carda, przy wsparciu ze strony Thomasa Knabela i 
firmy bPlan. Aktualnie jest on sprzedawany przez Genesi, właściciela firmy bPlan.

Maszyna, od czasu swojego powstania przeszła kilka stadiów rozwoju: Pierwsze egzemplarze, 
proroczo ochrzczone jako wersja „Betatester” sprzedawane były wszystkim chętnym, gotowym 
podpisać  NDA  (umowę  dotyczącą  nierozprzestrzeniania  informacji),  latem  2002  roku. 
Posiadacze  sprzętu  natknęli  się  na  problemy  z  przekłamaniami  danych,  związane  z 
zastosowaniem  w  komputerze  mostka  północnego  Articia  S,  wyprodukowanego  przez 
amerykańską firmę Mai.  Układ ten jest jednym z głównych elementów każdej płyty głównej. 
Odpowiada za zarządzanie pamięcią, połączenia procesora, szynę PCI/AGP i maskę cache L2. 
W grudniu  2002 roku,  na  Amiga  Show w Akwizgranie  (Niemcy),  zaprezentowano  nowego 
Pegasosa,  wyposażonego  w  sprzętową  poprawkę,  zwaną  April  1.  Okazała  się  ona  jednak 
niewystarczająca,  co  przyniosło  ze  sobą zastosowanie  w marcu 2003 roku układu April  2. 
Ostatecznie jednak, niektórych problemów (w szczególności związanych z modułem procesora 
G4)  nigdy  nie  udało  się  rozwiązać  ,  co  w  połączeniu  z  pogarszającymi  się,  z  wiadomych 
powodów, stosunkami z Mai i utrudnionymi dostawami mostka Articia S sprawiło, że Genesi 
(partner firmy bPlan) ogłosiło w kwietniu 2003 roku porzucenie komputera Pegasos I i podjęcie 
prac nad jego następcą, Pegasosem II, o zrewidowanej specyfikacji sprzętowej, którego oparto 
na mostku północnym Discovery II produkcji firmy Marvell.

Pegasos jest  komputerem unikalnym,  nie  będącym klonem ani  PC,  ani  Macintosha,  nawet 
pomimo podobnych charakterystyk. Można na nim uruchomić wiele systemów operacyjnych, w 
tym MorphOS, Linux (Debian, Gentoo, Yellow Dog Linux...), czy MacOS X, za pośrednictwem 
Mac-On-Linux.

W  styczniu  2006  roku  firma  Genesi  udostępniła  użytkownikom  http://www.power.org 
dokumentację, schematy i listę części płyty głównej Pegasos II rev.2b5.  Dzięki “otwarciu” 
architektury  sprzętowej,  każdy  jest  w  stanie  zbudować  własny  komputer  tego  typu,  bądź 
będący jego klonem.

W  listopadzie  roku  2006  Genesi  oficjalnie  ogłosiło  zakończenie  produkcji  i  dystrybucji 
komputera Pegasos. 

Wydanie z maja 2007 roku – autor: Geoffrey CHARRA – http://www.efika.org
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1.2 Specyfikacja płyty głównej komputera Pegasos I

- Płyta MicroATX (236 mm x 172 mm) w standardzie CHRP
- Open Firmware
- Taktowanie szyny FSB do 100 MHz
- Procesor PowerPC G3 750 600 MHz (zamontowany na osobnej karcie)
- 2 gniazda SDRAM PC133 pozwalające na zamontowanie do 2 GB RAM
- 3 32-bitowe sloty PCI 33 MHz, z możliwością zamontowania risera
- 1 slot AGP x2
- 3 porty USB 1.1 (2 zewnętrzne, 1 wewnętrzny)
- 3 porty IEEE1394/Firewire - 100, 200 lub 400 Mbit/s (2 zewnętrzne, 1 wewnętrzny)
- 1 port Ethernet 10/100 Mbit
- Zintegrowany układ dźwiękowy VIA VT82C686 (AC97): wejście i wyjście typu jack 3.5mm, 
wejście mikrofonowe i cyfrowe wyjście optyczne (S/PDIF)
- Wewnętrzne złącze interfejsu podczerwieni
- 2 złącza IDE ATA 100, pozwalające na podłączenie łącznie do czterech urządzeń
- złącze stacji dyskietek (SUGAR, 34 piny)
- 2 gniazda PS/2 służące do podłączenia klawiatury i myszy
- 1 port serial RS232 DB9
- 1 port parallel DB25
- 1 port DB15, służący do podłączenia joysticka, lub interfejsu midi
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1.3 Specyfikacja płyty głównej komputera Pegasos II

- Płyta MicroATX (236 mm x 172 mm) w standardzie CHRP
- Open Firmware
- procesor G3 PowerPC 600 MHz, lub G4 1000 MHz (zamontowany na osobnej karcie)
- 2 gniazda DDR-266 PC2100, umożliwiające zamontowanie do 8 GB RAM
- 1 slot AGP x1
- 3 porty USB 1.1 (2 zewnętrzne, 1 wewnętrzny)
- 3 32-bitowe sloty PCI 33 MHz, z możliwością zamontowania risera
- 3 porty IEEE1394/Firewire - 100, 200 lub 400 Mbit/s (2 zewnętrzne, 1 wewnętrzny)
- 1 port Ethernet 1 Gigabit
- 1 port Ethernet 10/100 Mbit
- Zintegrowany układ dźwiękowy VIA VT82C686 (AC97): wejście i wyjście typu jack 3.5mm, 
wejście mikrofonowe i cyfrowe wyjście optyczne (S/PDIF)
- Wewnętrzne złącze interfejsu podczerwieni
- 2 złącza IDE ATA 100, pozwalające na podłączenie łącznie do czterech urządzeń
- złącze stacji dyskietek (SUGAR, 34 piny)
- 2 gniazda PS/2 służące do podłączenia klawiatury i myszy
- 1 port serial RS232 DB9
- 1 port parallel DB25
- 1 port DB15, służący do podłączenia joysticka, lub interfejsu midi
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1.4 Karta procesora

Procesor  zamontowany  jest  w  Pegasosie  nie  bezpośrednio  na  płycie  głównej,  lecz  na 
specjalnej, osobnej karcie. Takie rozwiązanie pozwala na łatwą podmianę procesora w razie 
potrzeby.
Karty  z  procesorem  G4  wyposażone  są  w  wiatraczek,  natomiast  układ  G3  nie  wymaga 
aktywnego  chłodzenia.  Karty  procesorowej  zaprojektowanej  dla  Pegasosa  II  nie  da  się 
zastosować w Pegasosie I i odwrotnie.

Wydanie z maja 2007 roku – autor: Geoffrey CHARRA – http://www.efika.org

6



Księga Pegasosa – Tom 2 : Prezentacja Pegasosa

2 Wersje komputera Pegasos
Istnieje kilka wersji komputera Pegasos :  

- Pegasos I (zwany również „nie-aprilowanym” Pegasosem, lub wersją „Betatester”) 
- Pegasos I April 1 
- Pegasos I April 2 
- Pegasos II
- Open Desktop Workstation (lub ODW, z płytą główną Pegasos II)

“April”  to  nazwa  poprawki  sprzętowej,  dotyczącej  mostka  północnego  Articia  S.  W swojej 
pierwszej wersji, rozwiązała ona wiele problemów związanych z mostkiem, w kolejnej - jeszcze 
więcej.   Większość  “nie-zaaprilowanych”  maszyn  wymieniono  nieodpłatnie  na  wersję 
poprawioną. Nazwa “April”  (kwiecień) wywodzi się z żartu słownego „No Mai without April” 
(„Nie ma Mai (maja) bez kwietnia”) sugerującego, że Articia, mostek produkowany przez firmę 
Mai, jest bezwartościowy jeśli nie zastosuje się poprawek w formie układów April. Żart okazał 
się nad wyraz trafny - ostatecznie firma Mai, w obliczu licznych procesów sądowych, ogłosiła 
bankructwo.

Posiadaną wersję Pegasosa I rozpoznać można po oględzinach płyty głównej.

- Pegasos I, lub inaczej, wersja “Betetester”, bez układu April: przy krawędzi mostka Articia S 
nie znajduje się żaden układ:

Wydanie z maja 2007 roku – autor: Geoffrey CHARRA – http://www.efika.org
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- April 1:  dwa dodatkowe układy, w pozycji “uszu myszki Miki”. Jeden z nich jest przesunięty 
nieco w prawo w stosunku do krawędzi mostka Articia S..

 

- April  2:  dwa dodatkowe układy, w pozycji “uszu myszki Miki”.  Jeden z nich przylega do 
mostka Articia S pośrodku ścianki. 

 

Wydanie z maja 2007 roku – autor: Geoffrey CHARRA – http://www.efika.org
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2.1 Różnice pomiędzy Pegasosem I i II

Pomiędzy Pegasosem I i  jego następcą,  nie ma wielu różnic,  a te które istnieją,  wynikają 
głównie  z  wykorzystania  w  komputerze  Pegasos  II  innego  mostka  północnego. 
Wykorzystywany  jest  on,  podobnie  jak  we  wcześniejszej  wersji,  do  kontrolowania  i 
pośredniczenia  pomiędzy  konkretnymi  elementami  płyty  głównej.  Podczas,  gdy  Pegasos  I 
używa  układu  Articia  S  produkcji  Mai,  w  komputerze  Pegasos  II  wykorzystano  mostek 
Discovery II,  będący dziełem firmy Marvell.

Oto garść najważniejszych różnic pomiędzy wspomnianymi płytami:  
-Mostek północny: Articia S w Pegasosie I (Discovery II w komputerze Pegasos II) 
-Typ pamięci: SDRAM PC133 w Pegasosie I (SDRAM-GDR PC2100 i szybszy w Pegasosie II).
-Teoretyczne ograniczenie do 2 GB RAM w Pegasosie I (8 GB w komputerze Pegasos II)
-W Pegasosie I  zalecane jest  używanie pamięci  ECC (w przypadku Pegasosa II  nie  ma to 
znaczenia)
-Pegasos I wyposażony jest w slot AGP x2 (w Pegasosie II -  AGP x1)
-Ethernet: 10/100 Mb w Pegasosie I (Ethernet 10/100/1000 Mb w Pegasosie II)

Uwaga:  mnożnik  x1  szyny  AGP  x1,  jak  utrzymuje  Ralph  Schmidt,  nie  ma  w  przypadku 
Pegasosa II większego wpływu na wydajność, ponieważ pamięć karty jest w stanie przechować 
wymagane tekstury. Na tę funkcję ma wpływ prędkość szyny AGP. W praktyce okazuje się, że 
AGP x1 w Pegasosie II jest szybsze niż AGP x2 w Pegasosie I, ze względu na zwiększenie 
przepustowości pomiędzy kartą graficzną i procesorem.

Dokładniejsza  lista  różnic  pomiędzy  powyższymi  dwoma  modelami  znajduje  się  w  części 
“Prezentacja Pegasosa”.

2.2 Specyfikacja ODW

ODW  (Open  Desktop  Workstation)  to  komputer,  bazujący  na  płycie  głównej  Pegasos  II, 
sprzedawany bezpośrednio przez firmę Genesi. Jego wyposażenie jest dość bogate:

- Płyta główna Pegasos II z procesorem Freescale G4 1.0GHz
- 512Mb DDR RAM
- 80GB dysk twardy ATA100
- Nagrywarka DVD±RV Dual-Layer
- Karta graficzna ATI Radeon 9250 - z wyjściami DVI, VGA i S-Video
- Niskoprofilowa  i  zajmująca  niewiele  miejsca  obudowa  tower,  lub  obudowa  typu 

desktop (92x310x400mm)
- Dodatkowe porty USB 2.0

Więcej informacji można znaleźć na stronie “http://www.pegasosppc.com/odw.php”.

Wydanie z maja 2007 roku – autor: Geoffrey CHARRA – http://www.efika.org
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3 Kompatybilność sprzętu
3.1 Obsługiwane karty graficzne (MorphOS 1.4.5 + sterowniki 3D v2) 

Bez sprzętowej akceleracji 3D:
• 3D Labs / Texas Instruments Permedia2
• 3D Labs / Texas Instruments Permedia2v

Ze sprzętową akceleracją 3D na Pegasosie I i II:
• ATI Radeon 7000VE (RV100)
• ATI Radeon 7200 (R100)
• ATI Radeon 7500 (RV 200)
• ATI Radeon 8500 LE (RV 200)
• ATI Radeon 8500 (RV 200)
• ATI Radeon 9000 SE (RV 250)
• ATI Radeon 9000 (RV250)
• ATI Radeon 9000 Pro (RV250)
• ATI Radeon 9100 (RV200)
• ATI Radeon 9200 SE (RV 280)
• ATI Radeon 9200 (RV 280)
• ATI Radeon 9200 Pro (RV 280)
• ATI Radeon 9250 (RV 280)
• 3DFX Voodoo3 2000 (Avenger)
• 3DFX Voodoo3 3000 (Avenger)
• 3DFX Voodoo3 3500 (Avenger)
• 3DFX Voodoo4 4500 (Napalm)
• 3DFX  Voodoo5  5500  (Napalm)  (rozpoznawana  jako  Voodoo4,  wykorzystywany  tylko 

jeden GPU)
• SIS 305
• SIS 300
• SIS 6326

Uwaga: z powodu błędu w układzie Articia S, jeśli używamy na Pegasosie I karty graficznej 
wpiętej w slot AGP nie jest możliwe korzystanie z tunera TV na karcie PCI. Istnieje jednak 
możliwość wykorzystywania  takiego tunera,  jeśli  nasza karta graficzna umieszczona jest  w 
slocie  PCI  (jak  na  przykład  Voodoo  3  2000  PCI).  Zadziała  również  karta  graficzna  AGP 
wyposażona w tuner. Wspomniany problem nie występuje w przypadku Pegasosa II.

Pojawiają się również problemy z prawidłowym odwzorowaniem kolorów (tak zwane “endianess 
problems”) pod MacOnLinux, jeśli używamy karty 3DFX Voodoo 5 w trybach 32-bitowych, lub 
kart z serii RADEON wyposażonych w GPU RV280 w trybie “tysięcy kolorów” (16 bitów).

3.2 Tunery telewizyjne PCI

Hauppauge WinTV PVR
Hauppauge WinTV GO (PAL)
karta Typhoon TV (BT878)
Terra TValue (BT878)
Lifetec LT9415

Wydanie z maja 2007 roku – autor: Geoffrey CHARRA – http://www.efika.org
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3.3 Pamięć

SDRAM PC133 w Pegasosie I (zdecydowanie zaleca się pamięć rejestrowaną ECC)
SDRAM PC2100 DDR w Pegasosie II

Uwaga:  z Pegasosem II zadziała również pamięć DDR o wyższych częstotliwościach.  

Tabela kompatybilności pamięci ze względu na markę znajduje się na MorphZone :
http://www.morphzone.org/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=30

Uwaga : Najczęściej rekomendowanym producentem pamięci jest firma Crucial (DDR PC3200 - 
400 MHz, dożywotnia gwarancja), układy o pojemności 256 MB, 512 MB lub 1GB. Można je 
nabyć  bezpośrednio  ze  strony producenta  http://www.crucial.com/eu (dostawa w ciągu  24 
godzin),  oraz za pośrednictwem kilku  sklepów internetowych (jak na przykład dabs.fr,  czy 
grosbill.com).

Oznaczenia (Pegasos / Ogólne) :
CT440179 = CT3264Z40B (256 Mb)
CT440180 = CT6464Z40B (512 Mb)
CT440178 = CT12865Z40B (1Gb)

3.4 Karty sieciowe PCI

Karty z chipsetem Realtek RTL8139 (10/100Mbit)
Karty z chipsetem Realtek RTL8029AS (10Mbit)

3.5 Karty SCSI na PCI

Symbios 89x (modele częściej spotykane)
Symbios 810, 815, 825, 875
Symbios 710, 770

3.6 Napędy i nagrywarki CD

Rozpoznawane są wszystkie standardowe napędy typu ATAPI.  
Oto lista producentów i modeli, które zostały przetestowane i sprawdzone:
LiteOn CDRW 40/12/48 Smartburn (B)
Samsung 52x (B)
Teac 52/24/52 (B)
Plextor PX-W4824A (B)
Asus 48/16/48 (uwaga odnośnie konkretnego modelu: nie posiada on własnego sterownika w 
MakeCD, co niesie ze sobą ograniczenie do czterokrotnej prędkości nagrywania) (B)
itd.

Skróty: (B) - nagrywarka, (N) - napęd.

Wydanie z maja 2007 roku – autor: Geoffrey CHARRA – http://www.efika.org
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3.7  Napędy i nagrywarki DVD

Rozpoznawane są wszystkie standardowe napędy typu ATAPI.  
Oto przykładowa lista producentów i modeli, które zostały przetestowane i sprawdzone:

Plextor PX-504A (B)
Plextor PX-108T (B)
MITSUMI DW-7872TE (B)
NEC 3500ND-DVD-RW16x (B)
NEC DVD2500 (B)
LG 4040 DVD (B)
Sony DRU4201 DVD RAM/ROM/CDRW (B)
Sony DDU-1612 (N)
Plextor DVDR+-RW 708A 2Mb Cache  (B)
LiteOn 16x (N)
Pioneer DVR-109 (B)
itd.

Skróty: (B) - nagrywarka, (N) - napęd, (C) - combo DVD/CD.

3.8 Stacja dyskietek 

System  MorphOS  nie  posiada  oficjalnego  wsparcia  dla  stacji  dyskietek,  można  jednak 
wykorzystać kontroler FDD z karty CatWeasel (sterownik do niej znajduje się aktualnie w fazie 
beta), umożliwiający odczytywanie dyskietek w formacie Amigi,  lub używać pendrive'a na USB 
(tylko  w  formacie  PC),  który  będziet  również  rozpoznawany  pod  Linuxem.  Na  MorphOSa 
istnieje również nieoficjalny „trackdisk.device”,  dostępny na SourceForge, nie daje on jednak 
możliwości odczytywania dyskietek w formacie Amigi.

3.9 Karty dźwiękowe PCI

Karty kompatybilne z SBLive! (wyposażone w układ Emu10k1).

3.10 Peryferia USB 

Stos  USB  Poseidon  obsługuje  większość  dostępnych  na  rynku  urządzeń  USB.  Problemy  z 
kompatybilnością  pojawiają  się  najczęściej  jako  skutek  modyfikacji  w  protokole, 
zastosowanych  przez  niektórych  producentów.  Ogólnie  rzecz  biorąc  Poseidon  rozpoznaje: 
myszy,  joysticki,  interfejsy  dysku  twardego,  czytniki  wielofunkcyjne,  skanery,  drukarki, 
klawiatury, huby i pendrive'y.  

Stos Poseidon w większości przypadków doskonale radzi sobie z urządzeniami magazynującymi 
USB wykorzystującymi standard „mass-storage”. Są one rozpoznawane automatycznie, jednak 
należy  się  upewnić,  że  posiadamy  w  katalogu  systemowym „L”  menadżer  Fat95.  Jest  on 
dostępny za darmo z Aminetu.

3.11 Drukarki

Dzięki pakietowi TurboPrint rozpoznawanych jest wiele modeli. Aktualnie obsługiwane są takie 
marki  jak  Brother,  Gun,  Citizen,  Epson,  Hewlett  Packard  i  Star.  Brak  jest  wsparcia  dla 
najnowszych (mniej niż 6 miesięcy) modeli, jednak ta sytuacja zmieni się wraz z kolejnymi 
odsłonami pakietu TurboPrint.

Wydanie z maja 2007 roku – autor: Geoffrey CHARRA – http://www.efika.org
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4 Znane problemy sprzętowe i programowe
Oto większość znanych problemów, z jakimi można się spotkać w przypadku Pegasosa I i II:

-  Komputer  nie  rozpoznaje  twardego  dysku/napędu  CD/DVD:  należy  sprawdzić,  czy 
wspomniane urządzenie IDE podłączone jest za pomocą odpowiedniego, 80-żyłowego kabla.
-  Niestabilne  mocowanie  radiatora  na  module  G4 w  Pegasosie  II:  należy  upewnić  się,  że 
wiatraczek nie zsunął się na kartę.
- Niektóre wersje płyty Pegasos I z April 1 nie posiadają adresu MAC.
-  Na  Pegasosie  I  wyposażonym  w  kartę  graficzną  Radeon,  podczas  niektórych  operacji 
graficznych  (przykładowo  -  przeglądanie  złożonych  stron  HTML)  występuje  zniekształcenie 
dźwięku. Problem ten rozwiązano w najnowszych wersjach sterowników.
-  Wymienione  poniżej  problemy  związane  są  z  układem Articia  S.  Zostały  one  częściowo 
naprawione za pomocą modyfikacji  April  1  i  April  2.   Pegasos II  wyposażony jest  w inny 
mostek północny i nie przejawia rzeczonych problemów.
- Układ VIA8231 w pewnych okolicznościach blokował IDE (a w szczególności przy podłączeniu 
urządzeń do obydwu portów).  MorphOS rozwiązuje ten problem programowo. 
- Komputer nie rozpoznaje klawiatury USB, jeśli wyposażony jest w Openfirmware w wersji 
1.1, lub wcześniejszej.
- Brak możliwości podłączenia tunera TV do Pegasosa I, jeśli karta graficzna umieszczona jest 
w slocie AGP.

Wydanie z maja 2007 roku – autor: Geoffrey CHARRA – http://www.efika.org
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5 SmartFirmware 
5.1 Prezentacja 

SmartFirmware to linia poleceń, którą widać na monitorze po uruchomieniu Pegasosa.  Jest to 
biały tekst na czarnym tle.

BIOS jest implementacją OpenFirmware (http://www.openfirmware.org/) z kilkoma różnicami. 
SmartFirmware bazuje na silniku Forth (http://www.forth.org/), który jest interpreterem linii 
poleceń, wykonującym instrukcje zaraz po naciśnięciu klawisza „Enter”. SmartFirmware, wśród 
wielu  innych  funkcji  pozwala  między  innymi  na  wyświetlenie  listy  dostępnych  urządzeń 
peryferyjnych i ich właściwości, zmianę ich parametrów i rozpoczęcie procesu uruchamiania 
systemu z napędu bądź sieci.

Szczegółowy  opis  wszystkich  dostępnych  poleceń  znajduje  się  w  podręczniku  online: 
Podręcznik użytkownika SmartFirmware:
http://www.pegasosppc.com/files/SFUserManual.pdf.

Dokument ten można odnaleźć również na płycie instalacyjnej systemu MorphOS, w katalogu 
„Docs”. 

5.2 Wersje firmware 

Aby uzyskać informacje odnośnie wersji firmware, należy wpisać w linii poleceń komendy:

cd /openprom
.properties

Oto niepełna lista znanych wersji, stworzona na podstawie danych od kilku użytkowników :

Maszyna Proc. Płyta CPU CX SF Rev

Pegasos  I 
bez Aprila

G3 0.1b73 750 1.0 1.1 20020814

Pegasos I G3 1A1 (0.1b112) 750 1.0 1.1 20021203121657

Pegasos I G3 1A1 (0.1b114) 750 1.0 1.1 20030317114750

Pegasos II G4 1.1 744X 1.1 1.2 20040224

Pegasos II G3 1.1 (0.2b1) 750 1.0 1.2 20040402193939

Pegasos II G4 ??? 744X 1.1 1.1 20040405

Pegasos II G4 1.2 744X 1.2 1.1 20040505

Pegasos II G4 1.0 744X 1.0 1.2 20040810112413

Pegasos II G4 1.2 744X 1.1 1.2 20040810112413

Pegasos II G3 1.2 750 1.0 1.2 20040810112413

Pegasos II G4 1.2 744X 1.2 1.2 20040810112413

Pegasos II G4 1.2 744X 1.2 1.2 20050602111451

Pegasos II G4 1.2 744X 1.2 1.2 20050808153840

Pegasos II G4 1.2 744X 1.2 1.2 20051216161829

Wydanie z maja 2007 roku – autor: Geoffrey CHARRA – http://www.efika.org
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5.3 Aktualizacja firmware 

Poniżej  znajduje  się  procedura  aktualizacji  firmware  w  komputerach  Pegasos.  Schemat 
postępowania jest taki sam dla obu modeli.

Ostrzeżenie:  niewłaściwe  przeprowadzenie  aktualizacji  może  poważnie  uszkodzić  sprzęt 
(komputer przestanie się uruchamiać!). Jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności, poproś o 
pomoc bardziej doświadczoną osobę!

Pod systemem MorphOS skopiuj plik aktualizacji na partycję „Boot:” (tam, gdzie znajduje się 
plik boot.img), pod nazwą „update”.

Zresetuj komputer i wciśnij klawisz „Esc”, aby przejść do trybu wiersza poleceń.
Wpisz « boot update », aby uruchomić aktualizację.
Poczekaj na ponowny rozruch komputera i zgłoszenie się nowego firmware. 
Aktualizacja  firmware  kasuje  poprzednie  ustawienia.  Należy  je  teraz  przywrócić.  Poniższy 
przykład opisuje automatyczny start z pierwszej partycji dysku twardego (unit 0), po trzech 
sekundach:

setenv boot-file boot.img ramdebug
setenv boot-device /pci/ide/disk@0,0:0
setenv auto-boot-timeout 3000
setenv auto-boot? True

Uwaga: „boot.img” to nazwa pliku startowego systemu MorphOS, a wartość „3000” oznacza 
trzysekundowe odliczanie przed startem systemu. Powyższe ustawienia można modyfikować 
według potrzeb.

6 Gdzie kupić Pegasosa
6.1 Nowego

Płyta  główna  Pegasos,  oraz  oparte  na  niej  produkty  zostały  wyprzedane  i  nie  są  więcej 
produkowane.

Firma Genesi sprzedawała za pośrednictwem swojej strony internetowej płytę główną (w cenie 
415  Euro)  oraz  kartę  procesorową  G4@1GHz  (w  cenie  199  Euro).  Nie  istniała  możliwość 
zakupu osobno, czy konfiguracji do potrzeb, ale takie możliwości dawali sprzedawcy detaliczni. 
Open Desktop Workstation sprzedawana była jako kompletny komputer (w cenie 650 Euro).
 
System MorphOS dodawany był do każdego Pegasosa, bez możliwości  zakupu osobno (nie 
dotyczy to wersji PowerUp).

Ostatnie  sztuki  komputerów Pegasos  (zarówno płyty  główne,  jak  i  gotowe zestawy)  wciąż 
jeszcze są dostępne na stronach internetowych niektórych sprzedawców. Ceny wahają się w 
granicach od 600, do 1900 Euro, w zależności od konfiguracji.

Przykładowo:
- Relec/Pegasos Suisse - Szwajcaria - http://www.pegasos-suisse.com/
- Axe Z Informatique - Francja - http://www.axe-z.fr/
- FL Computer - Luksemburg i Francja - http://www.flcomputer.com/

6.2 Używanego 

Używanego Pegasosa I można kupić za 150 do 400 Euro. 
Cena Pegasosa II waha się w granicach od 400 do 700 Euro.

Wydanie z maja 2007 roku – autor: Geoffrey CHARRA – http://www.efika.org
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7 Strony internetowe dotyczące Pegasosa
- Genesi, finansowanie i dystrybucja Pegasosa: http://www.genesi.lu/
- Bplan (Genesi), producent Pegasosa : http://www.bplan-gmbh.de/
- PegasosPPC  (Genesi),  oficjalna  strona  internetowa  poświęcona  komputerom 

Pegasos: http://www.pegasosppc.com/
- PPC Zone (Genesi), strona poświęcona PPC : http://www.ppczone.org/
- Pegasos org : http://www.pegasos.org
- Freescale, producent procesorów PPC : http://www.freescale.com/
- Power org, rozwój architektury PowerPC: http://www.power.org
- Powercollaboration org (Genesi), strona poświęcona współpracy w świecie PowerPC : 

http://www.powercollaboration.org

Wydanie z maja 2007 roku – autor: Geoffrey CHARRA – http://www.efika.org
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