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vaan kiitoksista, kiitos, kiitos. f 
}Tuntuu hivenen kyseenalaiselta onko ~' 
jluki~aku~!amme _ollut nyt aivan re_hellistä, jos; 
\ ens1mmamen naytenumeromme on JO saavuttanuf.·, 

','.:sellaisen kiitosten ja kehumisten ryöpyn, milc~:; 
) toimitukseemme on kulkeutunut. ~~ 
~ ~ 

::_:Lehden tarpeellisuudesta ylipäätään, on ilmaistu.\ 
<!•100 %:nen tarpeellisuus•. Lehden kokonaisuus? 
'.':;on saanut osalleen suoranaista suitsutusta. ( 
'> « 

~)vain kahta poikkeusta lukuunottamatta, on lehdenf 
~~hintaa pidetty hävyttömän halpana. Hinta onkin;· 
~)odella niin halpa, että se on vaikeuttanut jopa;" 
:jlehden markkinointia, välittäjät kun ottavat saman). 
:'.välitysprosentin lehdestä kuin lehdestä. Hyvint 
-:~pienen voiton tuova artikkeli, kun on heille merki-~f 
~':tyksetön . Mutta tilattuna lehti, ja vieläpä suoraan'.;:· 
'.1(11eiltä, takaa hintatason säädyllisyyden. [: 
... --- ' ,, -~· 
.';Lehden mal•i "Ja· -.paperin laatuhan ovat määräy-l 
\ tyneet aiemman markkinatutkimuksen mulcaisest(;'. 
.Ja ovat saaneet valinnoille vahvistusta nytkin, silläl 
-)i:kiiltokuvat ja taulut jotka naulataan seinälle hanki-f,::~ 
) taan erikseen ja niistä maksetaan myös erikseen. f 
·;~Yksittäisistä aiheista nousi ehkä esille diskettienf~ 
;)kestotesti. Ainoat moitteet tarjottiin peliarvoste-;(~ 
·}luista, ne olivatkin vanhempia pelejä. Syksyisess~;; 
i)gallubissa puolestaan toivottiin erityisesti myös~~ 
{!vanhempien pelien arvosteluja. jj 
~~TARlstit ovat olleet erityisen aktiivisia os.amstu): 

1,. "' :>· 

;~;maan lehden rakentamiseen, eikä paljon ho·onom-~::. 
:'~~ A~fG~~titkaian j6äneet_ Lehti toki on täysin, 
t avoin kaikille, ja ehdottomasti sitoutumaton mihin- f 
'.~kään laitemerkkiin tai valmistajaan. Joten pankaasij
\ kirjotellen PC- , APPLE ja muukin väki, sillä siinä!), 
-:~on tekijä missä lukija, koska lukija on sen tekijä, ja,f: 
··~minä tälllä toimituksessa olen vain silminnäkijä. ~;; 

1 1 ,, ! r/ ~ ~~ 
J ~ ' 14._~ ~ ~ 
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LISÄLEVYASEMA 
MASTER 3 S 
ATARI ST-TIETOKONEISllN 

Hinta vain 

980 mk 

• 880 kt formatoitu kapasiteetti 
• katkaisin 
• erillinen virtalähde mukana 
• varmatoiminen ja kestävä 
• täysi vuoden ·takuu 

KORKEALUOKKAISET EPEX·DISKETIT: 
5.25" M0-20 (dsdd) . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • . . 54 mk/10 kpl 
5.25" MD·2HD (dshd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 mk/10 kpl 
3.50" MF-200 (dsdd) .. . .. .. .. .. .. .. • . .. . .. 120 mk/10 kpl 

PUHDISTUSDISKETIT: 
5.25" CK004 + nestepullo . . . .. . . .. .. . .. .. . . . . . . .. . 32 mk 
3.50" Epex + nestepullo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 mk 

YA-120L 5.25" diskenikotelo 120:11e . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 mk 

JOYSTICKIT: 
J-04AO, autofire, 4 tulitusnappia . . . . . • . . . . . . . . . . . . 66 mk 
J-07, 2 tulitusnappia . .. . . . . . .. . . . . . . .. • . .. . . . .. . . . «> mk 

HIIRET: 
Witty-Mouse C800, PC/XT/AT:lle, 
Microsoft/ PC Mouse -yhteensopiva . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 mk 
Witty-Mouse C400B, Commodore 64/128 . . . . . . . . . . • 295 mk 

SUOSITIU COMMODOREILLE SOPIVA 
LEVYASEMA (64, 64c, Vic 20, 128, 16, +4) 

OC-118N 
• Tarkka askelmoottori 
• Levyke suojattu laitettaessa virtaa päälle/pois 
• Suoravetoinen pyöritin 
• 'Erillinen virtalähde, ei kuumenemisongelmia 
• Täysi vuoden takuu 

ERITIÄIN EDULLISESTI - KYSY HINTAA 

LAADUKAS LISÄLEVYASEMA 

SENATOR 
EDULLISESTI 

COMMODORE AMIGOIHIN 
• 880 kt formatoitu kapasiteetti 
• katkaisin 
• ketjutusmahdollisuus 
• pienikokoinen ja tyylikäs 
• varmatoiminen ja kestävä 
• täysi vuoden takuu 

Maahantuonti: 

KARELIA COMPUTER 
Nuohoojankatu 11, 80160 Joensuu 

Puhelin (973) 821 945 

Tictokonealan 

harrastajien 

crikoislchti. 

Kustannus: 

Tulostus oy 

Painopaikka: 

Kirjapaino Kaleva 

Vastaava toimittaja: 

Matti Kaikkonen 

Toimutus osoite: 

PI 391. 9010 l Oulu 

Puh. 949 680 666 

Tili PSP Ou 202511- 9 

llmoitushinnat: 

Koko sivu 8500.-

J/2 sivua 4 700,

Pmm. 6,-

112 etusivu 6000.-

Takasivu + LO% ull 

V ans111sat 

lask:utuk:sen 

mukaan. 

Toimituksen vastuu 
ilmoitusten oikeellisuu
desta rajoittuu normaa
lin lehtimies käytännön 
mukaiseen vastuuseen 
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SIMULAATTORISTA ENTISTA 
ELÅ.VÅ.MPI 

NYT KUULUU PELIRIN
TAMALLA KUMMIA 

Markkinoille on tulos-
sa jälleen uusi tieto 
kone? 

Se ei ole mikään 
uusi kotimikro. vaan ihan 
uusi laitekokonaisuus, 
joka on suunniteltu pel
kästään pelien pelaa
mista varten . Sii 
nä ei ole edes normaa
lia kirjoituskonenäppäimis
töä. Tuote joutunee paini
maan omassa sarjas
saan, ehkä samaan tyy-
1 i i n kuten NINTENDO , 
vuokraus systeeminä. Se 
saattaisi olla laitteiston 
ominta aluettaan. 

Laitteisto on nimeltään 
KONIX MUL TI SYS
TEM ja sen kotimaa 
on Enlanti. KONIX on en-
nestään tuttu nimi 
peliohjainvalmistajana. 

' Laitteiston tietokonesuun-
nittelusta vastaa FLARE 
TECHNOLOGY- niminen 
kolmen miehen yritys. 

Ideana oli valmistaa koh
t u u h l n ta l ne n systeoml, 
joka antais.i kotipelei
hin enemmän toden tun
tua ja pelinautintoa, niin
kuin arkadepeteissä. 

Näyttöruutuna käyte
tään tavallista väri-!V:tä, 
mutta siihen ne "tavalli
set asiat" loppuvatkin. 
sillä istulnkin toimii l<ol
mella sähkömoottorillal 
Istuin on tosin saata
vana lisävarusteena (ei 
kuitenkaan katapultti toi
minolla). 

Multi System on tulos-
sa myyntiin noin puo-
1 en vuoden päästä . 
Hinta Suomessa, on vielä 
arvausten varassa. 

Ideahan perustuu lait
teen joustavaan muunte
luun, jossa erilaisia siir1u
l aatto reita pelattaessa 
muokkautuu ohjaanio pe
lien mukaisesti. 

Lentokone, motskari ja 
auto. samassa paketissa. 

Uutinen ei kerro pitävät
kö laitteen tiimoilta kuul
lut huhut paikkaansa, jos
sa mukana seuraisi vielä 
pienet pullolliset pakokaa
sujen hajuja. 

Jos niin on, olisi var
maan edes lisävarusteena 
innokkaimmille päristeli
jöille syytä tarjota vielä 
tuulilasinpyyhkijää kuva
ruudulle, sellaista jota lai
hialaiset ovat pitkään 
käyttäneet pihalla seiso
vissa autoissaan. 

Eipähän keksintö lo
pulta näytä olevan mi
kään uutuus, sillä suoma-
1 a i s te n pöytälaatikko
keksijöidenki prototyypit 
ovat olleet kovassa kulu
tuksessa jo jonkinaikaa. 

Kuvassa oleva kotimainen 
prototyyppi perustuu kui
tenkin olemassa oleviin 
tietokonelaitteisiin ja nii
hin saataviin autopeleihin. 

Toimintaidea perustuu 
yksinkertaisesti vanhaan 
hajoit~ttuun joustikkiin. 
Sen mikrokytkimille on 
rakennettu autonratin 
kautta epäkesko sääti-
m et sivuttaistoimintoja 
varten. 

Vaihdevipu ohjaa puoles
taan eteen- taakse toi
mintoja. Tulitustolmlnto on 
vaihtoehtoisesti äänimer
kin paikalla, tai vaihdeke
pin nokassa. Sarjatuotan
toa laitteen keksijät eivät 
ote suunnitelleet, joten 
tämänlaitteen markkinoille 
tulo jäänee käteväkäsisten 
kotitarverakentelljolden 
varaan. 

Jos halukkuutta ilmenee, 
voimme lehtemme pals
toilla myöhemmin julkis
taa tälle ohjauslaitteelle 
seikkaperäisen rakennus
ohjeen. 

Siihen saakka vain ideoi
m aan tätä tukevia suo
ma 1 al so hjel m i a, vaik 
kapa Valmetin mieleis
tä kyntösimulaatio pe
liä traktorilla. 

KOTIMAISEN VERSION PRO

TOTYYPPI. JA NIMENOMAAN 

PROTOTYYPPI. TOIMIVA 

KUITENKIN JA HAUSKAKIN 

VIELA. 

ULKONJ.KO VOISI TOKI OUA 

PAREMPIKIN, MUTTA SEHJ.N 

ON JOKAISEN RAKENTELI

JAN IDEOINNEISTA KIINNI. 

EUKKJ. PIKKULASTEN POL

KUAUTON RATTI JA SIISTI 

KEVYT KOJB..AUTA JA SII

HEN NIIN HIENOT KRUUSAl

LUT KUN OSAA. 

LAITTEEN MOOTTORIPYORÄ 

MUUNNOS,JOSSA NAKY

VILLA MYOSKIN POLKIMET, 

JOITA El KUITENKAAN 

PYORÄILYVERSIOSSA VALT

TAMATTÄ TARVITA. 

SIVUKUVATTUNA LAITTEEN 

AUTO- MUUNNOS. 

JA VASEMMANPUOLEINEN 

KUVA KERTOO LENTOSIMU

LAATTORIN LASNAOLOSTA. 

KOKO OHJAUS- SAUVA 

SUORITIAA LENTOKONE-

KEET. 

VIPU, LAITTEEN OIKASSA 

REUNASSA TOIMII, PAITSI 

KAASUVIPUNA JA YAIHOE

VIPUNA, NIIN MYOS UNEN 

VOIMAKKUUS S.ÄÄTIMEN.l. 

-
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ATARI 520 ST:n 
PERUS PAKETTI 

.... ,.SYNTYMÅ.VUOS/ ON 
KUNNON KILVOITTELUN 

ARVOINEN 1 
OLET AUTOMAATTISESTI MUKANAI TILATTUASI 

' 

/'~llfiCA- , .. ).YLEHOEN EDULLISENA KESTOTILAUKSENA 
HINTAAN 95,- mk VUOSl ASTUT MUKAAN ARVONTAAN 
MYöS, OSALLISTUMALLA LEHTEMME RAKENTAMISEEN, 

~::; S/ITÅ- ~SAAT LISÅMAHOOL LISUUOET VOITTOON. · 
OSALLISTUT PARHAITEN, TARJOAMALLA MEILLE MIE
LENKIINTOISTA AINEISTOA, KIRJOITUKSIA KUVINEEN, 
PIIRROKSIA, TMS., LAAJEMMINKIN KIINNOSTAVAA .. 
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. !:::~, ; . ; · ',_,,:·,::. ·. "" . PISTÅ-HYVÅ.T KYSY-
~tiEiGA\·->X lehden ... . ; MYKSES I VAIKKAPA 
tutustumishintaan ! 

kestotilauksena 95,

vuositilauksena 105,-

OSALUSTUN AINOASTAAN LEHDEN OSALUSTll.IA 

"""". nt..r"""' .JOLLOIN MAkSAN ITSc •· 

ClllLJ/JJIPV1fiD!L}~ .Jf!fCAf TAf IVAf -

L'Af;f(Af V/PPAfAf /'~J/'~JL# 



Pelivinkkejä 

RAMBO 111 
Hanki 5000 pointsia 
että pääset Hi
Score tableen. Kir
joita nimeksesi RENE
GADE. Alkuruudus
ta voit nyt painaa 
1,2,3 niin pääset kysei
seen leveliin. 

keilla seuraavia: + -
Manta muuttuu näkymät

tömäksi. Vie joko tukialuk
sen, mantan tai walru
sin suoraan päämää
räänsä. 2 palauttaa suo
jak i lvet, 1 täyttää tan 
kin, 9 näyttää vaikeus-

T h e S e n t i n e 1 - tason ja 6 tekee jotain 
Laval 8007 - 59442559 kivaa. 

Netherworld - Seuraa- ELITE - Kun peli kysyy 
vaan kenttään pää- manuaalista sanaa, kir
set painamalla näppäi- joita ensin SARA ja sit
met 2 4 E yhtä aikaa poh ten oikea sana. Aloita 
jaan. peli ja paina * numeeri-

S t a r g 1 i d e r 1 1 _ sesta näppäimistöstä. Pää-
Lataa peli ja aloita. Pai- set muuttelemaan vähän 

na BACKSPACE (Ami- parametreja. Kun kone 
g a) , DEL ET E ä ( s T) pyytää paikkaa, kirjoita-
niin aktivoit pausen. Kir- seuraavasta listasta luku 
joita: WERE ON A MIS- kerrallaan: 23, 24, 32, 28, 
SION FROM GOD ja pai- 26, 2c, 3c, 2f, 3f, 34, 38, 
na sen jälkeen 1. Cheat- 36, 40, 47, 49, 4c, 50, 54, 
moodi on päällä. K kir- 5c, 63, 67, 69, 6c, 72, 75, 
jainta painamalla, saat 79, 83 , 84, 88, 8c. 
kaikki aseet, myös neut- Paikan arvoksi laita 01. 
ronipommin . F2:sta Vielä 39 paikkaan 
näet ruudun päivityksen FF, niin saat ilitaryla
nopeuden. s e r i t j o k a s i v u 11 e . 

ESC vie takaisin peliin . 
Katso ja kauhistu. Carrier Command -

Aloita peli ja paina pau
sea. Kirjoita: THE BEST 
IS YET TO BE. Peli jat
kuu automaattisesti. 
Nyt voit painaa uudes
taan pausea ja ko-

Last Ninja 11 - (Spec
trum) kun taiste
let, paina H:ta niin vas
tustajan energia putoaa. 

PETRI 

CRACK 
Eiii 11 Taas Breakout-klooni. 
Tämä onkin sitten 5325:s 
yks.istään Amigalle, 64:n ver
sioista puhumattakaan. Tun
tu isl siltä kuin Amigan 
parissa toimiminen supistaisi 
aivokapasiteettia, koskapa 
uusia ideoita ei Amigan 
pelirintamalla näytä olevan 
(ainakaan niitä ei toteuteta). 
Sopiikin kysyä onko tarkoi
tuksellista.että jokainen peii
talo julkaisee yhden Break
outin, parhaat kaksikin . 
Breakout tuntuukin olevan 
vain varmaksi todettu idea, 
jonka jokainen ohjelmoija 
haluaa toteuttaa. 

Crack tuntuu kuitenkin ole
van poikkeus säännöstä, sillä 
sitä eivät varmasti ole 
toteuttaneet aivan aloittele
vat ohjelmoija!, eikä se ole 
mitään tuslnatavaraa. 

Pelin alussa ilmeikkäät luo
lamiehet tallustelevat ruu
d u 11 e, taustalla aloittaa 
musiikki miellyttävän työs
kentelynsä. Kuvittelen näke
väni villin viidakkopelin ... 

Luolamiehet tassuttelevat 
katsellessani kivipaaden 
luokse ja hakkaavat tarkasti 
tahdissa pysyen kiveen pelin 
nimen. 

Saatuaan työnsä valmiiksi 
pikkumiehet hyppäävät alas 
telineeltä ja ilmaa halkaisee 
komea karjaisu. Ilmeisesti 
yksi pikkumiehistä on löy
tänyt liaanln, jolla liman halki 
viuhuu komeassa kaaressa, 
lentonsa päätteeksi jymäh
täen ruudun reunaan. Vii
dakkorumpujen alkava jylinä 
taustalla julistaa uuden, 
paremman Breakoutin syn
tyä. 

Crack on kivikauden lahja 
tietokoneyhtelskunnalle. 

Aikanaan eteen ilmestyvät 
valinnat. Esimerkkinä kent
täeditori, jolla voimme muu
tella jokaista pelin kenttää, 
kaksinpeli, joystick tai 
hiiriohjaus, sekä useat muut 
vaihtoehdot. 

Peliin päästyäsi, huomaat 
tämän parhaaksi koskaan 
tehdyksi. Erlnomaisuus 
perustuu muunmuassa digi
toituihin taustoihin, jotka 
kuvaavat useita esihistorialli
sista hirviöistä. Nekin poik
keavat vanhoista, kuluneista 
ideoista selvästi edukseen. 

Hauskin yllätys ilmestyy kui
tenkin vasta muutaman ken-

tän palattuasi. Huomaat ole
vasi yhtäkkiä aivan luolamie
hen näköinen ja yrittäväsi 
ottaa kiinni putoilevia 
kookospähkinöitä. Kurjaa 
vain, että jaloissasi pyörii 
vihreä mato. Jostain syystä 
se on kuitenkin ystävällinen, 
huolimatta siitä, että kävelet 
pelihahmollasi sen ylitse 
muutaman kerran. 

Hyvähän peli on, suorastaan 
loistavasti toteutettu vii
meistä piirtoa myöten. 
Musiikki on mahtavaa. Ryt
mimusiikkia minun makuuni, 
varmasti muidenkin. Gra
fiikka suorastaan loistavaa, 
animaatio mahtavaa ja 
yhteisvaikutus pelimaailmaa 
järisyttävää. Peli on lisäksi 
vielä idealtaankin toimiva, 
eikähän moitittavaa löydy 
muualtakaan. Peli on linelön 
taattua laatua. 

Jukkis 

Äänet: 9 

Grafiikka: 8 

Vaikeus: 8 

Kiinostavuus: 7 

Yleisarvosana: 8 

- Muistathan piirrustuslritpai/umme sivulta 8 

- Joo ja aihehan on vapaa. lue ohjeet 

METROCROSS 
halpa ja ___ _ 

Uuden polven pelikoneille, 
Amigalle ja ST:lle on todella 
hienoja pelejä, joissa on 
joskus yksi vika - hinta. 
Kahdensadan markan peliä 
ei voi hyvällä tahdollakaan 
sanoa halvaksi. Onhan toki 
olemassa halvempiakin 
pelejä, mutta niiden laatu 
on ollut ainakin usimmiten 
vähintäänkin kyseenalainen. 

Metrocross on ST:lle kään
netty versio samannimi
sestä kolikkopelistä. Suurin 
'!~~~\:!~§ln latasin peliä 
koneeseeni. 

Yllätykseni oli suuri, kun 
huomasin, että peli todella 
muistutti esikuvaansa. Pelin 
ideahan on päästä tietyn 
aikarajan puitteissa läpi 
kentän, käyttäen apuvä
lineitä, kuten rullalautaa ja 
trampoliineja. Aikaa voi 
saada lisää, tai pysäyttää 
hetkeksi, hyppäämällä tyh
jien tölkkien päälle. 

On sanomattakin selvää 
että reitillä on myös esteitä. 
Ukon kiusana ovat hidasta
vat lattialaatat ja vastaan 
vierivät tynnyrit, puhumat
takaan aidoista ja tulipal
loista. 

Pelin toteutuksessa oli 
onnistuttu mielestäni erittäin 
hyvin. Grafiikka oli toimivaa 
ja tarpeeksi selkeää, eikä 
kiusallista liikkeitten tah
meutta esiintynyt ollenkaan. 
Päinvastoin, välillä nopeutta 
oli melkeimpä liikaakin. 
Mitään levynvaihtoja, taikka 
uusien kenttien latausta ei 
tarvitse välillä suorittaa. 
Ainoa pitemmän päälle 
ärsyttävä seikka oli musiikki. 
Taustalla soivaa kappaletta 
olisi voitu tehdä edes jonkin 
verran varntelevammal<sL 
Tähän laulelmaan kyllästyi 

uskomattoman nopeasti. 

Kaiken kaikkiaan peli oli 
parempi kuin halpasarja 
pelit yleensä. Oikeastaan 
peli voisi olla kalliimpikin, ja 
onhan se tervetullutta vaih
telua varsin sotaisaan peli
ta r jo n taa n. Jos haluaa 
sijoittaa 70 markkaa pelaa
miseen, on · Metrocross 
halpa ja ..... hyvä. 

ov. 

1 ::: 
[_ 

namco 
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IranSJlllledsta..vlll:= 
teeootettava ~ 
palli ja 

Parhaimmillaan järjes
telmä pystyy jopa 500 
miljoonaan käskyyn 
{MIPS) sekunnissa. Jär
jestelmä perustuu ln
mosin transputer- teg
nologiaan. 

kokoonpanoon voidaan 
Tekno Computerin ilmoi
tuksen mukaan liittää 50 
prosessoria. 

Toinen osaston mielen
kiinnon kohteista oli 
Perihelion yhtiön kanssa 
yhteistyönä kehitelty 
ATARI TRANSPUTER 
WORKSTATION. 

Yksi transputerin T800-
prosessori yksinään sel
viytyy kymmenestä mil
joonasta käskystä se
kunnissa. Laajimmillaan 

Laitteiston suorituskyky 
hyödynnetään parhaiten 
CADin, grafiikan ja te
koälyn alueilla. Erikois
tuneet ohjelmistotalot, 
yliopistot ja tutkimuslai
tokset ovat laitteiston 
markkinoinnissa ensim
mäisinä kohderyhminä. 

...... -- ... _ 

S lL U B EJLe_J 
NAYIT.O mille. Näytön on kehit

tänyt yritys nimeltään 
MAm1x. TEKNO COMPUTER 

yhdessä paikallisen 
MIKROVUO OY :n 
kanssa esitteli luonnolli
sesti A T ARI tuotantoa. 

Suurimman kiinnostuk
sen kohteena tuntui ole
van uusi, iso 19 tuu
mainen MatScree n/ 
M110 näyttö, jota mark
kinoidaan erityisesti 
DTP-julkaisujärjestel-

Näyttö soveltuu myös 
CAD järjestelmiin ja 
muita GEM-ohjelmia 
pystytään pyörittämään 
19 tuuman putkella oman 
GEM-driverin avulla. 

OULULAISTEN TIETO
TEKNIIKAN OPISKELl
J 01 DE N JÄAJESTÄ
MILLA TOTI - 89 TIE
TOTEKN llKAN MES
SUILLA 4.-5.2. 1989 
OLI YKSI SUURIM
MISTA Kl lNNOSTUK
S EN KOHTEISTA 
LASER-TARKKUUSAM
MUNTA. 

Optoelektronisessa mit
taus tekniikassa hulp
p uos aam ls ta edus
tava ja Oulun Teknolo
g i a kylä s s å toimiva 
Noptol ky on kehit
tänyt yhdessä vn.n 
kanssa optisen ammun
nan harjoittelu- ja ana
tysointijärjestelmän. 

ST -1000 PC-laitteis
to edustaa alansa uu
sinta kehittelyä, jossa 
ovat yhdistettyinä lase
ri n tarkkuus ja nyk
yaikainen lietojenkäsit
telytekniikka. 

Kehitetyn laitteiston 
ilmoitetaan toimivan 
kaikissa IBM-yhteenso
pivissa PC/XT/AT-tasoi
sissa tietokoneissa. 

MEGA- X toimituksen 
käyttöön on näytön 
hankkimisesta käyty 
myös neuvotteluja. 

käyttää omaa henkilö
kohtaista asettaan. 

Huomattavana etuna 
ampumaharrastajille on 
ettei harrastukselle vaa
dita enään erityistiloja. 
Paikaksi soveltuu lähes 
mikä tahansa tila. koska 
mm ampumaetåisyy
don voi vapaastt vall
ta sataan metriin saak
ka 

ST -1000 PC n moni
puoliset ominaisuudet 
mahdollistavat koko 
ampumasuorituksen 
analysolnnln . Lait
teisto rekisteröi hius
tenhalkaisijan tapaan 
pienimmätkin heilahte
lut ampujan suoritus
tekniikassa. 

0, 1 mm tarkkuus mit
tauksissa ja sekin 
1000 kertaa sekun
nissa tuntuu jopa sai
vartelulta ampumaurhei
lussakin, mutta se on 
tätä päivää ja reali
teetti maailman hui
pulla jossa kilpailu 
on armotonta. Siinä 
taistelussa tämä sys
teemi takaa lahjomatto
masti. että paras ampu 
ja voittaa aina. 

ruudulta reaaliajassa 
ja jauhaa se uudel
leen niin usein kuin 
halutaan, hidastettunakin. 

Levykkeelle tallennet
tuina suoritettujen am
mu n to j en älkipuin
tia niinikään voidaan 
Jatkaa loputtomiin. Tol
mtnnot tapahWvnt joko 
näppäintä palnaen 
tai hai uttaessa auto
maattisestikln. ST -
1000 PC tarjoaa run-

saasti vapaasti valitta
via toimintoja mm . 
10 erilaista näyttömuo
toa. Laukaus ja sarjak
ohtaisen painopistenäy
tön, kellonäytön tuhan
nesosa sekunteina, tau-
1 u n koon ja keski
piste säädön. tilastolli
sen IMkennon jne 

Lafttelstoon liittyy val
mistajan Ilmoituksen 
mukaan täydellinen 
levypalvelu. joka sallii 

laukaus-.sarja-tai auto
maattisen talletuk
sen. Talletettavan ajan 
pituus ennen ja jäl
keen laukausten, ovat 
vapaasti valittavissa. 

Tapahtumatilanteeseen 
voidaan lisätä erllai
sia suoritustteto1a. 1ot1<å 
holpottalslvat myöhom:..; 

pää analysointia. 

Kaikki tiedot saadaan 
printattua haluttaessa 
myöskin paperille. 

~ ~ 

Useiden ampujien yh
täaikaisuoritukset voi
daan ohjata myös 
yhteen päätuomari-
koneeseen. 

Kilpailutilanteissa voi
daan tulokset lisäksi 

hel}astaa vaikokan
kaalle vleis~n nåh ; -
vilksl. 

MK 

' 

/ / 

Järjestelmä soveltuu 
vaivattomasti, niin kivä
ri kuin plstoolfammun
taankin, jossa ampuja 
voi ilman muutoksia 

Ampumasuoritusta voi
daan seurata näyttö- Sisällä tapahtuvissa olsuhteissakln ammunnat onnistuvat vaivattomasti. Kuva "SAL:n luvalla" 

Mln kovin. kun siis on toivottukkin. mln tässä se nyt on.' 

P1lrrustus kilpailu. ko1k111e ;a kai1ren merkkis111e kone111e. 
Tartu nyt h1ii1as1 niskasta JO lataa koneeseesi p1irto-ohJelma, tai ota 
valokynäs1/ne.... Aihe on vapaa Toivomus kutlenkm, että kesk1ttyis1tte 
p1ii1ämään latauskuvan johonktn. vaikkopa m1eltkuV1tus- ohjelmaan. Toki 
ml.lltakin a1/Je1ta voi hyvin käyttda Vä11en kanssa toi 1/man. sama se. Jos 
aiheena on ;ok1n yks1ttamen kwa, on silla oltava vllhintaan kaksi: ei 
samanla1'sta. vaan toisiaan lllhella olev18 kw1a. joista ilmenee pititäjan 
hallttsevan p1irtamånsä silleen Laa;il kokonaisuus. pa(Jon työtll vaativa 
latauskuva mttäa yksintiankin. Skannere1ta tms teknisia vippaskonsteJå ei 
luonnollisest1kkaan ole lupa käyttao At~1r1. Aple. Amiga JO PC laiteto1-

mitta;at ovat ainakin jo luvanneet peli tai ml.ll~a vastaavia loitepa/kintoja 
satjoihinsa Osanotta;i'ksi ovat oikeutettl.lja kaikki muut paitsi ammatt1inai
sesti kuVta valmistavat henkilöt Arvosteluraati sal}Otttaa tai pisteyttää 
kipa1/uun tulleet teokset parhaaksi katsomallaan menetelmällä, joten 
osallistua kannattaa 1kaån sukupuoleen tms. se1kko1h1n katsomatta. Ktlpai
lua1'ka on .JO 05. 1989 saakka, ellemme Jatka a1'kaa en'tyisesta syystä. 
Osallistua v01 lähettämällll meille kuvan / kuvat dt'slfet1//ä, tai valm1i'ksi 
printattuina. osolle, henkilö. laite, yms tietomeen osoitteeseemme MEGA
X pl :J91, !XJ!Ot Oulu. Kuoreen tunnus- p1irrustusk1/pailu. Toimduk
semme varaa oikeuden kuvien vapaaseen julkaisuun. haluamallaan tavalla. 
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VIESTIN SIIRTOA 

PTL- Tele esitteli 
osastollaan mm. 
CFAX tuoteperhettään, 
joka on rakennettu IBM 
laitteistoille yhteensopi
vaksi. Yhden korttipaikan 
varaava toiminto tarjoaa 
mahdollisuutta PC: n 
käyttäjille, lähettämään 
tai vastaanottamaan tak
seja miltä tahansa ryhmä 
111 telekopiolaitteelta. 
Viestintä tapahtuu 
itsenäisesti, eikä varaa 
tietokoneen toimintoja 
enempää , lähetyksen, 

kuin vastaanotonkaan 
ajaksi. Tulleet taksit voi 
katsella omalta päätteeltä 
tai tulostaa silloin kun se 
muun koneenkäytön 
vuoksi on edullisinta. 
POP-UP FAX MENU 
mahdollistaa faksien 
lähettämisen suoraan 
useimmilta tekstinkäsit
telyohjelmilta. 

Ominaisuuksiin kuuluu 
myös automaattinen 
uudelleensoitto vas
taanottajan ollessa 
varattuna. Kuvanlukijana 
fax ominaisuuksien täy
dentäjäksi oli esittelyssä 

The Completen Hand 
Scanner, jossa on val
mius yhteen·sopivaksi 
muutamien muiden 
scannerien kanssa. 
DOS- tiedostojen siir
rossa CFAX toimii 
nopeana modeemina. 
Laitevaatimuksena on 
IBM yhteensopiva, 512 
kb muistia, HGC, VGA, 
EGA tai CGA näytönoh
jain, levyasema DSDD tai 
HC ja kovalevy. 

CFAX 9600 on uusi 
keväällä markkinoille 
tuleva aiemmasta paran
neltu malli. 

UU.SI VIRHEET KOBJAAVA MOO_EEMl 

Toinen osaston uutuus 
oli ECM KUAO PC, AT
standartin mukainen PC
väyläliitännällä varustettu 
modeemi. DS 61320 
tyyppimerkinnällä oleva 
korttimodeemi on sekä 
suunnittelultaan, että 
valmistukseltaan oulu
laista osaamista edus
tava NOKIAlainen. Lait
teen mukana tulee 
TRANS-END tietoliiken
neohjelma, jonka on ker
rottu olevan markkinoi
den parhaimmistosta. 

Normaali- imuroinrnssa 
se ymmärtää videoälynsä 
ansiosta käsitellä kuvat 
kuvina, ja luonnollisesti 
Ascii komennot ominaan. 

MNP virheenkorjaus pro
tokolla omaa kaikki 2-5 
virheen korjaustasoa. 
Toimintaideanaan se 
pakkaa kaikki virheet 
kehyksiin ja palauttaa ne 
uudelleen lähetettäviksi. 
2400 paudisesta ylös
päinhän virheenkorjaus
toiminnot ovat välttämät-
tömyys. 

Hauyes yhteensopiva, 
V.21,V.22,V.22bis,V.23 
korttimodeemi on hin
naltaan 3150,- . Lähipäi
vinä markkinoille tuleva 
pöytämalli on puolestaan 
4250,-. Hintoihin sisältyy 
myös Trans-end tieto
liikenneohjelma. Näillä 
välineillä luvataan vaati
vankin boxissa liikkujan 
tulevan onnelliseksi. 

~pungilla on asiaa• 

Oulun kaupunki tarjosi asukkailleen omalla osastollaan 
rutiininomaisen informaation lisäksi mahdollisuuden katsella 
tietokoneenpäätteeltä esimerkiksi kaikkien kaupungin väylästö
jen liikennemääriä ja ruuhkahuippuja minuuttien tarkkuuksilla. 

Käyttökelpoista tietoa, jonka perusteella pystyisi tarkka kaveri 
valitsemaan ruuhkattomimmat reitit työmatkoilleen. 

Yms, yms. 

Yleisöesityksissä ARTHUR KRASKO toi näyttämölle suuren 
orkesterin tunnun MIDI-musiikki esityksellään. Solistinaan 
LEENA PIRHONEN, joka oli myös esitetyistä kappaleista useim
mat säveltänyt ja sovittanut. 

Sivuntaitosta ja sähköisestä liikennöinnistä olivat omat esityk
sensä monien muiden ohella. 

Useita muita osastoja oli esillä, mutta niillä hyvin vähän 
varsinaista uutta. 

Kaikenkaikkiaan aikaa ja evästä varanneelle antoisat messut, 
joilla myös MEGA-X oli näkyvästi edustettuna muutaman 
lehtipojan voimin ja se oli uutta se. MK 

PTL: n UUSI VIRHEET KORJAAVA MODEEMI 
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PC-JULKAISU 
OHJELMA 

Jyväskyläläinen TIETO
VÄYLÄ esitteli, laatu 
grafiikan julkaisuohjel
maa GEM ARTLINEA. 
IBM yhteensopiville tehty 
ohjelma on PC rintamalla 
saatu helpoksi ikkunoin
nin, alasvetovalikoiden, 
symboloitujen työkalujen 
ja hiiriohjauksensa an
siosta. Ohjelman käyttö 
on siten myös helposti 
opittavissa. Kutsukortista 
yritys esitteen valmista
miseen mainostettu oh
jelma, tarjosikin moni
puolisia grafiikka ominai
suuksia. 

Kuvitusta korostettuna 
graafisilla ja typografisilla 
tehokeinoilla pystytään 
tuottamaan kaikkiin PC 
julkaisuohjelmiin. Jollei 
käyttäjästä itsestään 
löydy taiteilija ainesta, voi 
taustaksi hakea scannat
tuja kuvia ja vaikkapa 
niistä ääriviivapiirroksella 
taiteilla ja hahmotella 
lopulliseen muotoonsa 
haluttuja kuvia. Ohjelma 

käsittelee kuvat vektori
grafikkana eikä pisteinä. 
Artline omaa kuvakirjas
tot, joiden valmiilla sym
boleilla voi julkaisujaan 
täydentää. Piirrostyöka
luja löytyy useita. Tekstin 
muokkauksessa omi
naisuuksia oli tarjolla 
vastaaviin ohjelmiin ver
rattuna runsaammin. 

Useammanlaisten tar
jolla olevien kirjasintyyp
pien lisäksi voidaan kirja
simia ja valmistakin teks
tiä muokata ja käsitellä. 
Niitä voidaan venyttää, 
skaalata , varjostaa, 
kopioida, pyörittää, ryh
mitellä ja määritellä täyt
tökuviot, harmausasteet, 
värit , rajaukset , jne. 
Muokattu teksti on 
vapaasti yhdisteltävissä 
kuvien kanssa. 

Artline tarvitsee 640K 
keskusmuistia ja kiintole
vyn. Laajennetun kirja
sin- tai kuvapuskurin 
käyttö vaatii lisäksi 512 k 
tavua. Kirjoitin ohjaukset 
hyödyntävät joukon 
matriisi, must9sulh!{U ja 
laser!<irjoic~imia. 

KOMENTOJÄAJES
TELMÄ 

liläinen li- Set ky esitteli 
lähinnä laitos- ja teolli
suuskäyttöön soveltuvc;ta 
TEXT LITE informaatio 
järjestelmää, jonka sovel
lus alueina olisi mm. 
osastokohtainen tiedotta
minen, koko laitosta tai 
yritystä koskeva tiedotta
minen, prosessiteollisuu
den muutostiedottaminen, 
turvallisuuteen liittyvät 
hälytys- ja opastetiedot
tamiset jne. 

Järjestelmään kuuluu tie
tokone suomenkielisellä 
ohjelmistolla ja maksimis
saan 99 näyttötaulua. 
Jokaista näyttölaitetta voi
daan ohjata erikseen tai 
kaikkia yhtäaikaisesti. 
Näyttötaulut voidaan kyt
keä vanhaan tietoliikenne
verkkoon tai sarjakytken
nöin toisiinsa. Näyttötau
luja on eri kokoisia ja neli
värisiä. Hälytys ääni on 
helposti kytkettävissä 
mukaan. 

Yksinkertaisuudessaan 
varsin käyttökelpoinen 
info-järjestelmä. 
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GRAFIIKKAA, SIVUNTAITTOA, TIETO
KO N EM U S 11 KKIA , TIETOLIIKEN 
NETTÄ ..... 

Valtakunnallisesti merkittävät tietokonemes
sut vietettiin jälleen 17.-18.02, Oulussa. Puit
teet olivat tälläisen tapahtuman järjestämi
selle mitä otollisimmat, olihan kyseessä 
ma~m.~e ensimmäinen ja vasta viime 
kesana ovensa avannut Tietomaa- Tiede
ke_skus, Pohjois-Suomen asukkaita ja turis
teJa palvelemaan rakennettu näyttävä ko
konaisuus, joka jo sinällään usemmille kävi
jöille oli haastattelujen perusteella kokemi
sen arvoinen. 

TJEIQKONE_GBA
FJlKKAA 
Heikki Luhtala, tun
nettu tietokonegraafikko, 
vei lävitse suurkuvahal
lissa näyttävän esityk
sensä taiteellisesta 
kuvankäsittelystä. PCl
D atan osastolla hän 
esitteli paikalla ollutta 
laitteistoaan AMIGA 
2000, jonka sisällä antoi 
voimapotkua turbo
kortti . Kortin mukana 
vaihtuu Amigan ROM 
piirit, jolloin 1,2.2 vas
taakin 1 .3 Kikstaria. 

Turbon mukana vaihtuu 
myös prosessori, joka 
tässätapauksessa oli 
Motorolan 68020 , 16 
bittinen. 

Kellotaajuus muuttuu 
aiemmasta 7 MHz kak-

sinkertaiseksi 14,32 
MHz:iin. Matematiikka
prosessorin kellotaajuus 
on 20 MHz. 

32bittisen väylän perään 
voidaan liittää vielä omaa 
RAMmia, joka nopeuttaisi 
edelleen toimintoja 
1200%, mikäli löytyisi sitä 
tukeva ohjelmakin. 

GULF 30 HANIMAD on 
kolmiulotteisen grafiikan 
ohjelma, jolla Luhtala 
mielellään työskentelee. 

Grafiikkaa tietokoneella 
on Heikki Luhtala luonut 
noin 5 vuotta. Saman
tyyppisiä esityksiä hän 
on vetänyt noin 90 eri 
puolilla maatamme. 
Työkseen hän konsultoi 
mainostoimistoja ja on 
tehnyt useita o hjelmia 
myös television käyttöön. 

Väriskanneri, Aple ja 
PC:t ovat hänen vakio
työkalujaan. Atarin ja 
Amigan hän kertoo ole
van tarkoitukseen kes
kenään tasavertaisia , 
" Ne ovat aivan liian 
halpoja, aivan väärässä 
arvostuksessa olevia 
tosikoneita", hän jatkaa. 

Kaksi asiaa tuntuvat 
Heikillä olevan "hans
kassa". tietokoneet ja 
kuvanteko. 

ERGONOMIAA 
OULUN TIETO OY oli 
puolestaan tuonut ko
keiltavaksi suomalaista 
tuotantoa olevat 
ERGOREST -käsituet. 

loin lihakset väsyvät ja viimeistellyt, helposti 
kipeytyvät. kiinnitettävät ja vapaasti 

Paljon kirioitustyötä te
kevä henkilö joutuu yllä
pitämään työasentoa, 
joka pitkään Jatkuessaan 
synnyttää hartioihin 
käsiin ja niskan lihaksiin 
jatkuvan jännitystilan. 
Jännityksen muodos
tuessa kestoltaan pit
käaikaiseksi häiriintyy 
lihaksien verenkierto, joi-

Vapaasti liikkuvat käsi
tai oikeammin kyynär
varsituet, kompensoivat 
jopa poistavat käsien 
jännityksen ja kannat
telu- tarpeen. Kuopion 
yliopiston tutkimustan 
mukaan, niska ja hartia 
kuormitusta voidaan 
vähentää jopa kym
menenteen osaan 
kevyesti l11kkuvilla 
kyynärvarsituilla. 

Ergorest-tuet olivat tek
nisesti yksinkertaiset ja 

säädeltävät. Toimituk-
semme kokeiltavana 
olleet laitteet mielyttivät 
muutaman päivän aikana 
useampaakin kirjoitus
työtä tekevää näpytteli
jää. 

Elektronisilla kokoon
panolinjoilla niistä arvel
tiin myöskin olevan 
suoranaista hyötyä. 

Jokohan näillä laitteilla 
päästään keventämään 
sairauskustannuksia ja 
lisäämään työtehoa mm. 

C- 64:sta aikuiseksi 

Samaisella osastolla oli 
nähtävänä vielä ensi
esiintymisiään suorittava 
COMMODORE PC 40 
111. Suorituskykyinen, 
varusteltu uutuus tul
lenee asettamaan haas
teita kokoluokassaan. Se 
on teollisuusstandartin 
mukainen, tarjoten käyt
täjälleen sen mitä AT - PC 
koneet pystyvät yleensä 
tarjoamaan. 

Kellotaafuus on 12 MHz, 

koskien myös väylää. 
Nopea kovalevy ja 1 
MT:n RAM. VGA-näy
tönohjain ja -näyttö sekä 
hiiriliitäntä kuuluvat 
peruskokoonpanoon. 

Käyttöjärjestelmä vaih
deltavissa MS-DOS 3.3, 
GW-Basic, yhtä sopivaa 
ovat myös UNIXIXENIX 
tai OS/2. Vapaana on 4 
täyspitkää korttipaikkaa. 

Äitikortilla on vakiona 
sarja-, rinnakkais- ja 
hiiriportit. Commodore 

PC 40111 
on kai
ken kaik 
k i aan 
hyvin
varus
t e 1 t u 
ko m -
p akti, 
silti vielä 
helposti 
laajen
n e tt a
V i SS a . 
Hinta
luokka 
20 000 
mk. 

---------------------------------------------------------, 
.-~~~~~~~~~~~~~~- : 

p_elattiin- l Ii.ety_sti 
kin 

Nuorempaa kävijäkuntaa 
eriyisesti viehätti Tioto
maan omien mielenkiin-
toisten laitteiden lisäksi 
Oululaisen KOMEN
TEKESKUKSEN varsin 
laaja PELILUOLA. 

Aitojen kolikkoautomaat
tien lisäksi siellä pyörivät 
keskeytyksettä uusimmat 
16 bittisten pelit. 

Falcon F-16, Operation 
Wolf ja Roger Rabbit oli-

' vat kyselyni mukaan 
kuuminta kamaa. 

Aitoon markkinatyyliin 
sinne pystytetystä 
myyntikojusta tehtiin tiu
haa peli- ja laitekauppaa 
markkinahinnoilla. 

Videodikitoijat ja midi
musiikin kokeilu mahdol
lisuudet saivat myös 
yleisön mielenkiinnon 
tällä osastolla, jossa lait
teistot olivat suurimmilta 
osin ATARIN tuotanoa. 

ohjelmoijilla, päätetyös-
kentelyssä, käsien tark
kuutta vaativissa ko
koonpano- ja huoltoteh
tävissä? 



~\IE ~c; A\ ·-X KERHOSSA 
Jatkoa edellisestä numerosta 

Rokotetta 
vastaan 

Viruksia Aluksi annetaan äänimerkki 
- Miksi juuri yksi, eikö olisi var
mempaa nollata koko sektori ? 

Megakerho on jalleen kok
oontunut kerhoon aiheena 
tietokonevirukset ja viruskil
lerit. Nyt seniori selittH 
miten viruskoodista saadaan 
aikaiseksi viruskilleri. 

-Okei, nyt taitaa kaikki olla paikalla, 
sanoi kerhon seniori. 

Tällä kertaa tarkoituksena on 
selostaa miten tuosta viruskoo
dista saa hyvin helppokäyttöisen 
rokotteen viruksia vastaan. Kuten 
muistat Kalle, se virus 1evis1 hyvin 
nopeasti kaikkiin sinun levykkeisiin 
täysin huomaamatta. 

- Niinhän se mokoma teki. huo
masin toissa päivänä, että se 
pahalainen oli jäänyt yhdelle 
levylle jonka olin lainannut tutulleni 
ja melkein ehdin saastuttaa kaikki 
levyni uudelleen, huudahti Kalle. 

- Tosi on. jos ei pidä varaansa voi 
virus levita hyvin nopeasti uudel
leen. Valitettavasti ei Atarin käyttö
järjestelmässä ole mitään keinoa 
havaita viruslevykkeitä, eikä edes 
normaalisti boottavia levykkeitå . 
Siksipä tein tästä viruskoodin 
rungosta ohjelman, JOka antaa 
merkin kun asemaan laitetaan levy 
jossa on toimiva boottisektori 
Lisäksi ohjelma tuhoaa boottisek
torin jos käyttäjä niin haluaa. 

- Mutta eikö ole hankalaa aina ajaa 
tuo ohjelma ja selata läpi kaikki 
levyt. Minä ainakaan en viitsisi 
tehdä sitä kuin kerran kuussa 
valitti Esa 

·Ei sinun tarvitsekkaan ajaa mitään 
ohjolmaa. Tamä Viruskilleri kirjoi\@ 

;~an levy@j:@g=~· 
teiil' kW fu~nArt'lulif\iirUs . 
Ohjelma käynnistyy aina kun ase 
maan laitetaan uusi levyke. Mutta 
täma Ohjelma e1 kopio1ctu 1avy11e. 
vaan tutkii onko levy boottaava ja 
jos on niin se jää odottamaan 
käyttäjän komentoa. 

- Mutta entä sitten jos levyllä onkin 
oikea boottiura , mistä minä tiedän 
minkä levyn pitäisi bootata ja 
minkä ei ? , kysyi Mika. 

- No siinähän se juju onkin. sinä 
tiedät minkä levyn El tarvitse boo
tata, eli esimerkiksi sinun omat 
dataievykkeet. Jos sellaiselta löy
tyy boottiura voi olla varma että 
systeemissä on virus. sen jälkeen 
voitkin hoitaa loput kunnollisella 
viruskillerillä. 

- Entä sitten jos vahingossa 
tuhoaa jonkun levyn boottiuran, 
vaikkapa jonkun peliohjelman? 

-No helpo in asia on selvittää kai 
somalla hieman tätä killerin koodia. 
Minä olen monistanut jokaiselle 

listauksen, josta on helpompi 
seurata selostusta. (listaus 1.) 

- Tämä listaus on kirjoitettu 
assemblerilla, jota toivottavsti 
kaikki ymmärtävät meidän v1ime
kuisen konekielikurss1n jälkeen. 

Nurkas ta kuulu i hil1a1 sta 
nurinaa ..... ) 

- Tämä listaus on ohjelmasta. joka 
siirtää viruskillerin koodin levyn 
bootuuralle. 

Aluksi tulostetaan ruudulle selos
tus siitä mitä tämä oh1elma tekee 
ja pyydetaän käyttäjää asettamaan 
asemaan levyn jolle killeri halutaan 
siirtää. Välilyönnin painalluksen jäl
keen siirretään killerin koodi levyn 
boottiuralle ja lopetetaan ohjel
man suoritus. Listauksessa killerin 
koodi alkaa kohdasta HO. Koodin 
suoritus alkaa tästä, kun ohjelma 
on ladattu muistiin käynnistyk
sessä. 

ja siirretään koodi toiseen paik
kaan. Seuraavaksi siirretään eräs 
käyttöjärjestelmän vektori osoitta
maan killerin koodia. Lopuksi pala
taan jatkamaan normaalia käynnis
tystä. 

Seuraavan kerran killeri käynnistyy 
kun levyasemaan vaihdetaan levy. 
Suoritus aikaa kohdasta h7a. Ensin 
haetaan levyn boottisektori pus
kuriin ja si tten tutkitaan hieman 
sen rakennetta. Aluksi katsotaan 
onko sektorilla tämä killeri ja jos 
on niin ohitetaan loput koodista. 

- Miten se tunnistaa itsensä ? 
kysyi Kalle. 

- Kun killeri kirjoitettiin boottisek
torille kirjoitettiin samalla sektorin 
alkuun tunnustavut 'JV', joita killeri 
sitten etsii. 

- Jos tunnustavu;a ei löydy, laske
taan sektorista tarkistussumma. 
Mikäli summa on eri kuin $123'4 ei 
levy ole boottaava ja ohjelman 
suoritus lopetetaan Jos levy oli 
boottaava vaihdetaan ruudun 
värejä ja odotetaan että käyttäjä 
antaa 'Y','y' tai jonkun muun mer
kin . Jos annettin joku muu kuin Y, 
ohitetaan loppukoodi. Jos kuiten
kin annettiin Y, tuhotaan pus
kurissa oleva booltisektori ja kir
joitetaan se takaisin levylle. 
Tuhoaminen tapantuu lisäämällä 
sektorin ensimmäiseen tavuun 1. 

- Koneen kannalta on ihan sama 
onko boottisektorilla pelkkiä nollia, 
tai koodi, josta on muutettu yksi 
tavu toiseksi. Ainoa makå merkit
see on sektorin tarkastusumma. 
Jos se ei ole S1234 ei sektoria 

suoriteta. 

- Ja tuohan meinaa sitä etti tuho
tun sektorin saa takaisin jos sen 

eka tavusta vahentai Ykkö&an 1, 
huomatit11 Mikll 

- Aivan oikein, vastasi Seniori. Jos 
vahingossa tuhoat oikean boot
tiura saat sen korjattua sektonedl
torilla vähentämällä ensimmäisestä 
tavusta ykkösen. 

- Siinäpä tuo ohjelma sitten on. 
Minulla itselläni tuo on ollut käy
tössä jo viikon verran ja ei ole 
vielä tullut virust21 vastaan. Parasta 
ohjelmassa on sen nopeus. sen 
lataus ei vie yhtään aikaa kaynnis
tyksessä, koska käyttöjäriestelmä 
kumminkin lataa boottisektorin 
muistiin, ja ohjelmaa ei huomaa 
käytössä ellei sitten tule boottaava 
levyke vastaan. 

- Okei, nyt alkaa olla jo niin myöhå 
että taidamme lopettaa. Minun 
taytyy vielä viimeistellä tämän 
äänisamplerin ohjelma Seuraa
valla kerralla minä annan 
sampJecin_rakenousohjoet ja 
selos tan hieman sen toimin
taa. 

r1F;vQfn 

Nyt kävi viirukselle 

köpelösti , kun kerhoilijat 

rakensivat sille ktllerin . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
* Tämä on viruksen tuhoamlsohJelma, Jonka voi 
*siirtää boottluralle Ja Joka Jää muistiin käynnistettäessä . 
*Mikäli se löytää boottluralta koodia, se kysyy 
* luvan sen tuhoamiseksi Ja tuhoaa koodin 
*lisäämällä sektorin enslnmälstä tavua yhdellä . ........................................................................... 
tr 
lf 

alku 

XXX 
pino 

equ 
equ 

lea 
Jsr 
tlr.H 
trap 

ds . l 
ds . l 

$0d 
$0a 

plno,sp uusi pino 
main suorl tetaan ohjelma 
- Cspl takaisin desktopplln 
111 

100 tilaa plnolle 
l pinon pohja ........................................................................... 

main pea kysy tulostetaan alkutekstlt 
move .w 119,-Csp) 
trap 111 
lea 6Cspl , sp 
move.H 111,-(sp) odotetaan välilyöntiä 
trap 111 
lea 2Csp),sp 
c:mp .b 11' . ,d0 
beq lue_boot 
rts ................................................................. ******** 

kysy dt.b 27 , 'E', 'Tämä ohjelma klrJolttaa':tr,lf 
dt.b ' boottlsektorllle vlrusklllerln . ,tr,lf . 
dt .b 'Klllerl jää käynnlstäessä muisti!~ Ja tutkii ,t~,lf 
dt .b 'Jokaisen levyn, josta otetaan slsallysluettelo. ,tr,lf 
dt .b 'Mikäli levyllä on boottlsektorl . · ,tr,lf. 
dt .b ' ohjelma vaihtaa ruudun väriä Ja odottaa ,tr,lf 
dt .b ' näppäintä. Mikäli annetaan Y tai y· , tr,lf 
dt.b 'klllerl tuhoaa boottlsektorln lisäämällä' ,tr,lf 
dt.b ·sektorin l tavuun ykkösen.' ,tr.lf 
dt.b 'Mikä tahansa muu näppäin jatkaa· ,tr,lf 
dt .b 'normaalia toimintaa. · ,tr,lf 
dt.b 'Tämä vlrusklllerl ei kirjoita muuta' ,tr,l! 
dt.b 'kuin tuhotun boott l sektorln l evylle. EIKÄ ,tr,lf 
dt.b 'tartu levyltä toiselle . ', tr,lf,lf . 
dt .b 'Aseta A- asemaan levy Jonka boottlsektorllle ,tr,lf 
dt .b 'haluat klllerln Ja paina välilyöntiä' , tr,lf 
dt .b ' Muu näppäin lopettaa ohjelman . · .~r . lf . 
dt .b 'Klllerl käynnistyy vasta bootln Jalkeen. ,tr,lf , lf 
dt .b ' Levy antaa äänimerkin käynnistettäessä· ,tr,lf,0 
even 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lue_boot 

k_boot 

move .w 
move .w 
move .H 
move .H 
move .H 
move . l 
move . l 
move.w 
trap 
lea 
lea 
lea 
move.111 
move.111 
add. l 
add.l 
move. H 
move.w 
subq.111 
bne 
move .H 
move .H 
move. l 
move. l 
move .w 
trap 
l ea 
fllOVe.H 
c:lr . 1 
move .H 
move .H 
tlr . l 
move . I 

111,-Cspl 
110 ,-Cspl 
110 ,-Cspl 
111.-Cspl 
110,-(spl 
110,-Csp) 
llbuf ,-Cspl 
118,-Cspl 
1114 
20Cspl,sp 
bufCpc:), a0 
h0Cptl,al 
Ca1)+, Ci!Bl+ 
(dl•, (a0)+ 
1126,a0 
1126 ,al 
11$1B0 ,d0 
Call+, Ca0)+ 
111,d0 
k_boot 
111 , -Cspl 
11-1. - Cspl 
11-1 ,-(spl 
llbuf . -(spl 
1118.-(spl 
1114 
i4Cspl,sp 
111 ,-Cspl 
-(spl 
111, -Csp) 
110.-Cspl 
-Csp) 
llbuf , -(sp) 

move .w 119,-Cspl 

l sektori 
0 sivu 
0 ura 
l sektori 
A asema 
flllerl 

hyppykäsky ' 
tunnustavu 'JV' 

l < 

ohitetaan levyn omat tiedot 

512 tavua 

f flC.l l sektori ievyf1e 
0 puoli, 0 ura 
1 sektori 
laltenumero A 
nop 

'l.>iOT ~I f 

puskurln alkuosolte 
flo~r 

trap 1114 
lea 20Csp),sp siivotaan pino 
rts OK 

*******••·············••************************************************ * vlrusklllerln koodi. tästä tehdään boottlsektorl 

h0 

h3a 

hSO 

bra .s 
dt .H 
ds .b 
even 

h3a 
'JV' 
26 

pea ;ian 1 Cpd 
move .H 113Z,-Csp) 
trap 1114 
lea 6Cspl.sp 
lea h0Cpc:l , a0 
movea . l $4t6, a1 
adda . l 11$600, al 
movea . l al . a2 
move .H 11$100.dB 
move .H (a0l+, Call• 
subq 111 ,dB 
bpl. s h50 
lea h64Cptl,a0 
lea h0Cptl,al 
suba . I a1.a0 
adda , I aB. a2 

Ohitetaan parametrit J 

tunnusta~u 
.na 

'.J jf q 

Ilmoitetaan koodin olemassa
olosta äänlmerkllla . 

Siirretään koodi muistiin 

Alkuosolte talteen 
Silrretaan 512 tavua 
Siirto käynnissä . .. 

lasketaan ohjelma alkuosolte 
ja si lrrytaan suorittamaan 
ohjelmaa sinne. 

jmp Ca2l 1 J 1, 
1"'411·" • lelft•l hl 2cfp.i.J•,68 ,IC>hO::On • r Sllrretaan vektori osoittamaan 

;' 62< ~ m
1

°1.1trrh AiHi'-· Cal~~i.CJ, 1ynf1 t 0Emi\a
1 

· ~Pffl\tm 'f'lln 10119.>I 
ea H7a(pc: , au nt nen ve.torl ta t~en 

move . I aB,$472 

h7a 
rts 
l lnk 
move H 
movea . 1 
Jsr 
lea 
movem. 1 

a6,110 
8Ca6J,-Cspl 
hl2tCptl , a0 
CaBJ 
2Cspl,sp 
d0-d3/a0-a3 , -(sp) 

Jatketaan normaalia boottausta 
Osoitin parametre1lle 
Suoritetaan olkea rutiini ensin, 
haetaan levyn tiedot puskuriin 
8Ca6l on aseman numero 
Nyt sl tten oma koodi ... 
Rekistereltä talteen 

*Tarkistetaan onko levyllä boottlkoodla 

move . l 
cmp .H 
beq 
move.w 
tlr .H 

kop_l add .H 
subq .w 
bne 
cmp .H 
bne 
move .H 
move .H 
pea 
move .H 
trap 
lea 
move .H 
move .H 
trap 
lea 
move .w 
tmp.b 

beq 
cmp .b 
beq 
bra 

tuhoa move . l 
add .b 
move .H 
tlr . 1 
move .H 
move .w 
tlr . l 
move. I 
move .H 
trap 
lea 

hl24 movem. I 
unlk 
rts 

$4t6,a0 
11· JV ' , 2Ca0) 
hl24 
11256,d0 
dl 
Ca0l+, dl 
111 , d0 
kop_l 
11$1234, dl 
h124 
$ff8240, -(spl 
11$700. $ff8240 
aaniCptl 
1132.-Csp) 
1114 
6 (sp), sp 
112, - (sp) 
112 ,-Cspl 
1113 
4Cspl,sp 
(spl +. $ff8240 

11 'Y' , d0 

tuhoa 
ll'y '. d0 
tuhoa 
h124 
$4t6 , a0 
111. Ca0l 
111. - Csp) 
- Cspl 
111, - Csp) 
8Ca6l ,-Cspl 
-(sp) 
$4t6, -Csp) 
119 ,-Cspl 
1114 
20Cspl,sp 
(sp)+ ,d0-d3/ a0-a3 
a6 

levypuskurln alkuosolte 
Onko klllerin levy ? 
on.ohitetaan tämä 
lasketaan tarkastussul!Wlla 

Onko boottaava ? ' 
ei ollut boottaava 
Entinen väri talteen 
Odotetaan ,ruudun väri muuttuu 
annetaan vielä äänimerkki 

näppälly, Joko Y, y tai muu 

palautetaan ruudun vari 
oliko myöntö? 

oli , tuhotaan 

ei tuhota sl tten 

tuhotaan boottl l lsaamal la 1. 
1 sektori levylle 
0 puo 11 , 0 ura 
1 sektori 
1 al tenumero 
nop 
sektorin alkuosolte 
flopHr 

siivotaan pino 
Rekisterit takaisin 
Pino ennalleen 
Jatketaan dlrettoryn lukua 

hl2t ds . I l Tila alkuperäiselle vektorille 
**********MMMMMMMMMMMMMMMMMMM***MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM * Äänimerkin datat 

aan! dt.H 
dt .b 
dt .b 
even 

h_end ds . I 

buf ds .w 

end 

45, 0,$04, l , 2,2, 170, 3,1, 4,0,5,0,6,0,7,$FC 
8,11,9,11 , 10,0, 11 , 0. 12 , 0,13,0 ,$80,170 
$81 , 2, 2,$E4, 8,0,9, 0,255 ,0 

10 

512 



111[) 

Jay Mi ner, Amigan Isä
pappa suoritti puolenvuo
d en elektroniikkakurs
sin 50 luvun alussa. Sen 
älkeen .hän vietti 3 vuotta 
Pohjois-Atlantin rannikko
v a r t i ostos s a korjaa
massa tutkalaitteita, 
radioita ja kapteenin hifejä. 

Siitä syntyi k•innos
tus elektroniikkaan . 
JM suoritti yliopistolli
sen loppututkinnon elek
troniikassa 1958, jonka jäl
keen hän sai tehtäväk
seen suunnitella tieto
konee n n äy t ö n . S il 
loin hän op iskeli transis
toritekniikkaa. -1964- 1974 JM työsken-
teli MOS-pii rien ja las
kim ien kanssa. Tämän jo
bin jätettyään Miner siir
tyi Atari lle, joka oli juuri 
perustettu . Hän suunnit
tel i pi ir it Atarin suosit
t uun 2600 pel iko nee
see n sekä 400 - 80 0 
A t ari mal l ei h i n . 
1979 Atar illa ki eriske l 
ti i n ra h o i ssa, Jo s -
tain kumman syystä 
A tar i j ää dy tti ke hi tys 
työn kokonaan. 

Pääohjelmoija Larry 
Caplin otti loparit 
ja perusti Activisionin . 
Tämä oli vanhan Atarin 
lopun alkua. 

J ay halusi suu nn ite lla 
68000 po hjaisen ti e to
koneen, mutta Atari päätti, 
etteivät he tarvi tse uutta 
tietokonetta. 

Si llo i n f i r ma st a 
lähti suurin osa sen työn
t e k i j ö i s tä jo id e n mu 
kana oli myös Jay Miner. 

Kolme vuotta hän työs
kenteli Zimast yhtiössä 
suunnittelemassa p11re1a 
sydämmentahdistajiinl 

1982 Larry Caplin soitti 
ja kertoi olevansa väsy-
nyt koko Activisioniin, 
j a kyse li jos J ay ti e
t ä i si k e t ä ä n r a h a 
mi es t ä j oka a ut 
t a i s i h äntä per usta
maan yhtiön. 

Amigan tarinaa, kehdosta ••• 

Moniko tietää, että 
Larry Caplin oli se, joka 
tode ll a ensimmäisek
si kehitteli Amigaa, vaik
kei sitä sillä nimellä sil
loin kutsuttukkaan. 

Zimast hankki joukkoonsa 
silloisen Tonka-leluteh
taan varapuheenjohtajan 
Dave Morsen. 

JM ja kaverit jatkoivat 
työtään, kunnes Larry 
Caplin lähti "lätkimään". 
Dave ja JM lähtivät 
myös, ja perustivat Lor
raine lnc:n. 

Monta vuotta JM:n 
unelmissa oli ollut raken
tee 68000 kone-; jote voisi 
laajentaa helposti ja jon
ka voisi myös julkai sta 
halvempana pelikonever
siona. 

Nyt o li siihen tilai
suus ja kun hänen ystä
vänsä AI Pound näy tti 
JM : ll e t o d e lli s t a mil 
joonan dollarin lentos i
mua. Miner päätt ikin ra
kentaa pikkuisen halvem
man version. Version jolla 
voisi pelailla kotonaan. 
J a y lu ki blit 
tereistä eräästä tieto
konejulkaisusta. Se näyt-
tikin helpolta ja halvalta 
tavalta parantaa animaa
tiota joka oli tärkeää len
tosimuissa. Samoin ääni
puoli oli tärkeä, joten ra
kennettiin 4 , toi sis taan 
riippumatonta äänikanavaa. 

Amigan kehittely jakaantui 
kahteen osaan, JM kehit
teli piirejä, mielien tehdä 
koneesta PC:n kaltaisen. 

Davella oli tie tokoneesta 
omat käsityksensä. 

J M : ll ä oli la in a ttun a 
rahaa, melkein kaikkea 
sitä vastaan, mitä hän 
vain omisti. 

Atari yritti ostaa häneltä, 
hänen suunnittelemansa 
piirit, mutta epäonnistui. 

19 8 4 Jack Tramiel 
myi Commodoren ja osti 
Atarin . Saman vuoden 
kesällä, Commodore 
osti Lorraine lnc:n. 

1985-86 oli Commodo
ren huono vuosi. Yleinen 
hinnanlasku; ja vielä 64:n 
asemaa horjutettiin, C-
128: lla , ja Amigaankin 
meni rahaa. Firma tuot
tikin tappiota pari_ miljac 
dia markkaa. 

Commodore teki Ami
g a n piireihin pal
jon parannuksia. Amigas
sahan oli ennen vain 320 
väriä. 

Commodore osti Lor
rainelle tarvittavat laitteis
tot ja tilat Los Gatosista. 
Se myös maksoi matkat 
koko Amigan kehittelijä
j o u ko 11 e (+vaimoille) 
New Yorkiin, jossa Ami
g a n ensiesiintymi 
nen tapahtuikin. 

Tästä tapauksesta on 
todisteena The Dancing 
Fools. 

(Keitä he ovat? Kokeilep
p a ladata Amigassa 
workbench. painaa mo
lemmat shittit ja altit 
pohjaan ja sen jäl
keen painat tunktionap
päimiä, niin.) 

Tuossa julkistamistilaisuu
d essa Amigaan oli teh
tävä vielä paljon. 

Niinpä si tä ohjelmoi
tnn vlolä k e sk e n mossuj o n . 

Koko kehi tte lyporukka 
tanssi, pysyäkseen hereil
lä, ja siitä tapauksesta 
onkin todisteena tuo The 
Dancing Fools. (N iihin 
aikoihin ei monikaan, Ami
gaan vielä kiinnittänyt edes 
huomiota). 

Commodore joutui supis
tamaan Lorrainen meno
ja ja niinpä porukka 
alkoi jälleen kadota. 

Pienellä miehityksellä 
JM + kamut suunnittelivat 
1.2 käyttiksen, sekä 
uudet piirit seuraavan 
s u k upolv e n Ami go ihin 
Uoita nyt odotellaan mark
kinoille). 

Sitten jälleen Com
modore tiputti Los Gato
sin menoja ja erotti myös 
työntekijöitä. 

N äihin a i koih i n Sak
sassa ja Englannissa ra
kenneltiin 500 ja 2000 ver 
sioita. Niiden piti tulla 
markkinoille kesällä - 86, 
mut ta oliva tkin vuoden 
myöhässä. 

Co m modore ei o ike in 
pi täny t Amiga 1 OOO:sta, 
(markkinoillehan se ilmaan
tui virallisesti ennen joulua 
86) koska luuli saavansa 
kohta halvemman 500 
version. 

Amiga 1000:n mainokset 
jopa s uu t uttivat silloin 
Jay Mineria. Ne kun tun-
tuiv~ Rle~~n ~PWit 1 1 1 

Sitten tulikin vuosi jol
loin ei mainoksia ollut lai
sinkaan. Olikin aika julkis
taa 500 ja 2000 mallit 
kesällä 87. 

Nyt Commodorella alkoi
vat asiat rullata. Amiga, 
jonka kehitys oli tul 
lut maksamaan n. 400 mil
joonaa suomen markkaa 
oli vihdoinkin valmis . 
Jack "Business is war". 

Tramiel myi tähän ai 
kaan jo ST:tä kuin huu
metta. Commodoren po
mo Irwin Goodma... eikun 
Gould ei ollut liikemies
vaistoiltaan samanlainen 
sotilas kuin Jackieboy. 

Kaikkihan suurinpiir
tein tietävät Amigan ase
man tämän hetken mikro
markkinoilla, joten ei 
siitä mitään, mutta mitä 
tapahtuukaan seuraavaksi? 

No tietenkin uudet sisäl
mykset Amigalle . 
Jay Minerin mukaan 
lisää resoluutiota, eli 
1024 pistettä vaakatasossa 
on luvassa. Tällai
sen luulisi hidasta
van Amigaa huomatta
vasti, mytta kuulem
ma ei. Tämä onnistuu sel-
1 ai s~n tempun avulla , 
jonka nimi o n Vid e o 
Aam. VRam toimii si ten, 
että kuvan dataa siirre
t ä ä n tuh ansia b it 
tejä yhden pienen muis-

tinlukujakson aikana 
video ramiin, josta se piir
ret ään ruudulle . 
Nythän Amiga käyttää 
suuremman osan muistin
lukujaksoista kuvan piirtä
miseen ja näin varastaa 
ne itse prosesso ril ta . 
Tästä johtuu koneen 
h i t a u s 
Video Ram on aivan uu
denlainen hommeli, josta 
Jay haluaa sanoa, 
että se kehitettiin ensin 
Los Gatosissa. VRa
mia voiidaan myös käyt
tää moneen muuhun 
kin tehtävään. Se mah
dollistaa mm. ylettömän 
nopeat blitterit, rinnakkais
prosessorit yms. Kaiken 
lisäksi vanhat ohjelmat toi
mivat, kunhan ne on kir
joitettu ohjeiden mukaan. 

Kun uudet piirit tule
vat Amigaan, (ovat 
olleet muuten valmiit jo 
monta vuotta!) ja jos 
ne ovat vielä sellaisia, 
millaisiksi ne on luvattukkin, 
ei Atarilla ole nopeu
dessa mitään sano
mista, mikäli heiltä ei 
mitään vastaavaa 
ilmene. (St:n omista-
jat älkööt suotta suuttuko) 

Kun Jay Minerilta kysyt
t i i n , aikoo ko h än jos-
kus tulovoisuud oss o työ s 
kennellä tällaisen projek
tin kanssa. hän vastasi: 

"You never knowl " 

Petn' Nordlund 
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OLETKO SINÄ JA KONEESI 

TOSIAJASSA ? 

Ohjelmoitaessa aika kuluu 
helposti huomaamatta, 
ensimmäinen merkki ajan
kulusta on yleensä kiljuva 
nälkä. Sama ongelma on 
myös modemihakkereilla, 
ajankuluminen tulee vii
meistään esille seuraavasta 
puhelinlaskusta. 

Ajankulumisen seuraamista 
auttaa tässä esitetty kello
ohjelma joka tulostaa ruu
dun oikeaan yläkulmaan 
digitaalikellon. Vastaavia 
ohjelmia on ,PD:nä kaksi
kymmnetä tusinassa, mutta 
tässä esitettyä kellon run
koa voit itse muokata 
haluamaksesi, esim lisää
mällä hälyytyksiä ym. 

Koodi on assemblyä, joten 
jos et omista assembleria 
unohda koko juttu. Tämä 
on kirjoitettu Hisott-Dev
pacilla Ooka muuten on 
paras markkinoilla olevista 
assemblereista), mutta 
kääntäminen onnistuu 
muillakin. 

Ohjelman rakenteesta 
lyhyesti: 

Ohjelma kiilaa itsensä 
200Hz:n systeemikelloon 
suoraa sen alkulähteille eli 
Timer-C:vektoriin. Ohjelma 
suoritetaan 200 kertaa 
sekunnissa, ja useimmiten 
vain tutkitaan onko sekuntti 
kulunut. Mikäli on, lisätään 
laskureita ja tulostetaan 
niiden sisältö ruudulle. Jos 
ei, niin poistutaan. 

Ruudulle tulostus tapahtuu 
käyttämällä apuna Line-A 
rutiineja ja sen antamia 
systeemifonttien osoitteita. 
Ohjelmaa on helppo muut
taa haluamakseen. Lisää
mällä toisen laskurin joka 
laskee sekuntteja alaspäin 
voi asettaa hälyytyksiä. 
Ruudulle voi tulostaa 
vaikka useita aikoja alak
kain, esim maailman ajat 
(modernistit huom!). 

Eipä tästä paljon muuta voi 
sitten sanoakkaan, hauskaa 
naputtelua. 

OMIKRON BASIC V 3.0 

Koneesi mukana on toden
näköisesti tullut varusohjel
mana ST -Basic, joka on 
Engl. MetaComCon tek
emä. Olet varmasti kokeillut 
sen käyttöä, ja todennut, 
että kyseessä on lähinnä 
graafinen tekstiseikkailu 
nimeltä Basic. Jos olet vielä 
vanhemman Atarin omis
taja, sinulla voi olla jopa 
Digital Researchin tek
emä Basic - ei uskoisi, että 
sama paja on tehnyt mm. 
CP/M:n ja Atarin GEMin ... 
Atari ei enää v. 1988 syys
kuun jälkeen ole toimittanut 
Saksassa ST-Basicia 
uusien koneiden mukana, 
vaan uusi varusohjelma
Basi c on OMIKRON
Basic. (Suomesta saat 
luultavasti edelleen Meta
Co m C on mysteerin .. . ). 
OMIKRON-Basic El ole 
varsinainen PD-ohjelma, 
mutta melkein! Se maksaa 
Saksassa n. 20:- DM, eli n. 
50:- SMk vanhemman 
koneen omistajalle. Varu
sohjelma on siis OMIK
RON-Basic Versio 3.0 -
tulkki (interpreter). OMIK
RON Compiler, samoinkuin 
muutkin OMIKRON-ohjel
mat, ovat edelleen arvota
varaa. OMIKRON on erittäin 
hyvä Basic. ST -koneiden 
yleisin Basic on GfA-Basic, 
ja OMIKRON on ainakin 
yhtä hyvä. Se on kokolailla 
yhtä nopea ja helppokäyt-

töinen, ja kaikki ne funktiot 
ja käskyt, jotka GfA-Basi
cista löytyy, ovat myös 
OMIKRONissa, ja vähän 
ylikin. OMIKRON on, niin
kuin saksalaiselta ohjel
malta voi odottaa, erittäin 
vahva matematiikkapuolella. 
Sen laskutarkkuus on valit
tavissa, ja tarkin antaa 19 
merkitsevää numeroa 
(! - GfA V3.0· 13 nume
roa), jolloin se on hiukan 
GfA:ta hitaampi, mutta 
pienemmällä tarkkuudella (9 
merkitsevää) se onkin 
nopeampi. Lukualue on 
suuruusluokkaa maailman
kaikkeuden atomien määrä, 
eli? 5 x 10 E 4931 (viitosen 
perässä on 4931 nollaa -
GfA - 3.5 X 10 E 154). 
Asiasta poiketen, muistuu 
mieleen ensimmäinen, itse
tellty tietokoneeni, Z-80 
. '/la, ;onka Basic laski lukl.ljå 
aina ? 32 aKJ asti! 

OMIKRON sisältää myös 
valmiita, erittäin tehokkaita 
matriisi- trig.- ym. mate
matiikkakäskyjä, jotka 
yleensä joutuu rakenta
maan isosta pötköstä mui
den Basicien käskyjä. Myös 
musiikki- ja grafiikkakäskyt, 
VOI, AES, (X)BIOS, GEM
käskyt, blitterin ja kellon 
ohjaus ym. ovat mukana. 
Molemmat ohjelmat (Gf A ja 
OMIKRON) tekevät erittäin 
nopeaa koodia. OMIKRON 
toimii joko rivinumeroilla tai 
ilman, GfA:n tyyliin. Erikoi
suus: OMIKRON ei häviä 
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RESETillä. 

GfABasicin tapaan OMIK
RONilla on myös Compiler, 
kääntäjä, jonka käyttö on 
aivan samanlainen {yhtä 
helppo!) kuin GfA:n vastaa
van. Käännettynä ohjelma 
on useimmiten yhtä nopea, 
tai jopa nopeampi kuin 
esim. C- kielinen. 

OMIKRON-Basicin saa 
myös ROM-porttiin liitettä
vänä modulina. OMIK
RONilla on myös ohjelma
kirjastoa, useita levyllisiä 
valmiita rutiineja erilaisiin 
tarkoituksiin. 

OMIKRON muistuttaa varsin 
paljon Microsoftin MBASl
Cia, joten jos se on tuttu 
ennestään, niinkuin monille 
on, niin OMIKRONin käyttö 
on kohtalaisen selvää. 
Mutta tietysti ohjeet olisivat 
mukavat - ja siinä tuleekin 
homman vaikeus. Saksassa 
ohjelman mukana saa 
ohjekirjan, mutta se on 
100-sivuinen eepos tiheää 
Saksan kieltä. Lisäksi on 
olemassa moniakin muiden 
kustantajien tekemiä ohje
kirjoja, kts. luettelo lopussa. 
Mutta kaikki teksti on 
ainakin toistaiseksi vain 
saksaksi. Tilanne saattaa 
tulevaisuudessa muuttua, 
mutta peruskoulun yleisin 
kielivalinta näyttää jälleen 
kerran järkevyytensä ... 
Keski-Euroopassa ei 
puhuta englantia, paitsi 
eräillä Atlantin saarilla. 

OMIKRONin Basicin ver
siossa 3.0 ei ole enää ns. 
ajomodulia, jolla voi ajaa 
sen .BAS -ohjelmia -
mitäpä sillä oikeastaan te
kisi, kun on koko Basic. 
Vielä versiossa 2.0 sellainen 
oli, mutta se ei tunnista 
kaikkia V3.0:n käskyjä (val
taosan tietysti kyllä!), joten 
aivan kaikkia V3.0:lla tehtyjä 
ohjelmia se ei aja. Keski
Euroopassa on OMIKRONia 
myyty, ja uusien koneiden 
mukana mennyt, jo lähes 
70 000 kpl. Vähän enem
män kuin GfABasicia (sitä 
on tosin koko maailmassa 
myyty enemmän), joten 
sillä tehtyjä ohjelmia on 
luvassa pikapuoliin mel
koinen määrä. OMIKf:lONin 
levyllä on mukana myös 
kansiot DIV DEMO, eli se
kalaisia demoja, RCS eli 
resource construction set, 
ja SPRITE-editori, sekä aika 
pino GEMin liityntä-ohjeita 
ja ohjelmia. Ne ovat hyö
dyllisiä ohjelman teossa. 

Kirjallisuutta aih(J(JS(J(Jn 
liitty11n: Clemens Hoffman: 
OMIKRON.BASIC, kust. 

Meriin Computer GmbH, 
ST-Computer Redaktion, 
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Riidiger Linden: Der DATA 
BECKER Fiillrer zv OMIK-

RON.BASIC, 235 sivua, 
ISBN 3-89011-450-4, sekä 

Das Grosse ST-Basic 
Bucll, OMIKRON. basic 
lnterpreter + Comp1ler, 550 
sivua, 

Hans-Georg Scllumann: 
Atari ST-OMIKRON-Basic 
fiir einst81ger, 258 sivua, 
ISBN 3~89011-32?

.J. Kolme edel~tä: kllSt. 

Data Becker, Merowinger
strasse 30, 4aKJ Diissel
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BASIC GEM Tutor fiir alle 
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ELITE 

Pitkän aikaa pelimaailman 
s_uurimman huutelun 
~1heena on ollut 16- bit
tinen Elite. Tietokonelehdet 
ov~t lyö~eet rumpujaan 
~ehn ~nnomaisuudesta , 

Joten_ .. asiasta oli otettava 
henk1lokohtaisesti selvää. 

"~l~uperäinen" 64:n Elite 
011 Ja on edelleenkin huip
pul~9kkaa; grafiikkaa ylis
tetaan vieläkin . Ottaen 
~-uomioon 16- bittisi stä 
lahtevän väännön or 
pelilt~ lupa odottaa ~aljon'. 
Ja hienoltahan se näytt·· .. V kt . aa. 
~- ~ngrafiikka on täytet-

tya Ja värikästä (heti ero 
kuusnepaan) ja jopa suju
vaa. Vaikka grafiikka ei 
?lek_aan aivan Starglider 11 
Ja ~1~us tasoa, ei voi muuta 
kuin ihailla. 

P~lin perusideahan on toi
mia kauppamatkustajana 
planeettOJen välillä: "Osta 
halvalla, myy kalliilla olkoon 
mottonamme kolleegat." 

Maailmankaikkeus vilisee 
avaruusrosvoja ja muita 
rehellisiä (?) kauppiaita. 
Co~ra Mk 111 on varmasti 
kovilla, etenkin telakoitues
saan planeetojen välisille 
avar~usasemille, joka 
aluksi on vaikeaa. 

Pl~neetojen Supermarke
teissa on paljon tavaraa 

tarjolla.Parhaimman voiton 
saa, k_~n nakkaa rehellisyy
d_~n Jatemyllyyn ja ostaa 
v11naksia, aseita J·a o .. 
0

. rJ1a. 
rJuushan kiellettin jo 

1 BOO-luvulla, ja kielto on 
edelleen voimassa . 1 ·· 

1
... v1ea 

ne Jannan vuosituhannen 
al~ssa. Tosin ilo saadusta 
vrntosta jää useinmiten 
lyhyeksi, kun hetken len
n~ttyäsi kansainvälinen 
Linnunradan poliisi paukut
t~l~e .. lasereitaan ympäril
l~s1. Kuka ruoja kieli puu
histani ?" on varma ajatus 
C?b~an räjähtäessä kappa
le1ks1. 

O~ varmaankin selvää, että 
Elite on kaunis katsel
ta~a,syvä ja mielenkiin
to1~en erinomaisen erino
m~1nen peli. Ei, enemmän 
kuin peli, se onjo legenda. 

Eh_dottom_asti vuoden par
haita esityksiä Dungeon 
Masterin,Viruksen ja parin 
~uun pelin ohella. Haasta
Jla tosin löytyy, Frederation 
of Free Traiders ensimm .. ·-.. a1 
sena, mutta se onkin ko-
konaan toinen juttu. 
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peli harkintakY
X<?~ o~eli johon kannat..:. 
\<y1s1lle. muiden-

kYllä tutustua taa 
kin. 

siirto on pelissä 
Jokainen 1 lla Tehtä-
harkittava hu·~1e1a·· ~aamioita 

"nä on kera• 
va. . . t maakunnista, 
enla1s1s ~ t vaakunoi-
. tka tar1oava 
l~ensa suojan pelaa~~lle. ~n 

. hallittava rauta1s1n he -
va1~n looginen päättelykY-
mo• "rton 

.... rä purl<aminen 
den vaa . ·1a 

. ttaa ketjureakt1on 
a1heu 1 staan sul-

äänet ja taustalla pyöri~ä 
"kki antavat aivovo1-

musu t t ntu-
mailulle hyvän taus a u 

\<ynsä ja ajateltava .. s1 11k1n"~ sa pitkälle, kuten ay "''n 
testeissä konsanaan. oma 

·) ·a maa
kilpesi (vaakunas1 ·hr'estel-
kunnan vaakunan 1 1 . . 

.. .,, .. p01m•-
mällisillä lnkke• a . 
taan taitavasti naamiot. 

. k' vaakunan liik-
Kumman in · lä 

. 1 eet ovat vie 
kum1s a u .. 'oikainen 
rajalliset. Lahe.s tt~ erilaisin 
naamio on suo1a. . otka 
ansarakenn~\m1n, . J . 
koostuvat kalojen, "~.~~1en, 

joka puoe ... 
tuhon. 'ta kul\<Ureitte1a. 
kee mu~elin rnahdotto
tehden . ""ttyen XORin 
maksi. Ta• paa ·a 

. ii·s'een nauruun l piru 1 
uudelleen aloitukseen. 

Hyvin yksinkertainen p~:~ 
. k ena mutta to 
1atu 5 

' ·a mielenkiin-
haastava l . . on 

. ssa 1uom toinen. JO . . 
suorastaan oivallinen. 

.. hyvä mutta niukka 
Grafnkka • ,., ..... hdys-

man. 
. elemme peliä haas-

Suos1tt . .. sanaristi-
tavista pele1sta, .. .. 

. . muista tehtavarat-k01sta 1a 
kaisuista pitäville· 

zambo&Masa 
z M 

Grafiikka 8+ 8 

Äänet 9 8 

Kiinnost. 8+ 8 

Games: 
Edition, 
Azniga 

Winter 
Epyx, 

Tämä peli on 
ehdottomasti 
Amiga-peiien 
Pohja noteeraus. 
Grafiikka on kuin 
Vicistä digitoitua 
äänet puolestaan' 
Spectrumista. Peli 
on suorastaan 
kauhistuttava. c-
6~.-~ersiota tyyty
va1senä pelat
tuani odotin 
Amiga-versiol
takin jotain laa
dukasta, mutta 
pet.Yin karsaasti. 

<?ratii.kka-shokista toivuttuaru . . .. . . 
löytää pelistä sitä mu· t Ylltin epatOIVOtsesti 

1s a versioista tuttu 1 vuutta mutta epäo . . a pe atta-
Täznä peli on niin su1:1IStwn:. Pelattavuutta ei ole. 
väh .. kea, etta tuntuu Siltä että znir· 

emman sanotaan, sitä parempi. , a 

Ainoa millä peli voi myydä .. . · ' ./ l 
on Epyx seka·· .. ' on . .se, ett~ JUUfafsijaJtQ.JR[fl' • se, etta muut Cam 1 

• 1 
niin laadUkkaita Täinä ;:.. t . fl-~0$-peJ%PMat •olleet ,, 1H 

mien tai nukkien 1ari~~-
pom .. . k . ta 101-
telmällisista 1ou o1s , 

..,,,.:,,;.,+.; • cl OSiaankaan sitä ole 01 
~J ..... u pettynyt täll . . en 
rahanansaitseznist .aISeen selvästi pelkästään 

arko1fuksessa jUlkaistuun pe11·m· 

ja liikkumaton. na1a 
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Atari ST:n piirrustusoh
jelmien ·kuvaformaatteja 

Atarille on olemassa 
useita eri piirto-ohjel
mia, joista luultavasti 
suosituimmat ovat 
Qe,gas_ja Neochrome. 
Kuten tavallista on 
molemmilla ohjelmilla 
oma tapansa tallettaa 
ruudulla oleva kuva tie
dostoksi. 

Kuvien ja niiden osien 
liittäminen omiin ohjel
miin on helppoa , ainoa 
vaikeus on kuvatiedos
tojen rakenne. Esit
ämme nyt Neochrome 
ja Degas~ piirto-ohjel
mien kuvatiedostojen 
rakenteen ja lisäksi 
pienen ohj~lman Gfa
basicilla, jolla tiedosto
jen lataus onnistuu. 

tavua tilaa. (Sekä Degas 
että Neo tallettavat värit 
samalla tavalla). Neo:n 
otsikossa on varattu tila 
myös tiedostonimelle, 
nykyinen ohjelma ei sitä 
tosin käytä. 

Neochrome tallettaa 
tiedon myös väriani
maatiosta. Värianimaa
t i o 11 a tarkoitetaan 
värirekisterien arvojen 
jatkuvaa pyöritystä, täl
löin ruudulla olevien 
kuvapisteiden väri 
muuttuu ja saadaan aik
aa n ani
m aa ti ov ai k u tai ma . 
Värianimaatiossa tarvi
taan tieto niistä rekiste
reistä joiden arvoja 
pyöritetään. Jos pyöritys 
tapahtuu esimerkiksi 
rekisterien 2 ja 4 välillä 
vasemmalle muutetaan 
rekisterien arvoja 
seuraavasti 4->3, 3->2, 
2->4. Neochromessa 
voidaan pyörittää vain 

12 wotiaan ensikerta

piirrustuksia Atari ST: lll ja 

DEGAS ELITELLA. hllrtl 

klyttlen. Helppoa eik6 

totta/ 

[~~~D_e_g_a_s_E_h_.te~~~J 
Offset 

+O 

pituus 

1 sana 

+2 16 sanaa 

Resolutio 

Ka·· yttämällä yhtä väliä. Mukana on 
myös pyörityksen kompressiota voidaan 
suunta ja nopeus sekä kuvatieto tiivistää mah-
kuinka monta pyöritystä dollisimman pieneen 
tehdään. tilaan. Voidaan esimer-

kiksi tutkia onko kuvassa 
Neocrhomen tiedosto- paljon samanvärisiä 
formaatti suunniteltiin kuvapisteitä peräkkäin ja 
mielivaltaisen suuruisilla i 1 moi tt a a pisteiden 
kuville. Tästä syystä määrä ja niiden väri. -._ 
otsikossa on tieto Degas Elite tekee juur~ 
kuinka leveä ja korkea näin. Se kompresso1 
kuva ·on . Nykyinen kuvan ns. juoksunpi-
Neochromen versio tuuskoodauksella jok-
osaa tehdä vain ainen bittitaso erikseen. 
320*200 kuvia, joten Näin saadaan tuo 32000 
kuvan leveys otsikossa tavua huomattavasti 
on aina 320 ja korkeus pienempään tilaan, 
200. lisää yksityiskohtia kutistusuhde on jopa 
otsikon rakenteesta löy- 60%. Kompressoitu for-
tyy taulukosta. maatti on muuten sama 
llagas kuin kompressoimaton 

,mutta tuo 32000 tavun 
Degas ja Degas Elite kuvadata on korvattu 
toimivat kaikissa Atarin vai htelevapitu isella 
näyttömuodoissa, mutta tietomäärällä, lisäksi 
huolimatta tästä, tiedos- tarkkuussanan ylin bitti 
tonrakenne on hivenen on asetettu ykköseksi eli 
yksinkertaisempi kuin sanat ovat $8000,$8001 

Atarilla on kolme näyt
tötarkkuutta, matalare
solutio, keskiresolutio ja 
l<orkearesolutio 
Suosituin on varmasti 
matalaresq}W~ 1 v~i~~a 
sen tarkkuus on pienin 
kaikista, 320*200 pikse
liä. Syy tähän on se että 
se on myös värikkäin 
mode , käytössä on 16 
väriä 512 värin valikosta. 
Keskiresolutio on tar
kempi , 640*200 pikseliä 
, mutta käytössä on vain 
4 väriä. Korkearesolutio 
sopii hyvin tekstin
käsittelyyn ja tekniseen 
riiin1~t11k~AAn . mutt~ 
käytössä on vain musta 
ja valkoinen väri. +34 16000 sanaa 

1 rsn 
~034 14 !Pan&a" o rl s J 

O=low, 1=med, 2- high 

Väripalettidata 

Kµvadata suoraa 
n.ludun formaatissa. 
V~rianimaation aloitus 
rekisterit 

Neochromen. ~~ressio-
~P!'li!lll:llW ... ~-~~illl!'~~~imlllJW.11 n aika 

Pegasiq tiedostoista on e , ehkä KU'Vlen talletukseen on 
kaksi yleistä tiedos
torakennetta, NEO ja 
DEGAS. Molemmat tal
lettavat saman infor
maation ' mutta tiedos
tojen rakenteet poik
keavat hieman toisis
taan. 

Talletukseen tar-vitaan 
kuvasta vähintään 
seuraavat tiedot: tark
kuus, käytetyt värit eli 
väripaletti ja itse kuvain
formaatio • ljittikarttana. 
Usä1<si voidaan tallettaa 
lisätietoa mm. väriani
maatiosta. 

Neocbrome 

Neocrhome v0.5 on 
ehkäpä yleisin piirto
ohjelma Atarille, koska 
se tulee ilmaiseksi 
koneen mukana. 
Neoohrome tiedostot 
ovat .NEO loppuisia ja 
niiden pituus on 32128 
tavua. Tiedosto koostuu 
128 tavun mittaisesta 
otsikosta, jossa on tie
dot resolutiosta, väreistä 
ja värianimaatiosta . 
Loput 32000 tavua ovat 
kuvainformaatiota. 

Värit on talletetaan 
suoraa värirekistereiden 
arvoina. Atarissa kuva
pisteen arvo ei ilmoita 
suoraa sen väriä, vaan 
sen värirekisterin, josta 
väri otetaan. Matalare
solutiossa kuvapiste on 
neljä bittiä eli sillä voi 
olla 16 eri arvoa . 
Ataris sa on 16 
värirekisteriä ,joten 
matalaresolutiossa voi
daan esittää 16 eri väriä. 
Värirekisteri muodostuu 
kahdesta tavusta,joten 
16 rekisteriä vie 32 

+32042 4 sanaa 

+32050 4 sanaa 

+32058 4 sanaa 

pituus 32066 

Värianimaation lopetus 
rekisterit. 
Värianimaation suunna 

Värianimaation 
nopeudet 

[~~~N~e_oc_h_r_o_m_e~~-] 
Offset 

+O 

+2 

+4 

+36 

+48 

+60 

+52 

+64 

+56 

+58 

+60 

+62 

+128 

pituus 

Pituus 

1 sana 

1 sana 

16 sanaa 

12 tavua 

1 sana 

1 sana 

1 sana 

1 sana 

1 sana 

1 sana 

1 sana 

33 sanaa 

32000 tavua 

32128 

Nollatavu 

Resolutiotavu,aina nolla 

Väripalettidata 

Varattu tiedostonimelle 

Värianimaation pointterit 

Sanan alemman tavun 
alempi 4 bittiä ilmoittaa 
loppurekisterin. Tavun 
ylemmät 4 bittiä aloitus
rekisterin. Jos sanan 15 
bitti asettunut on ani
maatio päällä. 

Animaationopeus . 
Alempi tavu anta arvot 
- 127, +127. Positiivinen 
anlmoi oikealle. 

Nollatavu 

Nollatavu 

Kuvan leveys, 320 

Kuvan korkeus, 200 

Varattu myöhempään 
käyttöön. 

Kuvadataa ruudun for
maatissa. 

olef'nas~a useita en ver- turhankin monimut-
sioita. Alkuperäinen kainen. 
Degas muodosti 32034 
tavua pitkiä tiedostoja Kuva on ensin jaettu 
loppuliitteillä .Pl1, .Pl2 bittitasoihin, matalare-
ja .Pl3. Degas Elite solutiossa niitä on neljä. 
tekee myös samalla Ensiksi on koodattu alin 
loppuliitteellä olevia bittitaso kokonaan . 
kuvia mutta niiden Seuraavaksi tulee toinen 
pituus on 32064 tavua. taso jne. Koodauksessa 
Lisäksi Degas Elite käytettyjen tavujen mer-
tekee kompressoituja kitykset ovat seuraava: 
tiedostoja joiden loppu- x ""O - 1 2 7 , käytä 
liitteet ovat seuraavat x+1 tavua 
. P C 1 , . P C 2 , . P C 3 . sellaisenaan. x--127 -
(Palaamme kompres- -1, Toista seuraavaa 
sioon myöhemmin). tavua x+1 kertaa. 

x-128, ei merkitystä. Degasin otsikko on 
yksinkertainen. Se sisäl
tää tiedon näyttömo
desta ja käytetyistä 
väreistä. Seuraavaksi 
tulee kuvainformaatio 
joka on talletettu 
samalla tavalla kuin 
Neochromessa. Alku-
peräisessä Degasissa 
tiedosto päättyi tähän, 
Degas Elite lisäsi kuva
tiedon perään 32 tavun 
mittaisen jälkiosan , 
jossa on tietoa väriani
maatiosta. 

Degas Elite sallii neljä 
eri värianimaatioväliä 
yhtä aikaa. Jokaiselle 
välille on erikseen aloi
tus ja lopetusrekisteri. 
Lisäksi jokaisella on 
oma nopeus ja suunta. 

Kompres.s.io 

Jos kuvainformaatio tal
letetaan suoraa ruudulta 
tiedostoon, tarvitaan 
aina 32000 tavua tilaa 
riippumatta siitä mitä 
ruudulla esitetään. Täl
löin kaksipuoleiselle 
levylle ei saa mahtu
maan kuin noin 20 eri 
kuvaa. 

KuY.Bn lataus 

Kuvan latauksessa 
olennainen tieto on värit 
ja kuvatieto. Listaus 
1 :ssä on esimerkki 
Neochrome kuvan 
latauksesta GFA- basi
cilla ja listaus 2:ssa 
Degasin vastaavsta. 
Ladatusta kuvasta on 
helppo ottaa blokkikäs
kyillä spritejä vaikkapa 
peleihin. Myös useissa 
valmispeleissä on käy
tetty spritejä, jotka on 
talletettu suoraa jonkin 
piirto- ohjelman formaa
tilla. (Usein kuvasta on 
muutettu otsikkoa jolloin 
piirto- ohjelma ei sitä 
tunnista ja siten sitä ei 
voi ladata suoraa.) 

Kompressoitujen kuvien 
käsittely basicilla on 
hankalaa koska bittitasot 
on yhdistetty useam
paan tavuun. Onkin 
syytä tall~ttaa kuyat 
kompress?1m~~~a .J.O~ 
aikoo käyttaa n11ta 
omissa ohjelmissa. 

Seniori 



Ahaa! elämykseksi aloitteleville! -
Amigalla tekstin scrollaus .. basicilla 
Amigalla voi tehdä scrollauksen aika helposti basicilla, ja vieläpä pikseli pik
seliltä. Basicissahan on käsky scroll, jonka muoto on SCROLL (X1, Y1 )
(X2,Y2), DX,DY. Käsky siirtää suorakaiteen sisältöä DX pistettä x
suunnassa ja y-suunnassa DY pistettä. Suorakaiteen yläkulma on X1 ,Y1 ja 
alakulma X2, Y2. Jos DX on negatiivinen siirtyy suorakaide vasemmalle. 
Ja jos DY on negatiivinen, sisältö siirtyykin ylös. Käsky siirtää kaik
kea, mitä alueella on. Scrollaushan on ohjelmointipulmista vanhimpia, 
mutta Amiga-Basicilla yksinkertainen. Siirretään vain tekstiä vasem
paan, kunnes sitä on siirretty kokonaisen yhden merkin verran, ja printa
taan uusi merkki. Koska idea on noin yksinkertainen, on myös ohjelma 
lyhyt. Jos DX: n arvo on - 1, on scrollaus hidasta mutta tasaista. 
Mitä pienempi (suurempi) arvo on, sitä nopeampi ja nykivämpi on scrollaus. 
Jos DX:ää muuttaa, pitää muuttaa myös tekstin asetusrutiinia, tai kirjainten 
välit pitenevät. Loppuun vielä ohjelma. Sen toiminnan selityk
set ovatkin itse ohjelmassa. Joten rullaillaan! 

Pasi Kovanen -89 

levyjen 
toreista 

Kun Atarin ST -koneet tuli
vat myyntiin, niissä oli vain 
osa käyttöjåqestelmästä 
(TOSista) sisäänrakennet
tuna ROM-piireillä. Noin 
2/3 TOSista olt aina ladat
tava levyltä koneeseen sitä 
käynnistettäessa. Koneen 
sisällä olevassa TOSin 
osassa oli, ja on edelleen, 
Ohjelman pätkä, JOka käs
kee koneen aina sitä käyn
nistettäessä kurkistamaan 
levyasemia, ensinnäkin, 
montako niitä on konee
seen liitetty, ja toiseksi, 
onko A-levyasemassa levy 
Jos levyä ei ole, Ja 
koneessa on ns ROM
TOS, koneen käynnistys 
hoidetaan sen avulla Mutta 
jos asemassa on levy. siitä 
haetaan ensin ns. Boot
sektori, ja katsotaan, mil
lainen se on Boot-sek
toreita on kahdenlaisia. 
Toimivia (executable) ja ei
toimivia (non executable) . 
Jos boot-sektori on ei-toi
miva, levyltä haetaan sen
jälkeen AUTO- kansiota, ja 
jos sellainen on, ajetaan 
sen sisältämät ohjelmat. 
Sitten haetaan levyn ACC
OhJelmat, ja ladataan ne 
muistiin. Ja senjälkeen 
ladataan käyttäjän DESK
TOP INF - filessä mahdolli-

sesti itse määrittelemät 
ohjelmat ja filet. 

Mutta jos levyllä on toimiva 
Boot-sektori, niin se aje
taan aivan ensiksi, ja katso
taan , mitä se käskee 
koneen tekemään Useim
miten se käskee ladata jon
kin ohjelman, joka on 
samalla levyllä Jollei se 
ole, on pommeja tiedossa. 
Tällaisia ohjelmia ovat mm. 
useat pellen ja demojen 
lataajat, RAM- TOSit, ja ns. 
boot- sektori-virukset. 

Toimivassa boot- sektorissa 
on sen byte1stä lasketun 
tark1stussumman ( check
sum) oltava hex 1234. Sil
loin, Ja vain silloin, Ja aina 
silloin se on toimiva, kaikki 
muut checksum1t ovat ei
toi m ivia Eli jos esim. 
vahingossa saat aikaan 
levylle boot- sektorin, jonka 
checksum on &H1234, nun 
sellainen levy, ollessaan 
levyasemassa konetta 
käynnistettäessä, kaataa 
koneen lähes 100% var
masti. Kone e1 käynnisty 
ollenkaan. (Tämä on ehkä 
yksinkertaisin mahdollinen 
virus ) 

Use1mm1ssa levyissä ei 
boot- sektorilla ole mitään 
käyttöä Sille e1 koskaan 

f,V1H 

kirjoiteta mitään, mutta se 
luetaan aina, jos levy on 
koneessa kun se käynnis
tetaän. Eli, mikäpa sen 
mukavampi paikka virus
ohje l mille I Ja niitähän 
maailmalla on Boot-sek
ton-virukset ovat kuitenkin 
yleensä suhteellisen har
mittomia, ja ne on varsin 
helppo tunnistaa Ja tuhota 
Hankalimpia tässä suh
teessa ovat levyt, joissa 
boot- sektorin pitaäkin olla 
to1m1va Niihin ujutettu virus 
on tunnistettavissa vain 
vertaamalla koko boot
sektorin sisältöä tunnettuun, 
toimivaan, samanlaiseen 
boot-sektoriin. PD na on 
ohjelmia, jotka hoitavat 
homman, niissä on tunnet
tuja boot- sektoreita val
miina fileinä koko JOukko, ja 
ne antavat varoituksen, JOS 
tarkastettavan levyn boot
sektori on to1m1va mutta 
tuntematon Samoin niissä 
on tunnettuja virus- listauk
s1a, Joihin boot- sektonn 
sisältöä verrataan, ja anne
taan varoitus, JOS tuttuja 
löytyy Toinen, hankalampi 
virus- tyyppi ovat ns linkk1-
v1rukset, mutta ne ovat sit
ten toisen jutun aihe. 

Olli vrnla 
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AMIGAN 
käyttö järjes
telmästä 

1.4 KEHITYSTYÖ ON 
JO PITKÄLLÄ, VAIKKA 
AMIGAN l<ÄYTTÖJÄR
J ESTE LM Ä 1 .3 ON 
VASTA TULOLLAAN 
SUOMEEN. 

Amigaa käytetään sen 
omalla erityisellä käyttöjär
jestelmällä, jota koko ajan 
kehitellään ja muutetaan. 

Suomessa kaikki odottavat 
versiota 1.3, mutta 1.4 on 
jo sekin suunnittelupöy
dällä. Amigan kehittäjien 
konferenssissa Euroo
passa, on keskusteltu siitä. 
mitä ominaisuuksia tulee 
olemaan 1.4 seuraajalla. 

Osalla konferenssiin osal
listujista oli toivomuksena 
tehdä kokonaan kansallisia 
tietokoneita. Se merkitsisi 
menupalkkeja, jotka olisivat 
käyttäjän omalla ~idinkie

lellå. Commodoren viral
linen kanta oll ku1tonk1n 

vähemmän innostunut 
tästä ajatuksesta. 

Toinen esille tullut ehdotus 
oli ottaa Arexx ja wsllsll 
mukaan Am1gaan. Edel 
leen haluttiin, etta Post 
scnpt olisi asetuksissa kir
joitinohjainten matkassa 
Keh1tysehdotusten joukos
sa oli myös Alan Rubrightin 
PD- ohJelman Handylcons 
(Fish 148) liittäminen käyt
töjärjestelmään. Ohjelmalla 
saadaan Workbench
ikkunaan menupalkki, josta 
voidaan valita tarvittavat 
työkalut. 

1.4.ssä tai myöhemmassä 
versiossa on tarkoitus 
uudistaa f1lerequest. 

Commodoren taholta 
luvattiin grafiikan paranta
mista ja myös mahdolli
suutta verkkoJärjestelmiin 

"Jos meillä e1 ole mahdol
lisuutta verkon hyvåksik-

ayttöön seuraavan kone
suku polven aikana, niin 
saamme hävetä' " olt siellä 
Jim Kackraz JYrissyt 

Haaveissa oli olllut, myös 
kytkeä asetukset ohjelma
kohtaisesti, niin että ase
tukset olisivat aina ajettavan 
ohjelman mukaiset Se 
merkitsisi automaattista 
muuntumista ohJelmakoh
ta1sta tarvetta a1atellen 

Commodore-yhtiön taholta 
uskotaan Amiga-yhtenäi
syyden muuttumiseen , 32-
bittisten koneiden merkityk
sen kasvaessa. 

Tultaneen tekemään ohjel
mia, jotka toimivat ainb~
taan 32-bittisissä Am1- , 
goissa. Tämä suuntaus 
tulee, kun Motorola esitte
lee uuden 68040- proses
sorinsa marraskuussa. 

LUVATTU ON: 
Version 1.4 kehitystyö on jo 
pitkällä. Muun muas~ 
tulevat guruilut poistumaan. 
Tilalle saadaan järjestelmä
tiedotukset. Toivottavasti 
sieltä jatkaminen tulee hel
pommaksi ilman tieto
koneen uudelleen käynnis
tämistä. 

Basic tulee paremmaksi. ia 
versiossa 1 4 on tuki Com
modoren uudelle korkaare
soluut101selle yks1varimoni
torille A2024:11e (erotteluk
yky 1024x1008 pikseliä). 
Toimii sekä PAL- että 
NTSC-standardilla Erityi
sohielmia ei tarvita. Näyttö 
pystyy neljään harmaasä
vyskaalaan. Fast file - Jär 
jestelmä tulee vakioksi k ja 
tuo mukanaan paremman. , 
levykkeenkasittelyn. 

Lisäksi odotettavissa ole
vista muutoksista: Tuki 
enko1svalmisteisille piireille. 
Muutoksia iotiution- gadge
tissa. Uudet asetukset. 
Muutoksia workbenchissä. 
Lisayks1a DOS-komentoi
hin Laajennettu shell , 
{CLl.stä parannettu muoto). 
Tuki vänfonteille. ROM
tekstit nopeammiksi. Tar
kistetaan muutamat virheet. 

Nämä ovat kuitenkin vasta 
suunnnitteluaikeita, jotka 
saattavat kokea aikamoisia 
muutoksiakin. 

Amiga 500 on myös saanut 
paljon toivotun kiintolevyn 
A590. Se olikin ainoa 
uutuus la1tetasolla Frank- \ 
furtm konferenssissa Se O'\ J 
3.5 tuumainen ja 20 Mt:n 
muisti, jonka hakuaika on 
80 ms. A590 tarvitsee ver
sion 1.3 automaattiseen 
käynnistymiseen. 

JP 



Miltei jokaisessa tuotteessa on 
nykyisin viivakoodi jolla tuote on 
koodattu. Uusissa kassakonejär
jestelmissä on vakiona viivakoo
dien lukumahdollisuus, ja auto
maattivaakajärjestelmät tulostavat 
tuotteen koodin viivakoodina. Vii
vakoodi on tulostettua konekieltä. 
Ne ovat ainoa tulostusmuoto joka 
suoraa siirtää tietokoneen bittivir
ran paperille ykkösinä ja nollina. 
Viivak'dodit ovat viestejä, joissa 
tieto on koodatttu käyttäen viivojen 
ji\ niiden välien leveyttä. Viivakoo
deja voidaan muodostaa suhteelli
sen halvoilla tulostuslaitteilla eikä 
niiden lukemiseen tarvita kovin 
suurta tarkkuutta. Lukemiseen voi
daan käyttää useita eri menetel
miä, mutta kaikkien perustana on 
erottaa koodista viivojen ja niiden 
välien leveydet. Käytössä on vii
vakoodilynij:i.. jojssa käyttäjä itse 
pyyhkäisee koOdi.A yli ja kynässä 
oleva valoanturi antaa tiedon onko 
kynä viivan vai välin päällä. 

Laserskannerissa käytetään laser
sädettä, jota poikkeutetaan hyvin 
nopeasti sivusuunnassa. Lasersä
teestä heijastunut valo palaa tak
aisin skanneriin ja ilmoittaa onko 
säde viivan vai välin päällä. Laserin 
valo on niin voimakas että skan
nerin anturi e1 nae muuta Skan 
naus suoritetaan myös useampaan 
suuntaan JOten v11vakoodin asento 
ei vaikuta tulokseen Käytössä on 
useita eri menetelmiä bitt1en koo
daukseen, mutta tuotekoodeissa 
käytetään ns. UPC koodausta. 
UPC koodauksella voidaan esittää 
numerot 0-9. mikä on riittävä 
maärä merkkejä tuotekoodauk
seen. UPC koodauksessa käyte
täan elementtejä (viivoja ja välejä) 
joiden leveys on yksi. kaksi, kolme 
tai neljä kertaa perusalk10,, leveys. 
Seuraavassa tåulukossa' on esit
etty lra11<ki mahdolliset elementit 
(taulukossa O on väli ja 1 on viiva) 

1 Viiva, yksi alkio 

11 Viiva , kaksi alkiota 

111 Viiva, kolme alkiota 

1111 Viiva, neljä alkiota 

0 Väli ,yksi alkio 

00 Väli , kaksi alkiota 

000 Väli, kolme alkiota 

0000 Väli, neljä alkiota 

Käytössä on siis kahdeksan e1i
laista elementtiä, joista yhdistä
mällä saadaan aikaan numerot 0-9 
ja muutama erikoismerkki. Yksi 
merkki koostuu seitsämästä ele
mentistä (0 tai 1) ja loppuu aina 
vastakkaseen alkioon. Merkkeistä 
koottu jono alkaa ja loppuu aina 
samalla koodilla eli 101 . Lisäksi 
jonon keskellä on keskikoodi 
01010. Jotta asia tulisi vielä vaik
Aarnrnaksi ymm~rtää käytetään ~ n . ,. , 
keskimerkin oikealla puolella 
merkkejä joissa viivat ja välit ovat 
vaihtaneet paikkaa. Kuvassa 1 on 
esitetty koodattuina sekä vasem
man että oikean puolen merkit 
sekä alku- ja keskikoodi. 

Kuvassa 2 on esitetty merkkijono 
jossa on käytetty merkkejä 1-9. 

Viivakoodin luku 

ja tallettaa ajan jolloin linja on 
nollassa ja ykkösessä. Käyttäjä 
antaa merkin milloin luku alkaa ja 

loppuu esimerkiksi painikkeella. 
Muistiin talletuksen jälkeen voi
daan laskea pienimmän alkion 
pituus, eli hakea lyhimmät aikavälit 
jolloin linja on ollut nollassa ja 
ykkösessä. Näiden pitäisi olla 
samat, jos luku on onnistunut. 
Seuraavaksi kaikki aikavälit nor
malisoidaan jakamalla pienimällä 
aikavälillä, jolloin saadaan merkki
jono jossa on elementtien leveydet 
1-4. Tässä on nyt koodi jota 
voidaan ryhtyä purkamaan. Aluksi 
etsitään aloitusmerkkiä 101 , sen 
pitäisi olla ensimmäinen koodi. 
Kun aloitusmerkki on löytynyt ote
taan seitsämän seuraavaa alkiota 
tutkittavaksi. Ensimmäisen alkion 
pitäisi olla eri kuin viimeisen. Mikäli 
näin ei ole, on tapahtunut luku
virhe. Jokainen merkkikoodi on 
erilainen ja mikään koodi ei ole 
takaperin sama kuin toinen etu
perin. Tästä syystä on mahdollista 
lukea viivakoodi myös takaperin 
ilman sekaannusta. 

Käyttö 

Viivakoodien kotikäyttö vaatii 
vähintään lukulaittean viivakoo 
dian tulostusla1tteen 1a tietokoneen 

.viival<oooien lukernmooltlarrasteti- tu ohjet l~t~ineeh. !f ul~~~l\\tftQC\ _ 
1ala1tteilfa on sllht~Ofi yksir-.or>I.. • \.61 ~äytUUi bili\llista kir}91t1nta 
taista. Käsikäyttö1sen viivakood1k- Saatavilla on v11vakood1en lukulait-
ynän voi rakentaa käyttämällä vai- teita, jotka voidaan liittää tietok-
mista viivakoodimodulia tai sitten oneen sarjaporttiin. Viivakoodeja 
kokonaan irtokomponenteista. voi kotona käyttää esimerkiksi 
Tulemme myohemissä numeroissa levyjen arkistoinnissa, varaston 
palaamaan aiheesoen. Myös luk- ylläpidossa tai vaikkapa kellarissa 
uohjelma on suhteellisen yksinker- olevien säilykkeiden nimeämi-
tainen. sessä Suurin hyöty viivakoodeista 

Viivakoodikynä l11tetaån mikron 
johonkin srsääntulobittiin , esimer
kiksi rinnakkaisportin busy-linjaan . 
Ohjelma tutkii linjan tilan muutoksi 

on yrityksissä. joissa varastotuot
teet merkitään viivakoodeilla. Täl
löin voidaan tietokoneella helposti 
yllapitää automaattista varastokir
janpitoa ja esimerkiksi hintatietojen 
haku nopeutuu huomattavasti. 

UPC koodaus, kymmenen merkkiä 

Merkki Vasen koodi Oikea koodi 

0 0001 101 1110010 

001 1001 1100110 

2 0010011 1101100 

3 0111101 1000010 

4 0100011 1011100 

5 0110001 1001110 

6 0101111 1010000 

7 0111011 1000100 

8 0110111 1001000 

9 0001011 1110100 

Alku ja loppukoodi 101 

KeSkikOOdi 01010 

Huomaa että jokainen merkki alkaa 

ja loppuu eri alkiolla. 

Merkkijono 23 koodataan seuraavasti 

101 0010011 01010 1000010 101 

Alku 2 keski 3 loppu 

KUVA 1 

· j ~ j 1 / z j 3 j 4 j s j ~ / o j 1 / B / ' J: 1 

VASEN OIKEA 
1 t1!o!m: .... m 0:21ov 1 jl w nc-1.t::Q niu 91 

u,.c~ v,1v4lloothn torn••tt1 

Viivakoodeista on tuotu 
markkinoille myös näky
mätön versio. Sen näk
ymättömyysidoa perus
tuu enemminkin erilai
seen yllAtysseurantaan. 

TIETOKONEET \ l QI l\IYöS OSTAA POSl~Il\IY'{\I. ISTj\ 

Kåyttäjikunnaksi sille 
on ajateltu erityisesti 
monenlaisten yksinoik
eus- ja merkkituottei 
den seurantaa. 

Paljainsilmin ei uuta 
viivakoodia pysty ha ... 
vaitsemaan, vaan se 
paikannetaan ja tuetaan 
erityisillä infrapunaluki
joilla. 

Kåyttäjåalueita uskotaan 
myös löytyvän erilaisten 
vuokratuotteiden 
piiristä, oloktroniikka- ja 
tietoltonelaitteista sekä 
pelitallentelsta. 

ATARI ST SUPERPACK Siinä on kaikki 
jo mukana 

ATARI 520STM SUPERPACK ........... 3990 mk 

ATARI 1040STFM SUPERPACK + .. 5200 mk 

ATARI PC1 
• Prosessori 8088-2 
• Kellotaajuus 4,77 / 8 MHz 
• Muisti 512 KB, laajennettavissa 

helposti 640 KB:een 
• Hiiri 
• Runsaat liitännät 
• 5'25 levyasema (360 KB) 
• EGA, CGA, MDA, HCGA Grafiikkatuki 
• Varusohjelmisto sama kuin ATARI 

PC3 :ssa 
• Hinta ATARI PC1+ Monitori 

4900mk 
• Monitori on 12' multisync amber, EGA 

valmiudella 

Toimitamme ATAAI PC koneet postivapaasti 
kaikkialle Suomeen. ATAAI ST paketeissa 
myönnämme 6 kk:n ajan -10% alennuksen 
tarvikkeista ja ohjelma ostoista. 

ATARI PC3 
• Prosessori 8088 2 
• Kellotaajuus 4,77 / 8 MHz 
• muisti 640 KB 
• Hiiri 
• 4 korttipaikkaa 
• 30 MB kovalevy 
• EGA, CGA, MDA, HCGA 

näyttö tuki 
• Runsaat liitånnät 
• Varusohjelmistossa mm: 

DOS 3.2 , GEM-Desktop, 
GEM-Write, GEM-Palnt, 
GW- Basic 

• Hinta: 9980 mk 

Oikeudet hlnnanmuutOl<sl1n ptdateta!n ATARI PC3 

11\ 1() ~\IE ~lf t()ll\IE§ll\ llJ § 

PL 161. 90101 OULU Puh: 981-227741 
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Atari ST:n TOSit (käyttöjär
jestelmät} 

Atarin ST - koneisiin on tätä 
kirjoitettaessa (1/89} ole
massa neljänlaisia Atarin 
omia TOS- käyttöjärjestel
miä. Näiden lisäksi on epä
lukuinen määrä muiden 
kuin Atarin tekemiä, enem
män tai vähemmän TOSia 
muistuttavia käyttöjärjestel
miä. Niistä lisää myöhem
min, ensin Atarin omat. 

- Ensimmäisten ST -konei
den tullessa markkinoille, 
niissä oli vain n. 1/3 käyttö
järjestelmästä ROMeilla. 
Osa (2/3) oli aina ladattava 
levyltä resetin/käynnistyk
sen jälkeen. Tämä ns. 
vanha TOS on aina pituu
deltaan yl[ 200 kB, tarkka 
pituus riippuu mm. siitä, 
onko ao. TOS saksan- vai 
englanninkielinen (tai rans
kan, espanjan, tms. Niitä ei 
ole Suomeen tuotu, mutta 
maailmalta löytyy.}. Tämän 
TOS- version päivämäärä 
on 28.5.85. , ja versio on 
TOS 1.1. 

- Ei ole olemassa sellaista 
ohjelmaa, jota ei voisi 
parantaa TOS on oh)olma 
muldon )o uho J ' 11 11 ' 

tohtun parunnoltu vors10, 
jonka pä1våm ära on 
6 2 86 , ja versio on 1.2. 
T mä vorsio on pituudel
taan aina alle 200 kB. Se on 
ns. "uusi" TOS. ja so on 
myOs " ta11al n· n·· ROM
TOS, elt ROM TOS Ja 
" uusi" TOS ova t 1: 1 
samanlaiset. {On oleellista. 
että tämän TOSin pituus on 
alle 200 kB, koska muuten 
so oi mahtuisi ROMe1lle!}. 
Koneen ostohetk1 01 iuun 
vaikuta sen omina suukshn 
Kaupasta saa odolleen 
levy-TOS1lla varustettuia 
ko noita 

•••••••••• 

SUOMENKl[LINEN onc 
OHJELMISTO MARK · 
KINOILLE. 

Carrots by Hand 
ohJolma on suomonk10-
1tnon ;a tukoo skon
di naav lsia morkkojå. 
Poruskokoonpanossa 
tämä tok5tintunnistus
luku ohjelma tukoo nol
Jiili orclla1sta morkastöa. 
Uus1on morkit.tOjon 
•opotus· on myös tuollu. 
Saksala1sossa Ch1p leh
don tost1ssä ohjelma 
monosty1 hyvin ja tun 
nistus prosonnti olt JOpa 
98%. Ohjelmiston h1nta
luokka tulee asollumaon 
on 980 .-

/ 

Kun markkinoille tuli 
Mega- Atarit, niin niissä oli 
myös ns. Blitter- chip ja 
paristovarmennettu reaa
liaikakello. Blitter- palikka on 
tarkoitettu mm. kuvien 
nopeampaan ja tehok
kaampaan tuottamiseen, 
mutta sitä eivät edelliset 
TOS- versiot tunnistaneet, 
eivätkä ne siis pysty sitä 
ohjaamaan, eivätkä ne tun
nista kelloakaan. Joten TOS 
meni uusiksi - taNittiin ns. 
Blitter- TOS. Se on saata
vana vain ROMeilla, ei 
levy- TOSina. Ja versio on 
1.3. 

- Varsin pian kävi ilmi, että 
Blitter- TOSin kanssa tuli 
ongelmia. Siinä on muuta
mia bugeja, tärkein ehkä 
kovalevyn kanssa ilmenevä 
ns. 40- kansion ongelma. 
Toinen ongelma Blitter
TOSin kanssa on, että eräät 
vanhemmat ohjelm at , 
lähinnä pelit, eivät toimik
kaan sen kanssa, vaikka ne 
toimivat vanhempien TOS
vers ioid en kanssa O.K. 
{Tosin tällaiset ohjelmat on 
tehty "väärin", eli ne käyt
tävät sellaisia TOS/GEM/ 
BIOS kutsu}a )Ot~ vaik 
knl.m to mlvnt, ovnt 01-
moa111oltyj , ell At fl 1 OI 

JUikaissut n11tten osoitteita 
"virallisesti". Ohjelmantek1jå 
on vaan todennut, ett kyll 
pelaa, J8 s 11 siisti, v htt -
m ttö Atann suos tuks sta ) 
Siksi oh ilmelst , ott uusi 
Blttter-TOS-vers10 ohs1 tar
peen Mutta kun sltfi oi 
ruvennut Atanlta kuulu 
maan, niin porukat Saksnn
maalla kyllästy1v t, ja tekivät 
1tso korjauksia löytämiinsä 
bugolh n, ja Ullla sra "kor
jattuja" vers101tn on myös 
markkinalla 

- Mutta viime marraskuussa 
{1 1/88) Atari vihdoin v11mo1n 

•••••••••• 

IBM yhtoonsopiv1on la1t
to1sto jon hyötykäyttö 
tohohostuu 1atkuvast1. 
UNIX: n mor11aJo. oli 
usoan kåytt 1lln k:iyttö
Jårjostolmiin pionommfm 
sorkun MINIXin saa
dossa uusimman vor
slonsa 1,3, kasvaa tyO-

paikko1on JU kot1on 
vllhnon yhttoonsopi
vuusk1n. 

julkisti uuden Blitter- TOSin! 
(Oli jo aikakin!} Ja se on nyt 
se neljäs virallinen Atarin 
TOS- versio, eli v. 1.4. Ja 
siis todella uusi - itsea
siassa sitä ei vielä ole juuri 
mistään saatavana. Tämän 
TOSin ominaisuuksia ja 
eroja edellisiin verrattuna 
on melkoinen määrä, mutta 
kun TOSia seuraa 23-
sivuinen dokumentti muu
toksista, niin lyhyesti ei 
kaikkia voi selvittää. Van
hemmissa 520- ja 1040-
koneissa on ROMeille 6 kpl 
kantoja, joihin mahtuu 256 
kB ROMit, ja ns. vanhalla 
TOSilla näistä kannoista on 
vain kahdessa vars. ROM
piiri, uudella TOSilla ja Blit
ter- TOSilla kaikki kuusi 
paikkaa ovat käytössä. 
MEGA-Atareissa ja uusim
missa 1040- koneissa 
ROM- kantoja on vain kaksi, 
ja niihin menee 1 Mbitin 
ROMit. Vanha Blitter- TOS 
on saatavana sekä 1 MBitin 
(kahtena ROMina} että 256 
kBitin { kuutena ROMina} 
palikoina. Mutta uusin ver
sio, v.1.4, on ainakin tois
taiseksi olemassa vain kah
tena 1 Mbitin muruna. Kyllä 
nokan taotystt ..,,,,, v.1nh11m 
puun t;;?O • n , 1'1utt 1 

aivan niin helposti kuin 
vanhemmat versiot. Bhtter
pahkalle ei myösk än olo 
kantaa 520- ja 1040-
konoissa. )Oton son toimi
maan saaminen on vars n 
työt. stä, mm prosossor1n 
joutuu kåytånnössa onsin 

juottamaan 1rtt ennenkuin 
bhtter suostuu to1m maan -
oh ilman kunnon ttna1muria 
tai toista prosossori- pahk
kaa 01 homma onnistu ... 
Muutama sana vielä muista 
kåyt t öjarjes t e l m1s t å 
( TOS e1sta} Vanhas ta 
levy TOS1sta uudesta 
levy TOS1s ta, RO M -

Uusin vors10 on koh1t
tynyt vastaamaan Ui
munpi11va n PC/XT/A T 
mailmaa, jossa vaaditut 
s1i kilotavua muistia on 
tar1olla. Hyvlon plUito
ja modoomioh1olm1on 
mukaankuuluvuus al
kavat olla 1tsostäänsol
yyykslA tAmAnkalta1sissa 
k yttö1Arjostolmissli. 
niin tässäkin. Erilalston 
kuantA11on ja apuoh1ol
mion på1vityksiA tapah
tuu jatkuvasti nåissllkin 
yhtoyks, ~isc __ s __ fi~·----~ 

TOSista ja blitter- TOSista 
on kaikista liikkeellä sekä 
"virallisia" Atarin versioita 
esim. eri kielisinä, erilaisille 
näppäimistöille, jne. Lisäksi 
on sekä levy- että ROM
TO Seista "epävirallisia" 
versioita, jotka on esim. 
jonkun klubin tai yksityis
henkilön tekemiä. Niissä on 
korjattu Atarin omien ver
sioiden bugeja. Eräs tavalli
simpia tällaisia on ns. 
Turbo- DOS, joka on tehty 
kovalevyn käyttäjille. Atarin 
omat TOSit ovat todella 
hitaita kovalevyn rouskutta
jia. Sitten on olemassa ns. 
ALADIN , saksal/hollantil. 
ohjelma, jossa on sem
moinen ROM-satsi, että 
kun sen panee koneeseen, 
niin ST:stä tulee Applen 
Macintosh (molemmissa on 
sama prosessori, ja muukin 
rihkama aika samanta
paista. On muuten takuulla 
aiheuttanut Applen pää
konttorissa muutaman 
minuutin suoraa huutoa!}. 
Edelleen on olemassa 
ranskalainen TOS, joka tar
vitsee suuren, mustavalkoi
sen kuvaruudun, ja sille 
tämä TOS tekee neljä ker
t. a tavall•<>ta MN monitorin 
kuv.. 9 UlllOIT11T,Ufl kuv ,, 
(RAM-kuvamu1st1-alue on 
nolja kertaa isompi). Se 
sop 1 er1nomaisest1 esim. 
tekst1nkäs1ttelyyn tai p 1rus
tusten tekoon (CAD-ohjol
mun). MyOs on olomnssa 
semmoinen Blltter- TOS. 
1oka pystyy käyttämään 
suoraan 16 Mogan muistia 
(tavalhnenhan näkee ''vaan" 
max. 4 Mogaa}, ia so t1otyst1 
tal\lllSOO pa1ts1 TOS- ROM1t 
ja Bhttorin, myOs uuden 
muistinhalhnta- purin. Ny
kyis1lla RAM- piirion hin
noilla 16 Megan muisti on 
kyllä onomman unelma kuin 
toivo. Mutta ns. toolhsuus-

Kot1m1kro1sta on ST 
rymistollyt mallikkaasti 
myöskin näille markki 
no1110, jo 1onkin aikaa 
tar1olla olloolla oh1ol 
mallaan ST- MINIX 

. ........... .. 

Lyhyostt tekniikasta 

Toknisi:.i p1kkujuttuja 
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käytössä, jossa vars . 
Saksassa Atareja on yllättä
vän paljon, tällaisiakin on. 
Ja varmasti on olemassa 
vielä muitakin Atari ST:n 
"TOSeja" ~ joista en ole 
kuullutkaan. 

.Toshiba on tuori\it 
markkinome oman 4 
megabitin Orammtn. -: 
Se on esitellyt myC>$ 
prototyyppejä 16 
megabitin mal
lista. t6 megabitin: 
pHrR on valmistettu 
CMOS-prosessitla ja 
sirulle on integroitu 
noin 34 miljoonaa 
transistorra. KoepU..
rien hakuaika on 70ils. 
JUokkaa. 

Toshiba tutkii my0$ 
64 megabitin piiriä~ 
sen aikataulusta ei 
ofe viefä tfetoa. 

:r oshiba on kehittänyt 
14' virUlisen LCO
näytön. Värejä on 16 
ja t$SOluliO värillisenä 
71'0 *550. Mustavalkoi
sen a resotutio on 
1••0•1100. Kuvapis-. 
taidan etäi
syys on 0 .2mm. 

Texas lnstrumont
sl n tutkqat Oalla
.sissa ovat onnas 
tunoon valmistamaan 
truns1stoun 1oka on
n us taa uutta aika
kautta supor- nopoas
sa ja supor- tihoåssä 
oloktroniikassa . 
Transistora on onsim
mäinon ns. kvantt1mo 
kaaninon° trans Isto ri 
1onka toim1ntu porus
tuu kvanttimokaani
siin 1lm1öilun. 

Trans1storin akt11vinon 
aluo on noin 10nm J!l 
~on nopous on tuhat
k o r ta 1 no n nyky1s11n 
vouattuna. Son to
honkulutus on myös 
tuhansia kertoja pio
nom pi, kuin nykyis
ton, 1oton tulo
va1suudossa on muh
d o ll 1 s ta valmistaa 
pa11stokäyttöisiä su
p o r t i o t o k -
ono1ta jotka mahtu
vat ta:\kuun ' · 
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Boxi on tapa elää 

/ 

BOXISSA TAVATAAN 1 
BOXI Mikä se on ? Laatikko 
suoraan suomennettuna. Verrataan 
sitä vaikkapa niin suureen posti laatikkoon, 
jonne mahtuu muutama hen~cilö yhtäaikai
sesti. Siis huoneen kokoinen postilaatikko, 
jonka seinillä on erilaisia ilmoitustauluja; 
kaupankäyntiin pikkuilmoituksille omansa, 
kuten markettien seinillä, uutistaulut, 
kuten Kiinan ja Neuvostoliiton päiväleh
tiä varten katuvarsilla, sivut avattu i na 
ja kaikkien nähtävillä, sekä erimerkki
sille laitteille omia tauluja jne jne. 
Näitä tauluja voisi nimittää osastoiksi. 

Kun olet ensimmäis- Aivoilua, kaksinpelejä, 
tä kertaa menossa Iin- joukkuepelejä tms. "seura
joja pitkin tälläiseen pos- leikkejä" pääset myös har
tilaatikkoon, joudut vastai- rastamaan, jahka selviät 
lamaan joukkoon kysy- ensin alkukommeluksista. 
myksiä. täytettyäsi tämän 
kyselykaavakkeen, muuta
man päivän harkittuaan 
boxinhoitaja sysop ilmei
sestikin antaa sinulle 
avaimet laatikossa liikku
miseen (käyttäjä-tun nuk
set). 

'lO.IKO..SIELLA? 

Jokaisessa boxissa lienee 
yleinen osasto, jonne kir
joitetut viestit voi jokainen 
lukea ja kommentoida. 
Yleisellä alueella käydään 
yhteisiä keskusteluja. 

Täällä voit ilmoittaa halusi 
ostaa edullisesti vaikkapa 
peliharvinaisuuden , tai 
kysellä, kuinka koneeseesi 
saadaan turbo ahdin. 

Tiedosto alueilla voit ma
leksia lukemassa vaikkapa 
pikku-uutisia. 

Riippuen hivenen saamis
tasi käyttäjävaltuuksista, 
pääset osastolle, josta 
voit ahnehtia (imuroida) 
käyttöösi monen kirjavaa 
ilmaisohjelmistoa. 

Vastaavasti sinne voi myös 

SYSOP 
Eräs boxseista on nimel
tään NOITARUMPU, joka 
on JYRKI ALAKUIJALAN 
pyörittämä, pienehkö kol
men yhtäaikaisen käyttäjän 
laatikko. 

jättää kiinnostavia ohjelman Jyrki on toiminut sysoppina 
pätkiä ja pieniä vinkkejä vajaat kaksi vuotta tässä 
yms. Keminmaalla alkunsa saa-

Tähän laatikkoon avai
men (käyttäjäaikeu
den) saaneella käyttäjäl
lä on myöskin oma lo
keronsa, johon viesti 
tai kirje on jätetty vain 
tätä käyttäjää varten. 

Toisinsanoen, kaverisi , 
joka myös liikkuu 
boxissa eikä ole sat
tunut sinne yhtä
aaikaa kanssasi , on jät
tänyt sinulle sinne henki
lökohtaisen viestin: 
"Terve olen korjan-
nut jo1.1stikk1.1s, voit 
hakee ssn vaikka jo tä
nään meiltä. Terv. Mage "' 
Useimmiten boxissa liik
kuu yhtäaikaa myös mui
takäyttäjiä. 

Näiden tois
ten kanssa voit heittäy
tyä juttusille. kun sinun 
ei tarvitse näyttää naa
maasi, pääset keskustele
maan rennommin asioista. 
Voit aloittelijanakin kysellä 
vapaasti mitä vain . 
Useimmat jo pitempään 
harrastaneet suorastaan 
pursuavat intoa päästä 
opastamaan jotakuta. 
Heissä elää vapaaehtoi
sen auttajan henki, kuten 
tiepalveluväellä, SPR: n 

neessa ja nyttemmin 
Oulussa toimivassa box
issa. 

Miksi? Mitä se on 
antanut? 

-Tämä on 
aktiiviselle 
mikroilijalle 
haaste ja 
p e r i n 
mielenkiint 
oinen har
raste. Softa 
eli ohjel
misto, 
lähes kaikki 
boxin si
sältö, on 
itse raken
neltu a, 
ohjelmoitua 
ja kaiken 
kokeile
m i s ta . 
Ehkäpä 
senkin 
vuoksi 
tämän pur
kin vaki-

tuinen käyttäjärinki on ra
kenteeltaan myös erilaista. 

Ketä, minkälaista väkeä 
boxissasi pyörii? 

-Täällä on liikennöinyt kyllä 
monenmoista kulkijaa, 
kauimmaiset Ruotsista, 
Norjasta, Englannista ja 
muualtakin Keski-Euroo
pasta. Kulkijoina on ollut 
monenmoista kävijää, 

vapaaehtoisryhmillä, ope
raatio Saappaan jouk
kiolla tms. 

Ilta illalta opit kyllä lisää 
ja hyvin pian oletkin 
säännöllinen boxin käyt
täjä ("BAUDARI") edellyt
täen että olet hankki
nut tai aiot hankkia 
modeemin. 

Sehän on pieni lisä
laite tietokonekokoon
panoosi. 

Koneesta riip
puen modeemeja on ns. 
korttimodeemeja tai ul
kopuolisina pienenä lisä
laitteina. Pienehkö pääte
ei i terminaaliohjelma on 
tarpeen, mutta niitähän 
ensihätään saa jo PD:nä 
(ilmaisohjelmina). 

Luonnollisesti on oltava 
puhelin käytettävissä lait
teistosi läheisyydessä. 

Koti-ja harrastelijakäy
tössä tiedonsiirtonopeu
det riippuvat modee
min bittien kuljetusno
peuksista / sekunti. 
300 bit/s on hitain ja 
markkinoilta poistumassa. 
Tätä modeemia nimitel
läänkin mopoksi. Käytös
sä niitä on kuitenkin aika 
paljon. Sen ostamista 
kannattaakin jo välttää. 
YADIC järj~§relmän mo
deemit, vaikkakin ovat 

mutta kyllä yleensä aloitte
lijat ovat mielenkiintoisia, 
joskus jopa tosi hauskoja. 
Boxin päätarkoitus on 
päästä keskustelemaan 
alan erilaisista asioista. Ja 
sitähän käytännössä onkin, 
kertoilee Jykä. 

More on käyttäjänimi, millä 
hän itse liikuskelee myös
kin eri purkeissa. Vaki
tuinen liikkujahan more on 
mm. Ouluboxissa, jossa 
parhaimmillaan liikuskelee 
neljännessata käyttäjää 
yhtäaikaisesti. 

Oulun Yliopiston tietojen
käsittelylaitoksen purkki 
onkin yksi maamme vilk
kaimmin kuhisevia pau
dareiden kokoontumispaik
koja. 

Noitarumpu on pyörinyt 
Atari 520 varassa, mutta 
sen kapasiteetti tällaisen 
toiminnan pyörittämiseen 
on käynyt turhan ahtaaksi. 
Jyrki onkin aivan vasta 
saanut "huippu edullisesti", 
niinkuin hän itse luonnehtii, 
muihin tarkoituksiin jo van
hentuneen GONVERGENT 
TECHNOLOGIES laitteis
ton. Siinä pyörii UNIX
monen käyttäjän moniajo
järjrjestelmäkin. Käytössä 
on 1,5 Megaa RAMmia, 40 
M kovalevy, prosessorina 
68010 10MHz. Siirtonopeus 
307 Kilobaudia, jonka ulos 

luotettavia ja 1200 baudi
sia, ovat markkinoilta pois
tunut malli. Vaikka sillä vielä 
moneen boxiin pääseekin 
liikennöimään, ei sillä var
sinaiseen hyötykäyttöön 
sitten pääsekkään, kuten 
pankkeihin jne. 

Neljä kertaa nopea -
mpi 1200 on selvästi 
yleisin modeemi. 2400 
bittinen on nopeutensa 
puolesta paras vaih
toehto paljon ja kauim
maisissakin boxeissa liik
kuji lle, sillä sen no
peus säästää jo puhelin
laskuissa. 

9600 baudisia boxe
jakin toimii. 

Boxiväki on liikkeellä säh
köisessä viestinnässä 
iltaisin, öisin ja viikonlop
p u1sin. Luonnollisesti 
se johtuu käytettävis
sä olevasta vapaa-ajasta 
ja puhelinlaitoksen tak
soista. Osa boxeista on 
kuitenkin avoinna vain 
iltaisin, öisin ja viikonlop
puisin. 

Hoitajina näissä box
eissa toimii vapaaehtoi
seti henkilö, jota nimite
tään silloin sysopiksi. 
SYStem OPerrator tarkoit
taa henkilöä, joka huolehtii 
kaiken toimivan . 
Hänellä on sialla väl
ta, voima ja kunnia. 

liikennöinti nopeuden kui
tenkin määrää käytössäo
leva modeemi. SYS V UNIX 
käyttöjärjestelmä vie nykyi
sessä laitteistossa yksis
tään 25-30 megaa. 

-Linja pysynee samana, 
mutta nimi boxille tulee 
vaihtumaan MORE 
GONiksi , Jykä kertoo. Noi
tarummun pyörittämiseen 
löytynee jatkamaan joku 
toinen halukas. 

Moregon saa kaksi puhe
linlinjaa ja Moran omaan 
hallintaan jää kaksi pää
tettä, joten uudessa 
boxissa voi olla neljä käyt
täjää yhtäaikaa. 

Softan määrä ja moni
puolisuus kuitenkin enti
seen verrattuna kasvavat 
reilusti. 

Paljon aikaa vievän boxin 
pyörityksen lisäksi Jyrki 
harrastaa liikuntaa, tanssia 
ja musiikkia, jota säveltää, 
sovittaa ja muokkaa tieto
koneella. Sen lisäksi on 
todella säännöllinen pau
dari itsekkin. 

-Boxeissa minä liikun kait 
samasta syystä kun joku 
toinen käy bubeissa. Siellä 
on oma erikonen poruk
kansa, joita yhdistää sama 
harrastus. Baudari on bau
dinarkomaani. 

- Niinkai se on. 
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SE PELAA EI, JOKA 
PELIT -89 

Alkaneen vuoden pelituotanto lupailee hieman parannusta 16 bittisille. 
Niiden valtavaan lisääntymiseen ovat pelien tuottajat heräilleet vasta vii
meaikoina, mutta parempi myöhäänkin, kun ei ollenkaan. Tarjoavathan nämä 
tämänpäivän vauhtikoneet moninkertaiset mahdollisuudet ja haasteet ohjel
moijilleenkin. 

Mutta ei toki 8 bittisiäkään unohdettu ole, tulossa on. 

Ultima V , tuntuu olevan 
teos jota A-koneille odo
tellaan kämmenet hikoillen. 
Syksy on sen luvattu 
ilmestymisaika. 

Palace on juuri laske
massa markkinoille Bar
barian 11.· n ST -versiota. 
Samalla pelituottajalla on 
työn alla useita ohjelmia, 
joista yhtenä esimerkkinä 
Monster Museum, lmpos
sible Missiqn-tyylinen tais
telu-,arkaadi-, seikkailu
peli, jossa museon nähtä
vyydet heräävät eloon. 
Palacen "tallitoveri", Out
law, on juuri saamassa 
markkinoille Cosmic Pira
ten. -Jotta pääsisit täysi
valtaiseksi avaruuspiraa
tiksi, sinun täytyy osoittaa 
avaruusmafialle kyvykkyy
tesi läpäisemällä simulaat
toritesti. Testi hioo samalla 

komentohuoneessa. Simu- Oalglis/J Football Chal
laatorikoulutus on kuitenkin lenge. Sinä olet jalkapallo
kallista ja sinun täytyy valmentaja, joka yrittää 
käydä välillä "työharjoitte- huipulle. Asiaa auttaa, jos 
lussa" maksaaksesi opin- joukkueesi pelikauden 
tosi. ST:n ja AMIGAN loputtua pääsee ylempään 
omistajat voivat nauttia divisioonaan, mutta se ei 
pelistä lähiaikoina, PC:lle ja ole välttämätöntä, sillä hyvä 
8-bittisille se tulee vähän valmentaja huomataan, ja 
myöhemmin. ostetaan parempaan jouk-

kueeseen. Lisäksi on 
System 3 on parhaillaan tulossa ( C-64 ilmestenyt) 
päästämässä irti Emlyn Hughes' lnter
Oominaattorlaan ja Tus- national Soccer, ja vielä 
kerin vuoro pitäisi olla kaiken hyvän lisäksi paketti, 
seuraavassa kuussa. ST:n 

jossa on neljä eri jalkapalomistajat ovat saaneet ja 
lopeliä. Niin, neljä!!!! Ne 

PC:n omistajat saavat omat ovat Side Soccer, lndoor 
versionsa Lasi Ninja 1: stä Soccer, Soccer Skills ja 
ja yleisön pyynnöstä Lasi Street Soccer. Pelistä on 
Ninja 111 tulee myyntiin tekeillä C64_. Amstrad-, 
pääsiäisen jälkeen. 

Spectrum- ja 16- bittiver-
J al kapallof aneille on siat. Spectrumiin on vielä 
tulossa useita pelejä tänä tulossa Professional Foot
vuonna. Footbball Manager ball. 
11.· een on tulossa täyden- Psygnosis on markkinoi
nyssarja, jolla saa entisen massa Baala Foininkiaan 

taitoja, 1·aita tulQt tarvitse- oh1·e1man vielä parl'lm-
u sii:oitettua peiiii jossa Jou-m aan piraattialuksesi maksi. Sitten on Kenny 

KULTAA, KUNNIAA, PLATINAA, ... 
HUNT VALLEY ,MD -
MicroProse Software on 
ilmoittanut, että GUNSHIP, 
sen suosittu ja palkintoja 
saanut helikopterisimulaa
tiopeli. Se on saavuttanut 
USA:ssa 250 000 kappa
leen myynnin, ja saanut 
siitä palkinnoksi Software 
Publishers Association: lta 
platinalevyn. 

GUNSHIP on jo kolmas 
MicroProse-peli, joka on 
ylittänyt tuon maagisen 
rajan. Ensimmäiset kaksi 
ovat ilmataistelupeli F15-
STRIKE EAGLE ja toisen 
maailmansodan sukellus
vene s imu laati o 
SILENT SERVICE. 

GUNSHIP:in tekijät ovat 
Arnold Henrick ja Andy 
Hollis. 

Pelissä pääset lentämään 
ehkäpä maailman hienointa 
taisteluhelikopteria , 
U.S.Armyn AH-64A Apa
chea, jonka aseistukseen 

kuuluu mm. kaksi erilaista 
ohjustyyppiä, raketteja ja 
30 mm:n nopeasti tulittava 
tykki. Pelissä on useita eri
laisia tehtäviä ja vaikeusas
teita, joista jokainen löytää 
taitojaan vastaavan tason; 
haastava, mutta ei liian 
vaikea. Onnistuminen pal
kitaan kunniamaininnoilla, 
mitalleilla ja ylennyksillä, 
jotka tallentuvat lentäjän 

ansioluetteloon. 

Peliä on tällä hetkellä saa
tava n a Commodoreen , 
Spectrumiin, Atari ST:hen 
ja PC-yhteensopiviin ko
neisiin. Amigan versio on 
tulossa lähiaikoina. 

MicroProsen toinen kova 
myyntihitti tällä hetkellä on 
viime marraskuussa mark
kinoille tullut F-19 STEAL T 
FIGHTER. Peliä on tällä 
hetkellä saatavana ainoas
taan IBM- PC yhteensopi
vana versiona. Sitä myytiin 
koko maailmassa ensim-

mäisen 60 päivän aikana yli 
100 000 kappaletta, joka 
oikeuttaa kultalevyyn. 
Myynti oli niin kovaa, että 
50 000 kappaleen myynnin 
oikeuttama hopealevy jäi 
kiireessä anomatta. Vertai
luna voi käyttää SILENT 
SERVICE-peliä, jota on 
myyty yli 500 000 kpl. Sen 
PC-versiota myytiin en
simmäisen 60 päivän ai
kana "ainoastaan" 25 000 
kpl. 

F-19 STEALT FIGHTER 
on nykyaikainen tutkassa 
näkymätön suihkuhävittäjä. 
Voit valita neljästä kriisi
alueesta mieleisesi. Alueet 
ovat Libya, Persian lahti, 
Skandinavia ja Keski
Eurooppa. Alueet on pyritty 
tekemään mahdollisimman 
toden mukaisiksi. Kukin 
alue on kooltaan 400 km 
kertaa 400 km. 

dut taisteluun Pahan voimia 
vastaan. Pelissä on 250 eri 
kuvaruutua. Voittaaksesi 
sinun on löydettävä ja 
asennettava paikoilleen 
sotakoneen 18 eri osaa. 
Atarille ja ST:lle. 

Captali"1 Azz Meets the 
Blasteroids on toinen 
Psygnosisin ampumispeli. 
Sitä voi pelata yksin, mutta 
se on alunperin suunniteltu 
kaksinpeliksi. Kaverit voivat 
pitää hauskaa yhdessä. 
Mukavaa, vai mitä? 

Agua Ventura on myös 
Psygnosisin taistelupeli. 
Kuvaruutua voi vierittää 
kahdeksaan suuntaan ja 
erikoisuutena pelissä on 
se, että jotkut vihollisista 
ovat aivan harmittomia, 
kunnes alat ampumaan 
niitä. Silloin ne näyttävät 
todellisen luonteensa. 

Electric Dteam:lta on 
lähiall<oina tulossa lncred-

Pelin on suunnitellut Sid 
Maier. Muita hänen pele
jään ovat mm. F-15 
STRIKE EAGLE, SILENT 
SERVICE, PIRATES ja uusi 
hitti, RED STORM RISING. 
Melkoinen valikoima, vai 
mitä. 

Yksi pelin parhaita ominai
suuksia on sen 3-ulot
teinen grafiikka, joka on 
erittäin korkealaatuista 
heikentämättä kuitenkaan 
pelin nopeutta. Tähän on 
tekijöiden mukaan päästy 
käyttämällä uudenlaista 
oh jelmointitekniikkaa, jolla 
tietokoneen koko kapasit
eetti on saatu senhetkisen 
tehtävän käyttöön. Muut, 
sillä hetkellä tarpeettomat 
toiminnot eivät pienennä 
muistitilaa. 

Pelissä on yksitoista eri
laista kuvaruutua. Yksi par
haista on kuvaruutu, jossa 
näet oman koneesi ulkoa
päin kuvattuna. Näet oman 
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1öle Shrinkii7g Sphere, tais
telu-strategiapeli, jossa on 
useisiin suuntiin vieritys. 

Paljonhan on kuitenkin 
pelaamatta vielä vanhoja 
hyviäkin, jo aiemmin ilmes
tyneitä. Englannin terveisin: 

Ala-Reiska 

ja vastustajan koneen 
samanaikaisesti, huolimatta 
siitä, millaisia taitotemppuja 
vastustajasi tekee. Ohjel
maa ei ole kopiointisuo
jattu. Voit siirtää pelin 
kovalevylle, jos haluat, tai 
tehdä levykkeelle var
muuskopion. Peli vaatii 
kuitenkin toimiakseen 

avainlevykkeen, jota ei voi 
kopioida. 

F-19 STEALTH FIGHTER 
on saatavana IBM- PC:hen 
tai yhteensopiviin koneisiin. 
Muistitilaa täytyy olla 
vähintään 384K RAM. 

o. 
1 
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VYPER 
Yööökk! ! ! Topdown Developement on iskenyt kirveensä kiveen , 
vie~äpä isoon s~llaise~n. Mark~~~oille on ilmestynyt taas 
yksi onnetun yritys, Jonka tekiJa on ollut (pysyneekin?) 
suuressa rahapulassa. 

Peli on todella onneton vertikaali scrollaava shoot' em up, 
josta on jäänyt scrollauskin ~ois. Pelin alusta koostuu 
pienistä väripixeleistä jotka liikkuvat vimmatusti ylhäältä 
alas. spri tet ovat mielikuvituksettoman näköisiä ja äänite
hosteet ovat surkeita, ohjauskaan ei toimi kunnolla, voiko 
mikään olla tämän kamalampaa ?. Voi kyllä, mutta en tahdo 
sekoittaa kurssimuotoista lukoita tähän asiaan! Peli ei 
mielestäni sovellu kenellekkään, toistan ei kenellekkään. 

Ps. Äitini mielestä jokaisessa asiassa on ~yös hyvät puo
lensa, ehkä tässä tapauksessa on se, että tietokonettasi 
ei käytetä suorituskyvyn rajoilla! 

Yleisesti kaikilla osaalueilla: 4 
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u ·1eno pe\I k . ole ylitar-
" \(UI" e1 t 
Amigass~ .. nlaatuista tuo -
·1ontaa tama stanut minua'. 

E1 1nno · iKSI teista. ....i inastu1. s 
serKKU• · 

mutta . f\/osanat. .. . m upe1s• . n 
snoot e . lkaisiian xeno .. 
on saman 1u vertiKaall-

näin hY"at a 

,t..änet 8 
Sidewinder on snoot'em 
sesti scrolla~~a on "o\"\Kinut 

Up ·1onKa teK1!a c -64".sla ia 

GraliiKKa'. 9 

\<.iinostavuuS" 9 

us· 8 
· ·oeorta · muKavia 1 . Firebird1n 

\e1s\a. · ..... 
areaKou sarian nuor1i .. 
snool'em up on ioutun~t 
Flyin9 s11arK. scro11aus1-
1uo"u\\amaan l(un scrollaa 

. ruutu . oreaK-
dean. . ullei\(1n. 0 

nieman S\\/ \/iel'Y idea 
outeista on minaisuuK-

utoi\evis.ta . o .. än taNitse. 
P "ta e1 ena · e1 
sista. n\\ . .. onie1moi1a 

des ets1a. l(eKsinYl 
e 1 todellaKaa~ a "ain 
o e tt idea . 

ntaän uu a muiden 
Y nimen 
uuden 

pelattavu . i \ en 
. 111 an m · 

\J aikeus . . . mandol\l-
\Jiis1 en 

na\uat.. . 
suutta 

na· 9 
'( eissaf\/osa · .. Jouni 

JuKkiS t +s~~kKU as 
tne norrible ) 

<;6 .. 

MOTOR MASSACRE 
Gremlin 

Valtava tuho on tul
i ut levittäen jätettä kat.J
p u n keihin ja ihmisiin. 
Tuhosta selvinneistä ihmi
sistä tulee vallanhimoi
sia barbaareja. 

Sinun täytyy taistella 
tiesi Demon Domelle, ja 
osallistua maailman kau
heimpaan romuralliin. Tais-
telet kunnes sinusta 
tulee paras gladiaattori. .. 
paras kunnes koittaa seu
raava erä Motor Massa
crea .. . 

Tällainen on tausta
stoo r i , mutta mil 
lainen on peli? 

Gremlin on onnis
tunut pelissään ih
meen hyvin. Ajelet mah
tavalla battlecarilla maas
tossa, joka on kuvattu 
ylhäältä. 

Jostain talon vierestä 
saatat löytää huoltoase
man, tai vaikkapa sisään
käynnin jonnekin talonräh
iaan. Taloista voit löy
tää aseita, ruokaa (käyte
tään rahan asemasta) . 
tai jotain muuta mielen
kiintoista, kuten esim. tut
kan autoosi. 

Grafiikka on vähän sut
tuist.a mutta sopii peliin . 
Scrollissa on lievää nyki
mistä mikä tuntuu ole
van ainainen riesa . 
Autosi ja miehesi ovat 
kohtalaisesti animoituja. 
Äänet ovat jälleen ker
ran hyviä, mutta niitä on 
liian vähän. 

Levytoiminnot pudotta
vat pisteitä, sillä rakennuk
siin mennessas1 ja 
niistä poistu essasikin 
seuraa pikän pitkät lataus
tauot. 

SAATAVANA: Amiga, ST, 
64, Spectrum, Amstrad 

TESTATTU Amigalla. 

GBAFJJKKA 8 (Sopivan 
suttuista) . 

ÄÄNET 7. Hyviä, mutta 
vähän. 

KllNNOSTAVUUS 8. 
Syvyyttä löytyy ihan ki-
vasti. 

l::tJNTA/LAATU 74% 

YLEISABVOSANA 8. 
Keskinkertaista tuotantoa. 

Petri, !he motor
ized massecrsr 

F- 19 STEALTH FIGHTER 

Vain pari päivää sen jäl
keen, kun USA:n ilmavoi
mat myönsi huippusalaisen 
taistelulentokoneen Stealth 
Fighterin olemassaolon, 
alkoi MicroProse toimitta
maan asiakkailleen Stealth 
simulaattoria. 

pitkälle kehitetty taistelusi
mulattori, jonka lentäjä len
tää satojen mahdollisten 
taistelukenttien läpi. Kun 
opit hallitsemaan konettasi 
harjoituslennoilla, pääset 
kokeilemaan konettasi sekä 
sen erikoisominaisuuksia 
oikeassa taistelutehtävässä. 

Maailman johtavimmat 
simulaattoriohjelmoijat ovat 
tutkineet ja ohjelmoineet 
Stealth Fighteria kaksi 
vuotta ponnistellen ja näh
den suurta vaivaa - eikä 
turhaan. Huolellinen työ on 
varmistanut menestyksen; 
nyt jokaisella tietokoneen 
omistavalla henkilöllä on 
mahdollisuus perehtyä len
tämisen iloihin tutka-ase
mia väittelevällä Stealth 
Fighterilla. 

MicroProsen johtajan Bill 
Stealyn , entisen USA:n 
ilmavoimien lentäjän mu
kaan, Stealth Fighter on 

Stealth Fighter on graafisilta 
kyvyiltään jopa parempi 
kuin ilmavoimien käyttämät 
h ar joit us s imu 1 aa t torit . 
Ohjaajalla on valittavanaan 
50 erilaista ohjaustoimintoa 
sisältäen mm. 17 erilaisen 
aseistuksen valintamahdol
lisuuden. Lisäksi taiste
lunäkymiä on mahdollista 
tarkastella kahdeksasta eri 
kulmasta. 

Pel i on epäilemättä 
suurenmoinen simulaattori, 
jo PC- luokassaki11, mutta 
16 bittisillä sen toiminnot ja 
grafiikka tulevat vasta sille 
kuuluviin oikeuksiinsa. 

Mielenkiinnolla odotellen, 
ov. 



Myyn 2 vuotta kaytössa 

olleen ATARI 520 ST:n ja 

vårimonitorin+ ohjelmia. 

Puhelin (981) 361 596 

·r~mä ··ort1åridåK'''sekt\tåY~råkauppå/"~'===voif'Ju1käistå ·ri1en1ä ilmdittk$ia = ~ · ·halD~tpa ·'slttefi·' ~aih#~mc==oståå · ·tåt ::== ··· 
Vaihdan IBM- PC: n alkU

perAlstA sortaa. (360 Kt ja 1,2 

mt, 51/4 ) 100% vastaus . 

kirjoita osoitteella: Jouko 

myydä, Plstele. asiasi SELKEÄSTI JA l YHYESTI paperille ja postlta QSOjtteeseemme. pl 391 90101 OULU. 
. . 

P,9,fi~o ~ol'lc@~ . hyväksytään ainoastaan alkuperäisiä yksilöitä kirpputorimme hyllyille. 
.. ;:::;.::::.:... .. ..-.·:··.;. 

J.oimituk~"}~ < pidättää . oikeuden oii~ ·julkaisematta-.· Umoituksia joko. osittain . tat.; ~aT'vittåess·ås.:~6~or'laåokiqH':_:' ,,, Parpeli, Pogostantie 5, 

·'.Äläkä unohda nimeä~ osoitetta .. ja puhelin numerot;isi. 82900 Ilomantsi 

Myyn ATARI ST:n GFA- Basic 

paketin, V2.02, tulkki ja kHn

tAjA, mukana alkuper.levyt ja 

saksankieliset ohjeklrjat. 

Koko kasa nopeimmalle 

h .200,- OW URRILA ERA

POLKU 5 44800 PIHTIPU

DAS 

•..••....• 

Haluan ostaa edullisen 

modeemin 1200 / 2400 bau

dla. puh.(981)511305 

.............. 
Haluan ostaa , halvalla tietty, 

kaksipuoleisen levyaseman 

ST:lle. puh.981/510 153 

•••••••••••••• 

Vaihdan C- 64 alkuperaiset 

levypelini, esim. ZOOM, BAT

MAN 11, LASTNINJA 11,RED 

STORM, RISING yms. Myyn 

myöskin RESET- kytkimiä hal
valla. Kirjoita tai soita. 

Toni Kurklmakl PerAmaentie 

12, 62100 Lapua, 

Puh.(964) 332196/Toni. 

........................................... 

ANNN A AT ARIN SOITTAA .. KUN 
SE SEN OSAA Kysyt mitä haluat, mikrotohtori j~ isoveli vastaavat mit~ 

osaavat 

Parempaa jytinää 

Atari ST:stä 

Atarin ST- koneiden heik
oin puoli on äänipiiri. 
Kolme generaattoria ja 
noise yhteen kanavaan on 
koneen muihin ominai
s uuks iin 11ähden aivan 

alamittainen äänen tuot
taja. Kun t ämä vaatima
ton met eli tungetaan tai
vaalle monitorin Mikk i
hiir i- kovaäänisen kautta, 
ei tulos ole kovin kak
sinen. Midi pe last aa pal
jon, jos on mahdollisuus 
ja t aito sitä käyttää, 
mutta kovin harva lla on. 
Ja siksi midi- li it ännät 
ko n een takana ova t 
useimmille turhat koris
teet. Jos lc uitenkm .käytät 
midiä, niin vaihda luke
mista - tämä e i koske 
sinua! 

\'a1kka äänipii11 onk111 aika 
heppoinen. se et kuitenkaan 
ole läheskäan mitätön \arkki. 
kuten monet komeat demo
ohjelmat Ja d1g1to1dut mus11k
kipatkät osottta' at. Luulla
' asti et l'des tiedä. kumka 
hyvä aan1 s r:stä \ 01 lähtea. 
sillä ääntä e1 saa ST:sta esim. 
stereo1h111 "luonnostaan··. pel
källä 'åhJohdolla. l\lutta kyllä 
~ T slL'rt•o1taktn ohJaa 
monona t 1et vst 1! 

Voit käyttää montaakin 
konstia äirncn es11n houkut
tclem1scksi. Seuraavassa esit
etty on aika tyylikäs ratkaisu, 

o. 
1 

JIJ 

mutta WDI IN-liit yntä EI 
senJälkeen ole enaä standar
din mukamen. Jos JOSkus 
myyt/va1hdat konees1. niin 
mainitse tästä muutoksesta 
tulevalle ostajalle. tai pura se 
pois. Seuraava kävttäy1 saat
taa olla M1d1n tarpeessa! 
Tarkkana saat olla. juotoksia 
joudut tekemään. mutta et 
monta. Alä kuitenkaan har
JOittele juottam1sta Atarm 
s1suks11la - tämä taito on 
olta Va hanskassa h }'V111 JO 
ennestään! Ja mws1,1. l'llii jos 
lo11eessas1 011 m!m11 1 01massa. 
.R' loppua ke11alla. kt111 ,11 aa/ 
se11 - /J,11k!tsel 

MIDI !N- liitvntä on man 
ta\ anomarnen 5-piikkinen 
Dl'\J-l11t1n. sama. jota stereot 
kä~ Itävät kaikkialla maail
massa. Siita O\at kaytössä 
vain piikit .t Ja 5. eh "val1 -
p1ikit"'. ne. joissa normaalisti 
on "äänitys"'. P1ik1t 1. J Ja 2. 
eli "toisto" Ja maa. ovat 
,·apama. nitta e1 olr kvtketty 
m 1 h in kåän. 011 nH•nom aan 
p11kk1 2. keskimmäinen. JOka 
ylrensä on kvtkettv maahan. 
EI SAA olla 111aado1tett11 
l\.lid1-l11trnnässä. :O.lutta nyt se 

siis maadoitetaan. 

Avaa kone (6 ruuvia koneen 
alapuolella.). ota kansi pois. 
irroita näppäimistö (kosketin 
lähtee vetämällä suoraan 
vlös). Ja moita peltinen suoJa
l a a t 1 k ko (J ruuvia 
etureunassa!l. P11ntt1 ja SUOJa
pellin alapuoli ovat kiinni 
vielä kolmella ruuvilla. printin 
takareunassa. moita nekin. 
että saat pr111t1n alapuolen 
nakyv1lle. 

Etsi MIDI IN-li1ttimen rnsi 
JUOtospistettä prmtin alta. 
Juota JOhto kesk1mmä1sestä 
(2) maahan (le,·eään reunuk
sern). luota JOhto laitimmais
trn p1ste1den ( 1 ja Jh alille. 
Juota tähan johtoon 2,7 
kohr1 1/8 W \·astus. luota 
Johto 'astuksen toisen päan 
ja mo111ton-l11tt1men pisteen 1 
vålille. Homma on hoidettu -
pane kone kasaan. Laita 
"ta\·alhnen" 5-pi1kk1nrn \'äli
.1ohto ~IIDI l~-l11tt1mesta 

slt' reosi 111ag1wtof on 1-111tt1-
lllt'en. Ja demo so1111aan - nyt 
Sl' todella soi! 

OU 1 URRIL\ 

Migä? Migä? Hä? Palsta on tietokonealan kysymyksiä 
varten. ,.._ 

Pyrimme hankkimaan vastaukset kaikkiin yleisemmin 
kiinnostusta herättäviin kysymyksiin. Lähetä kysymyksesi 
osoitteeseemme 

Mega- x pl 391 90101 Oulu 

Onko AMIGALLE tai ATARI 

ST: lle Ilmestynyt ULTIMA 

V ,jos e i niin milloinkahan 1 

M&S 

Micro Prose vastasi kyse
lyymme, pelin ilmestyvän 
viimeistään marraskuun 
loppuun mennessä. 

.•....... .... 

Moro 1 K er t okaa o nko 

Oulussa TIETOKONEPEU EN

TEKO kerhoa ? 

Matti L 

Moro vaan ittelles/ Kyse
lyjemme mukaan ei var
sinaisesti pelien rakente
luun erikoistunutta kerhoa 
ole. Koulu;en atk- kerho;en 
kautta ohjelmoinllln saa 
;onkinlaista tuntumaa. 

....•...•..•• 

Mikä e ttei 1040 ST:llå toimi 

GFA - Basicissa, cont ro l + 

shift + alternate k eskeyty s 

??? Koneessa o n skandinaa

viset näppAime t . 

LUKE 

••..•.•.. •... 

Minulla on C- 64 ja siihen 

kopiointi moduli. En saa 

kopioltua peleja kokonaan· 

jos peloi ssa on llsakenttia 

jol ta ladataan ohjelman aik

ana. Miten nii tA lisakenttiå 
voi kopio ida ? . 

Toivoo Masi 

Yleisimmät kopiointi 
modulit 'jJysäyttiivår muis
t1~sa oleva1 o/J;elman ;a 
siten antavat mahdollisuu
den tallettaa oh;elman 
levykkeelle tai kasetille. 
Oh;elman pysäytys ei tie- • 
tenkiiän koske muistin 
ulkopuolella olev;å kenttiä 
tai oh;elman osia, ;oten 
miltä osin kopioint1inodu
lista ei ole apua. Oh;elman 
purkaminen kop1ointisuo
;auks1sta onkin ;o aivan eri 
asia ;å hiukan kyseenalais
takin. 

************ 

Katso vastaus sivulta 2.J 

TIETOT ARVIKE OY EDULLINEN TOIMITTAJA 
0 PL 222, 08171 HELSINKI 98 - 176 588 • 

NOPEIN TIE KONEKIELEEN, VARMIN TAPA TURVATA 1 

ACTION REPLA Y V PROFESSIONAL 
SUPERMODULI HINTAAN 425. - C käsikirja suomeksi ) 
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HARRASTUKSESI ANSAITSEE 
KUNNON TILAT 

. Olkoonpa tietok-
10 n ee s i ja sen 
oheislaitteisto 
minkä merkkinen 
tahansa, vaatii se 
oman tilansa pöy
dältä. Jo laitteis
tojen kunnossa 
pysymisen vuoksi 
on eduksi, jos lait
teiston liikuttelu 
jää mahdollisim
man vähäiseksi. 

· Etenkin johdot, 
pistokkeet ja lii
tokset vaurioituvat 
turhan aikaisesti, 
jos jokaista käy
töönottoa varten 
on laitteistoa siir
rettävä paikasta 
toiseen. 

Usein on kuitenkin oma 
huone niin pieni, ettei 

~ sinne toista kirjoitus pöy
tää saa mahtumaan ei 
sitten millään. Sillä 
samalla pöydöllähän 
pitäisi mahtua tekemään 
myöskin kaikki läksyt, 
korjailemaan ja rakente
lemaan laitteistoa ja var
maan monta muutakin 
askaretta. Etenkin jos 
laitekantasi on kasvanut-
tai se kasvaa varmasti 

harrastuksesi myötä, on 
laitteiden järkevällä 
sijoittelulla suurikin mer
kitys niiden vaatimaan 
tilaan huoneestasi. 

Oheisen pöydän suun
nitteluun on käytetty ter
vettä harkintaa. Siinä 
monitori ja levyasemat 
on nostettu ylimmäisiksi 
hyllylle. Samaisen hyllyn 
alapintaan on mahdolli
suus kiinnittää disketti
koteloita, joko itse nekin 
tehtyjä tai vaikkapa Pas
seja, jotka ovat laatikko
maisesti avattavia. Näp
päimistölle jää runsaasti 
pöytätilaa tämän alapuo
lelta, josta se on vedet
tävissä helposti esiin tar
vittaessa. Muulloinhan 
tämäkin pöytäpinta on 
käytettävissä vaikkapa 
piirtelyä varten. 

Mikäli laitteistosi on kiin
teällä näppäimistöllä, voit 
jätää tämän hyllykön 
kokonaan poissa, tai 
rakentaa siitä irroitetta
van ja nostaa sen vaikka 
seinälle ylösalaisin tar
vike hyllyksi, ootteleen 
aikaa tulevaa. Tämän 
varsinaisen pöytälevyn 
alapuolelle on mahdolli
suus kiinnittää kirjoitus
pöytälaatikko, tai käyt-
töön vedettävä aputaso 
jollainen mekanismi teillA 
varmaankl on käytössä 

keittiössä leikkuulautana. 
Viimeksi mainutun vaih
toehdon valinta riippuu 
omista tarpeistasi, niitä 
kannataa harkita. Tarvit-

taessa sekä aputaso että 
laatikko mahtuvat sinne 
molemmat, kunhan huo
lehdit, että istuessasi 
työskentelemään jää 
jaloillesikin riittävästi tilaa. 

Tästä alaspäin on paikka 
vielä kahdelle- kolmelle 
hyllylle, joiden korkeuden 
ja määrän valitset tarpei
tesi ja halujesi mukaan, 
sinnehän mahtuvat mu
kavasti muuntajat joh
toineen, modeemit yms. 
Näiden välihyllyjen kiin
nity ks e en riittävät 
mainiosti tavalliset hylly
pidikkeet. Alimmainen 
hylly on syytä kiinnittää 
ruuveilla ja liimalla, jolloin 
se huomattavasti vaka
voittaa koko rakennel
maa, etenkin jos teet 
siitä rattaiden varassa 
liikuteltavan. 

Apple Macintoshilla 
hauskemmin, nopeammin ja edullisemmin. 

Lastulevy vahwus on 18 

mm. Kokoamisessa on kly

tetty liimaa ja sopivanmit

taisia levyruuveja. Yllhylly 

on kiinnitetty ainoastaan 

tapituksella, jolloin hylly on 

helppo tarvittaessa lrrolt

taa. 

Apple Macintosh on suunniteltu ihmiselle, joka 
haluaa hyötyä tietokoneesta ilman kalliita kursseja ja har
joittelua. Macintoshilla opit tekstinkäsittelyn tunnissa -
laskettuna sii tä, kun purat laitteen pakkauksesta. 

Mitat ovat ohjeellisia ja 

nlitl on syyti soveltaa 

kunkin omien tarpeiden 

mukaisesti. 

Pyörät kiinnitetäänkin 
sitten tämän hyllyn ala
puolelle. Ellet saa han
kittua tarjoilupäydissä 
käytettäviä puisia pyöriä, 
voi ne helposti kuviosa
halla vanerin palasesta 
sahata itsekkin, tai käyt
tää tavallisia huonekalu
pyöriäkin. Rattaiden kiin
nitys määräytyy luonnol
lisesti valittujen pyörien 
mukaan. Niitä tarvitset 
kuitenkin vain takaosaan 
2 kappaletta. Etuosaa 
joudut vastaavasti korot
tamaan pienillä lisäkapu
loilla. 

Edestä pöytää hieman 
kohottamalla on sitä 
helppo sitten siirrellä 
paikasta toiseen, jolloin 
on tarpeen irroittaa vain 
seinäpistoke ja kaikki 
muu kulkee pöydän 
mukana, tarvittaessa 
vaikkapa toiseen päähän 
taloa. Kaikkien tasojen 
takareunaan sahataan 
kuviosahalla reilu aukko, 
josta johdot ja pistokkeet 
sopivat vapaasti kulke
maan.Tämä aukko toimii 
samalla ilmankiertoa 
edistävänä, jotteivät 
muuntajat tai muut lait
teesi pääse lämpene
mään. 

Tarvittaessa koko 
komeuden kruunaat vii
meistelyssä valmiiksi 
maalatulla taustakovale
vyllä. 

Materiaaliksi parasta on 
18 mm :n lastulevy. 
Useinhan sitä läytyy 
kotoakin rakentamisesta 
ja rnmontoinneista 
jääneinä paloina. Ellei 
kotoa. niin ehkäpä joltain 
jonka tiedät hiljakkoin 
rakentaneen. Kaluste
levy firmastakaan hankit
tuina ja määrämittoihin 
sahautettuina eivät tar
peet tule maksamaan 
melamiini pinnoitettuna 
ja nauhoitettuna, kuin 
hivenen yli 200 markkaa. 
Vastaava toimitus maa
laamattomana lastulevy
pintana vähän yli 100 mk. 
Huonekalupyörien hinnat 
noin 10 mk/ kpl. 

Ennen hankintoihin ryh
tymistä harkitse kuitenkin 
tarkoin oman huoneesi 
käytettävissä olevat tilat 
ja laitteistasi tarpeet, sillä 
tässä vaiheessa on mit
toja vielä varsin hyvä 
soveltaa käytännön vaa
timuksiin. 

Voin luvata, että pöydän 
valmistuttua tulet ole
maan tyytyväinen. 

Kokeile uusia Macintosh-malleja niin toteat, että 
Macintoshin käyttö on paitsi hauskaa - myös kannattavaa! Oulun Tieto Oy Koulukatu41,901ooou1u. p901-22100B 

& Apple Macintosh. 99,6% tyytyväisiä käyttäjiä. 

Kiilaklvent ie 1 

90250 Oulu 

PL 11 1, 90101 Oulu 

Puh. 981-334 833 

Telekopio 981-337340 

* Toimistohuonekalut * Mikrotietokoneet * Atk- järjestelmät/ Tarvikkeet 

* Yritysohjelmistot * Ergonomian tuotteet 

Tietämisen uolesta 
TIETORYHMA 



KOKEMUKSIA TRAK-BAL
LIN KÄYTOSTÄ 
Minulla on edelle11n hiiri pöyd4114 tai sytiss4 tilante11n 

mukaan, mutta viim11 syksyn4 tein sille pienen operaation. 

lrroltin pallon ja laitoin pallotilan pohjassa 0111vaan kuppiin 

pinseteill4 nelj4 ter4ksist4 laa/r11rikuu1aa (halkaisija "· 76 

mm oll 3/16"). Kuulat liikkuvat s/11114 vapaasti. Pallo 

paikoilleen ja kansi kiinn;, pallo py6ri kevy11sti ja on niin 

korkealla kuin s11 kann11n puolesta on mahdollista. Leikka

sin vi1114 "läkkip11llista•: vahvuus o, -1 mm. kaksi liuskaa 

jol/ra klinitin kuvan mukaisesti. Kilnltyksen pitA4 olla aika 

tiukka ett11ivAt liuskat touhutessa liiku. Hiiri toimii siis pallo 

ytösp4in. Kli/ckaus tapahtuu painamalla sormella het1<ilsti 

liuskojen p4ist4. Osoitin n4yt6114 siirtyy vallkatasolla pal

lon pyörimissuuntaan, mutta pystytasolla pAinvastoin. 

K4yttJn hallitsee nopeast;, ja pallon pytJritys peukalolla tai 

11tusormella kay nlpplrästi. Tlml voi olla tilaplinen rat

kaisu TRAK-BAllia odotellessa, hiironhän voi heUressä 

muuttaa onUsel/een, jos tarve vaatii. Kuutalaakorit saa 

k4tovästi polkupyörlkorjaamosta. 

TRAK- BALL:issa on suur11mpi pallo, mutta hiiren remontti 

oi maksa käytännöss4 mitään, eik4 se vaadi kylkontojä. 

Liuskojen alapinnassa on pöyt44 vasten ohuet ilckunatiivis

teen palaset Oheinen piirros selvittänee puolestaan 

jotain. 

Pentti Toivota 

Vastaus: MIGÅ MIGÅ 
HÅ palstan nimimer
kille LUKE. 

GFABasicin 
•hätä•pysäytyksestä 

GfABasicin hätäpysäytys 

GfABasicilla tehdyn ohjel
man ajon voi yleensä 
lopettaa painamalla yhtä 
aikaa SHIFT, ALTERNATE 
ja CONTROL -näppäimiä. 
Tämä ei kuitenkaan toimi 
aina. Lisäksi .PRG ja .BAS 
-ohjelmat (käännetyt ja 
kääntämättömät) käyttäy
tyvät eri lailla. 

.BAS -ohjelma. 

Käsky ON BREAK CONT 
poistaa pysäytysmahdolli
suuden. Jos ohjelmassa 
sellainen on, niin senjälkei
sestä ohjelman osasta 
pysäytys ei toimi. Käsky 
ON BREAK palauttaa mah
dollisuuden. 

.PRG - ohjelma. 

Edelliset käskyt toimivat 
edelleen, mutta senlisäksi 
käännöstä tehdessä on 
mahdollisuus valita neljä 
tapaa suhtautua pysäytyk
seen, ns. OPTION "Ux", tai 
STOPPEN - valikko: 

- UO :(Nie) Pysäytys ei ole 
koskaan mahdollinen . 
Tämä on oletusarvo, eli 
ellei käännöksen tekijä ole 

Tee tätä lehteä, kuin omaasi. Kirjoita meille 

osoitehan on ~\IE~GA\0-X PL 391 90101 Oulu 

Tai soita Puhelin 949 680 666 

l(J; .. :\1( l<ÄP 1 

tahallaan muuta valinnut, 
KAANNETIY OHJELMA El 
KOSKAAN PYSÄHDY em. 
napeilla. 

-U1 :(Ei valikossa) Pysäy
tysnappeja käydään kur-

kistamassa yhden kerran 
ohjelman ajon aikana. Pit
kässä ohjelmassa tämä on 
lähes kuin ei koskaan. 

- U2 :(Schleife) Ennen 
hyppyä/silmukkaa. Pysäy
tysnapit tarkistetaan ennen 
jokaista GOTO, LOOP, 
UNTIL, WEND ja NEXT -
käskyä. 

- U3 :(lmmer) Aina. Napit 
kurkataan jokaisen käskyn 
jälkeen. 

Jokainen nappien kurkistus 
vie 4 byteä muistia, ja 
hidastaa siten ohjelman 
suoritusta (ja pidentää 
ohjelmaa). U4-vaihtoehto 
hidastaa jo todella rankasti , 
joten sitä ei voi ajatellakaan 
esim. grafiikkademo- tms. 
" luonnostaan" hitaassa 
ohjelmassa. Muutenkin 
CTRL-SHI FT- ALT - sys
teemi tulisi käsittää lähinnä 
hätäjarruksi, ei nor'maaliksl 
tavaksi pysäyttää ohjelma. 

Kun ohjelmaa vasta teh
dään (tulkilla), niin siihen 
tulee melkein aina tehtä-

väksi muutoksia. Tällaisen 
editorissa tehdyn muutok
sen jälkeen ohjelma joskus 
ei myöskään tunnista 
CTRL-SHIFT-Al Tia. Mutta 
kun (muutetun) ohjelman 
tallettaa, ja lataa uudes
taan, niin taas pelaa, em. 
edellytyksin. 

HUOMAsrn../fJ/J 
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ARVOISAT 

KERHOILIJAT 

Toivomme k.erhonne tutustuvan 
huolella lehden sisältöön ja 
ottavan osaa sen tulevaan 

rakentamiseen. 

Taf joudumme julk.aisemaan 
sitoumuksett t fiiftdo~t'åTiå ( 

kerhoattikk.eleita. tms. vastaa .... 
vaa. lehden sisältöön sopivaa . . . 

a1ne1stoa. 
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Levylehdet kuten muutkin 
tietokonejulkaisut sisältä
vät vähän asiaa ja paljon 
peliarvosteluja. Tämähän 
oli vitsi. 

Commodoren pikkuvelik
oneella, siis C-64:11a, jul
kaistut levylehdet sisälsi
vät, ja ilmeisesti sisältävät 
edelleenkin, juttuja, ohjel
mointivinkkejä sekä itse 
ohjelmia. 

Amiga lehdet puolestaan 
keskittyvät juttuihin, ohjel
mia ei näillä juuri ole. 
Suurimpana erona C-64 ja 
Amiga lehtien välillä voi
daan pitää sitä, että Ami
gan lehtien julkaisijana toi
mivat erilaiset Amiga
käyttäjäryhmät ja harrasta
jat. Toiminrialla ei pyritä 
rahallisiin voittoihin, vaik
kakin lähes kaikki lehdet 
voi tilata julkaisijalta dis
kettiä vastaan. 

i;Amigalle julkaistaan 
vajaata kymmentä erilaista 
ja osin myös eriluontoista 
lehteä kuukausittain. 
Näistä ensimmäinen ja 
tälläkin hetkellä kuuluisin 
on saksalaisen Alpha 
Flightin julkaisema 
Crackcr Journal. Se jul
kaistiin ensimmäisen ker
ran vuoden 1988 alussa 1a 
on s11tä eteenpäin Ilmes
tynyt noin v11den.. ku.udon 
viikon välein S1sälto on 
asiapito1sta, muunmuassa 
peliarvos~el uia: . haast~t~e
luja sekä uutisia pol11s1en 
seikkailuista Saksanmaalla, 
missä ohjelmien kopiointi 
luonnollisesti on laitonta. 
Noin kaksi kolmasosaa 

!·utuista on kirjoitettu eng
anniksi, loput saksaksi. 
Cracker Journal on tällä 
hetkellä selvästi levyleh
d is tä joh tavassa ase
massa. 

Mitä isot edellä, sitä pienet 
perässä... Siis suoma
lainen Finnish Go ld, sit
t e mmin ja nyky i sin 

· Acc oss ion, julkaisi 
seuraavaksi oman leh
tensä, Scandinavian 
Newsin. 

Lehti seurailee suhteelli
sen tarkasti Cracker Jour
nalin jalanjäljissä. Vain jut-
tujen taso ja niiden puuto 
näkyvät lehdessä. Kun 
ne 1 jäs t äkym menes tä 
sivusta kolmekymmentä 
sisältävät C-64:n varaosa
luetteloa, voitaisiin vaikka 
väi ttää, että jutun aiheista 
on pulaa. 

Yleisesti ottaen Scandina
vian News on kui tenkin 
suhteellisen asia llinen 
lehti, kieliasussa kuitenkin 
on paljon parannettavaa. 
Na1den kahden Jälkeen 
lehtiä ilmestyi kuin venä
läisiä Moskovaan avattuun 
amerikkalaiseen rarkkuk
auppaan. Siis aika monta 
(Lue: alle kymmenen.) 

1 

Nä1ta JUikaisivat esimerkiksi 
suomalainen Doathstar 
sekä ruotsalainen North-

1 
star & Fairlight. Jutut 
seurailevat edelleenkin 

Cracker Journalin jalanjäl
jissä, joskin taso vaihtelee. 

Aivan vuoden 1988 lopulla 
syntyi jälleen yksi suoma
lainen lehti. "Plagioinnin 
mestareiksi" itseään 
kutsuvat julkaisijat myön
tävät avoimesti kopiovansa 
muita lehtiä. Kaverit kui
tenkin epäonnistuivat 
armottomasti. He myönsi
vät tämänkin. Hesaria lue
taan ahkerasti. Julkaisu 
toimii nimellä c.o.w. ja 
julkaisijana toimii Mirage 
International. Sisältö 
keskittyy lähinnä para
avaruuden akselivaihdok
siin ja tietokoneista puhu
taan ainoastaan ruoanlai
ton yhteydessä. Alunperin 
ihmiset närkästyivät julkai
sun asiapitoisuudetto
muudesta. Nykyisin lehti 
on jopa saavuttanut 
kyseenalaista suosiota ja 
se on arvosteltukin Scan
dinavian Newsissa. "Kosto 
elää", uhoavat c.o.w.:n 
toimittajat. Mukana on siis 
aimoannos Pahkasika
maista älykköhuumoria ja 
Deja-vuta. (Siis: Olen
Kokenut-Tämän-Joskus
Aikaisemminkin-Sanoi
M ies - Kun - Löysi
Ruumli°n-Vessanpöntöslä) 
Näin siis c.o.w: n julkaisi-
1at 
varsina1s1a ohJolmointital
don mestarinäytteitä eivät 
levylehdet ole. Yleinen 
näyttörutiini on seuraava: 
vasemmalla hiirinapilla yksi 
sivu taakse, oikealla yksi 
eteen. Lisäksi suuressa 
osassa lehtiä on mahdol-
1 i s ta hypäta halu tul le 
sivulle. Deathstarin ja 
Northstar & Fairlightin leh
dennäyttörutiinit ovat par
haat, onhan ne ohjelmoitu 
muiden jälkeen. Näyttöru
llinilla e1 kuitenkaan ole 
lehden menestyksen suh
teen suurtakaan merki
tystä Lehd1ssa on yleensä 
käytetty kolmea tai neljää 
väriä. Kuvia on niukasti. 
(Tästä c.o w. on poikkeus, 
siinä tekstiä on niukasti ja 
uusimmassa numerossa 
kahdeksan väriä.) Lehdet 
ovat noin 20-50 sivua pit
kiä. Periaatteessa kaikki 
lehdet voisivat levyt1lan 
puolesta olla satasivu1sia, 
iuttua ei vain tahdo kuu
kaudessa syntyä niin pal
jon. 

Yleisesti ottaen levylehdet 
ovat luoneet jotain uutta 
ja mielenkiintoista, mutta 
nykyisessa muodossa niitä 
ei voi julkaista kaupalli
sesti, koska asiapohjalle 
perustuvat artikkelit eivät 
ole kilpailukykyisiä niin
sanottu jen paperilehtien 
kanssa. 

On erittäin pos1t11v1sta, että 
riittää ihmisiä, jotka tekevät 
kaikkea tätä aivan huvik
seen. Jotkut kuitenkin tek
evät hupinsa muillekin 
hauskemmaksi. 

Jurho ja Tommi 

IK+, kun se vihdoin
kin saatiin 16-bittis
ten karatekojen koneisiin, 
niin /Jo;ol 

Idea pelissä on: taistele! 
Ruudulla on kolme pyja
maukkoa. Voit pelata 
yksin kahta tietokoneen 
miestä vastaan tai ta
pella kaverisi kanssa yhtä 

Amigakäyttäjät järjestävät 
keskenään niinsanottuja 
copy- p artyja . Nämä 
ovat usein laillisuuden 1a 
lnittomuudon rojollo pyorl 
viå tompauksla. Copy
partyt ovat käyttäjien väli
siä kokoontumistilaisuuk
sia, tavallaan tietokone
kokouksia. Yleensä copy
partyista saa lukea vain 
Amigan levylehdistä. Ny t 
kui t nkin myös Mcga.
X:ssä on sen historian 
ensi 01Jll aine n_ co py- pacl y
ju t t u. 

Kuluvan vuoden maalis
kuussa 2. - 5. päivä jär
jestettiin Ruotsissa Karl
s ta d i s s a jo p it kaän 
mainostetut copy-partyt. 
Karlstadt on noin 300 km 
Tukholmasta länteen oleva 
kaupunki, jossa on noin 
satatuhatta asukasta. Par
tyt järjestettiin eräässä 
paikallisessa kaupungin 
keskustassa olevassa 
koulussa. Tuolloin oli 
urheiluloma, joten partyt 
kestivät torstai kello 16:sta 
sunnuntai kello 12:een. 
Sisäänpääsymaksu oli 30 
SKR ja koululla oli majoi
tusmahdol l isu ud et; ylin 
koulun kolmesta kerrok
sesta oli varattu juuri tätä 
tarkoitusta varten. Nukku
minen jäi kuitenkin suh
teellisen vähälle, noin kol
meen , neljään tun tiin 
yössä. 

Ihmisiä oli paikalla hiukan 
yli parisensataa.. Näistä 
viisi oli suomalaista, 15 
norjalaista, 15 tanskalaista 
ia loput luonnollisestikin 
ruotsalaisia. Nämä ihmiset 
olivat eri Amiga-käyttä
järyhmien edustajia ja 
kaikille oli koululla varattu 
luokis ta selvästi tilaa. 
Yhteensä koululla oli par
tyien aikana reilusti yli sata 
tie tokonetta. Paikalla 

tietokoneen miestä vas
taa n . Krafiikkataustoja 
on valitettavasti vain 
yksi, mutta se onkin 
hieno ja mielenkiintoinen 
auringonlaskuinen . kuva, 
jonka aurinko jaksaa va-
laista pelaajia monta 
tuntia. 

Taustalla näkyy aina 
välillä pieniä yksityiskoh
tia , kuten periskoop
pi {ollaankohan ruot
tissa?) tai packman. 

olleista ryhmistä kannat
tanoe mainita partyt jär
jestä ne e t Triangl o , 
Amiga Lords ja ZYX. 
Kuu lulslmplo polko llo 
olioi ta ryhm1u olivat F roo 
dom Forco , Silonts , 
Northstar & Fairlight, 
Hitech & Ydex Mirago 
lntornationalista, Triad 
ja PHS ces stä 

Kuten yleensäkin pelejä 
kopio1tiin, joskin uusin 
pelejä ei partyilla ollut ku~n 
muutama kappale. Demo1a 
sen sijaan väsättiin kolmi
senkymmentä. Paljon 
uutta nähtävää siis riitti. Ja 
tärkeänä osana tällaisissa 
kokouksissahan on tieten
kin siis muihin tutustu
minen... Yleisesti ottaen 
aluksi puhuttiin ruotsia , 
mutta kun huomattiin, että 
suomalaiset puhuivat ong
lantia paremmin, s11rryttiin 
siihen. Monet ruotsalaisista 
puhuivat suomeakin. Tätä 
pidettiin positiivisena yllä
tyksenä ... 

l ima Karlstadissa oli 
keväinen, torstaina paistoi 
aurinko, perjantaina ei 
ke ritty ulos lainka~n. 
lauantaina ja sunnunta1m: 
satoi. Tämä ei kuitenkaan 
tahtia haitannut. 

POJAT ON POIKIA 
Partyä piristääkseen 

joukko kaverei ta kaatoi 
olutta erään vanhan tie
tokoneen monitorin sisään 
ja kirjoi tti ryhmänsä nimen 
koneen päälle kolvia käyt
täen lopuksi he maalasi
vat maahan maalitaulun jtt 
pudottivat koneen tämän 
maali taulun keskustaan 
kolmannesta kerroksesta 
Kaikki tämä luonnollises
tikin videoitiin ja videota 
esitettiin myöhemmin 
maksua vastaan. Tulihan 

Mutta entä sitten itse 
peli hahmot? Animaatio 
on hienoa, liikkeitä on 
paljon. Nopeuksiakin on 
valittavissa viisi erilaista, 
ihan noin niinkuin reflek
sien mukaan. Äänipuoli 
on myös kohtalaista. 

Mitäpä tässä sen kum-
mempia, karatepeli on 
karatepeli, ja sitä pelaa
vat ne keitä sellaiset kiin
nostavat. 

SAATAVANA 64, 
Amiga, St, Amstrad , 
Spectrum 

TESTATIU Amiga ja ST 

GRAFIIKKA 9 Animaatio 
täydellistä. 

MNET 8 - 9 Sopivat. 

KllNNOSTAVUUS 8+, 
idea pikkuisen liian yksin
kertainen. 

HINTA/LAATU 
8,5, Ihan pätevä peli. 

Petri blackbelt Nordlund 

aineelliset vahingot joten
kin korvata 

Pääasiallisesti aikaa vie
tett iin kuljoskelomalla 
ympäri ja lhmettelemällå 

Paikalla oli erään järjestän 
tyttöystävä joka paistoi 
lättyjä ja myi näitä Myös 
kahvinke1tin ja mikroaal
touuni olivat mukana. 
Huolto siis pelasi, JOSkin 
juomana oli vain Coca
Colaa, Spritea ja Fantaa. 
Muutama suomalainen 
nimel tämai n i tsema ton 
henkilö kui tenkin teki 
v11naspäissaän lähempaä 
tuttavuutta paika ll isen 
poliisin kanssa. Poliiseilla 
uhkailtiin myös osallistu
jia ... Pelien kopioint1han on 
laitonta ja sitä aina copy
party1lla tapahtuu. Polii
seista varoitettiin muutama 
kerta ja pelit pistettiin tar
kasti piiloon. Poliisi t eivät 
kui tenkaan paikalle saa
puneet, joten varotoimet 
osoittautuivat suhteellisen 
turhiksi. .. 

SUURIN RI ESA . 
PITKÄKYNTISET 
Osaanotta1at olivat nuoria, 
yleensä 16 - 20 vuotiaita , 
ia luonnollisesti, joskin 
valitettavasti, suurelta osin 
poikia. Ainoana negat11vi
sena piirteenä voidaan 
pitää esiintynyttä varaste
lua. Kuulemani mukaan 
kaikenkaikkiaan katosi 1 
Amiga, 8 hsälevyasemaa, 
kuvandigi toija seka 50 
korvaamattoman arvokasta 
source- koodi- levyä. Tästä 
huolimatta niin järjestäjät 
kuin osalhstujatkin olivat 
party1hin hyvin tyytyväisiä. 
Ja hauskaa oh ... 



JOUKKOKIRJE 




