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Rauta

BK :ta voidaan pi-
tää ainoana 
aidosti neuvos-
toliittolaisena 

kotitietokoneena. Muut neukkumik-
rot, kuten Radio-86RK, Vektor-06 
ja erilaiset Spectrum-kloonit, saivat 
useimmiten alkunsa harrasteprojektei-
na ja perustuivat länsimaista kopioitui-
hin suorittimiin. BK sen sijaan syntyi 
osana virallista ohjelmaa ja oli mikro-
piirejä myöten täysin kotoperäinen.

Koneesta ja sen komponenteista 
vastasi Tieteellinen Keskus (Nautšnyj 
Tsentr), joka oli Neuvostoliiton elekt-
roniikkaministeriön alaisuudessa toi-
minut tieteellis-teollinen yhtymä. Sen 
toiminta keskittyi Moskovan lähellä 
sijaitsevaan Zelenogradin kaupunkiin, 
jota on pidetty Neuvostoliiton vasti-
neena Kalifornian Piilaaksolle. Kau-

punki oli neuvostoaikaan salainen ja 
suljettu samaan tapaan kuin vaikkapa 
avaruustekniikan ja kosmonautiikan 
keskus Tähtikaupunki.

BK:n suoritin on nimeltään 
K1801VM1, ja se suorittaa PDP-
11-käskykantaa. Suoritinta ei kui-
tenkaan alkujaan suunniteltu 
tälle käskykannalle vaan yhteensopi-
vaksi Tieteellisen Keskuksen oman 
NC-1-minitietokoneen kanssa. 
1980-luvun vaihteessa itätietotekniik-
ka oli kuitenkin jäämässä jälkeen län-
simaista, joten elektroniikkaministeriö 
halusi kiriä eroa umpeen sitoutumalla 
entistä vahvemmin ”kansainvälisiin 
standardeihin”. Niinpä K1801:lle laa-
dittiin uusi mikrokoodi, joka teki siitä 
PDP-11-yhteensopivan. Suoritin pää-
tyi sittemmin hyvin monenlaisiin lait-
teisiin satelliiteista taskutietokoneisiin.

BK:n edeltäjinä voidaan pitää Tie-
teellisen Keskuksen aikaisempia PDP-
11-yhteensopivia henkilökohtaisia 
tietokoneita, joita ovat esimerkiksi 
DVK-sarja ja Tetriksen alkuperäis-
alustana tunnettu Elektronika 60. BK 
suunniteltiin kuitenkin nimenomaan 
edulliseksi koti- ja koulumikroksi 
länsimaisen mallin mukaan: sen ensi-
sijaisena massamuistina toimii kaset-
tinauhuri, ja 32 kilotavun RAM-muis-
tista peräti puolet on varattu 512×256 
mustavalkopikselin grafiikkanäytölle. 
Tarjolla tosin on myös muistinsäästö-
moodi, jossa näyttö on vain muutaman 
rivin korkuinen. Näppäimistönä alku-
peräisessä vuoden 1985 BK-0010:ssa 
on tunnoton muovilevy, joka tosin 
myöhemmissä malleissa vaihtui kirjoi-
tuskonetyyppiseksi.

Neuvostotietotekniikkaa ei ole kovin helppo haalia käsiinsä. Yritin jo kymmenisen vuotta 
sitten hankkia itselleni Venäjältä БК- eli BK-kotitietokonetta, mutta toimitusketju kohtasi 
epäonnea. Jari ”Jaffa” Jaanto onnistui kuitenkin äskettäin huutamaan Ebaysta yhden tällaisen 
koneen ja lainasi sen minulle tutkittavaksi.
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Kone ja liittimet
Haltuuni saamani kone on BK-0011, 
jonka tuotanto alkoi vuonna 1989. 
Sen tärkein uudistus on RAM-muistin 
laajennus 128 kilotavuun. 0011 on sii-
tä harvinainen välimalli, että se ei ole 
täysin yhteensopiva 0010:n kanssa. 
Yhteensopivuus nimittäin palautettiin 
jo tuotannon alkuvaiheessa, jolloin uu-
deksi mallinimeksi tuli 0011M. Monet 
0011M-harrastajat laajensivat konei-
taan edelleen muun muassa äänipii-
reillä sekä levyke- ja kiintolevyasemilla, 
joita esimerkiksi koneelle tehdyt demot 
hyödyntävät järjestään. Tällaisia luksus-
varusteita ei Ebay-paketista kuitenkaan 
paljastunut – sisällä oli vain koneen kes-
kusyksikkö, virtalähde ja pari johtoa.

Mihin virtalähde kytketään? Koneen 
takana on kahdenlaisia liitäntöjä: kaksi 
pitkää suorakaidemaista väyläliitäntää 
ja neljä viisipinnistä DIN-liitäntää. 
Laitteita tutkittuani päädyin siihen, 
että käyttöjännite otetaan kirjaimilla 
БП merkitystä kolosta, sillä muunta-
jamötikän pohjassa ovat sanat ”Блок 
Питания” eli ”virtalähde”. Muunta-
ja rupesi käynnistettäessä sirisemään 
ilkeästi, mikä ei valanut luottamusta 
maadoittamattoman, metallikuori-
sen itätuotteen käyttöturvallisuuteen. 
Kone kuitenkin piippaili lupaavasti 
näppäimiä painettaessa.

BK:n videoulostulosta saa kahden-
laista signaalia: mukana tullut video-
kaapeli antaa televisioon kytkettynä 
mustavalkoista 512×256 pikselin ku-
vaa, mutta tarjolla on myös RGB-
pinnit värikuvaa varten. Värikuvan 
resoluutio on 256×256 – kutakin mus-
tavalkokuvan pikseliparia vastaa yksi 

leveämpi väripikseli. Värivalikoima 
on insinööripalettien insinööripaletti: 
musta, punainen, vihreä ja sininen. 
0010-käyttäjät joutuivat tyytymään 
näihin väreihin, mutta 0011:ssä on tar-
jolla kaikkiaan 16 eri palettia. Pelit ja 
demot on suunniteltu värigrafiikalle, 
kun taas muut ohjelmat suosivat isom-
paa resoluutiota. BK-käyttäjillä lienee-
kin ollut käytössä kytkimiä, joilla mus-
tavalko- ja värikuvan välillä voi vaihtaa 
vaivattomasti.

Näppäimistön vasemmalla puolella 
on luukku, jonka takaa paljastuu kaksi 
piirikantaa. Ylemmässä kannassa on 
neuvostovalmisteinen EPROM-piiri, 
ja alempi on tyhjillään. Käyttäjille on 
siis tarjolla mahdollisuus vaihtaa ko-
neen ROM-ohjelmistoa varsin helpos-
ti. Tyypillisiä ROM-ohjelmistoja ovat 
Basic- ja Focal-tulkit, muistimonitorit 
ja levymuisteja hyödyntävät käyttöjär-
jestelmälataimet. Kannalle asennetul-
ta piiriltä käynnistyi muistimonitori, 
jonka tekstit oli käännetty englanniksi 
– kuinka huomaavaista!

Ohjelmaa muistiin oktaalina
Muistimonitori on ominaisuuksiltaan 
samantapainen kuin konekielimoni-
tori, mutta ilman assembly-esitysmuo-
toa: muistin sisältöä voi tutkia ja muo-
kata oktaalimuodossa, ohjelmaa voi 
ajaa halutuista osoitteista normaalisti 
tai askel kerrallaan, ja dataa voi myös 
ladata ja tallentaa kasettiliitännän yli. 
Assembly-esityksen puutteeseen tot-
tui kuitenkin lopulta aika nopeasti, 
sillä PDP-11-konekieli on alusta asti 
suunniteltu oktaaliystävälliseksi. Näp-
päimistön nurkassa huomiota herättä-

vä punainen СТОП-näppäin (”stop”) 
osoittautui konekielikokeiluissa käte-
väksi: se saa aikaan keskeytyksen, joka 
palauttaa suorituksen takaisin muisti-
monitorin komentoriville.

Testailin laitteen toimintaa aluksi 
pienillä grafiikkaohjelmilla, joilla ha-
lusin etenkin kokeilla laitteen suori-
tuskykyä. Näyttömuistia täyttävästä 
vaakaskrollausrutiiniista tein Youtube-
videonkin (”PDP-11 machine code on 
a BK-0011”). Edistyneempiä kokeiluja 
en kuitenkaan jaksanut tehdä oktaali-
koodia naputtamalla, vaan sitä varten 
koneeseen pitäisi saada ladattua ohjel-
mia ulkoisesta lähteestä.

BK:n kasettiporttiin sopivan DIN-
liittimen saa nyysittyä esimerkiksi 
AT-aikakauden PC-näppäimistöstä, 
ja massamuistilaitetta matkimaan voi 
valjastaa vaikkapa Arduinon. En ehti-
nyt kuitenkaan saada omaa viritystäni 
toimimaan ennen lehden valmistu-
mista, sillä 0011:n kasettitallennusfor-
maatti on epäyhteensopiva muiden 
BK:iden kanssa, ja liitäntöjen nasta-
kohtaisia kuvauksia oli todella vaikea 
löytää. Olen siis tyytynyt monimutkai-
sempien ohjelmien rakentelussa tois-
taiseksi emulaattoriin.

Demoako tekemään?
Mitä tällaisella koneella tekisi? Jo kym-
menen vuotta sitten suunnitelmissani 
oli tehdä BK:lle ensimmäinen länsi-
demo, eikä kukaan näytä vieläkään 
ehtineen ensin. Projektia varten pitää 
kuitenkin ensin syventyä laitteiston 
heikkouksiin ja vahvuuksiin.

BK on aidosti 16-bittinen laite muis-
tiväyliään myöten, mutta se on omi-

BK purettiin laatikostaan Simulaatio-demotapahtumassa.

Eksiton-suunnittelutoimiston Basic muistut-
taa syntaksiltaan Microsoftin tulkkeja.

Muistimonitori. Muistipaikkaan 77776 on 
kirjoitettu PDP-11:n kuuluisa itseäänkopioiva 
käsky MOV -(PC),-(PC) ja käynnistetty se.



2015.470

naisuuksiltaan hyvin ”kasibittinen”. 
Suorittimen kellotaajuus on mallista 
riippuen kolmen ja neljän megahert-
sin välillä, mutta käskyt vievät tuhot-
tomasti kellojaksoja – muistinkäsit-
telykäskyt järjestään vähintään 20. 
Alkuperäinen neukkukäskykanta ehkä 
sai ytimestä enemmän irti, mutta täl-
laisena suoritin ei ole sen nopeampi 
kuin vaikkapa Spectrumissa käytetty 
Z80. Edes kerto- ja jakolaskukäskyjen 
varaan ei voi toivoaan laskea, ne kun 
puuttuvat kokonaan. Monimutkaisia 
muistiosoituksia kannattaa sen sijaan 
hyödyntää, sillä se on kautta linjan no-
peampaa kuin saman tehtävän toteutus 
yksinkertaisemmilla käskyillä.

BK:ssa ei ole muita näyttötiloja pik-
seligrafiikan lisäksi, eikä suorittimessa 
riitä potku 16 kilotavun näyttömuistin 
uudelleenkirjoittamiseen joka näy-
tönvirkistyksellä. Demoissa ja peleissä 
tyydytäänkin usein piirtämään vain 
joka toiselle juovalle. Grafiikkarau-
dan ainoa ”kiihdytysominaisuus” on 
mahdollisuus määritellä näyttömuis-
tin alkuosoite 64 tavun tarkkuudel-

la, mikä mahdollistaa pikselintarkan 
pystyskrollauksen ilman muistin ko-
piointia. Rasterikeskeytyksiä saa ai-
kaan ajastinkikkailulla, mutta ne ovat 
käyttökelpoisia lähinnä värimäärän 
lisäämiseen ja näytön juovakohtaiseen 
pimentämiseen. Näytönohjaus on niin 
yksinkertainen, että mahdollisuudet 
sen muunlaiseen huijaamiseen ovat 
liki olemattomat.

Näissä puitteissa BK-demon efek-
teissä kannattaa painottaa algoritmin 
älykkyyttä raakaoptimoinnin sijaan. 
Esimerkiksi koko näytön kokoinen 
pyörivä kuutio toteutettaisiin parhai-
ten taulukoimalla värirajojen sijainnit 
ja päivittämällä vain niitä näyttömuis-
tin kohtia, joissa muutoksia tapahtuu. 
Monimutkaisemmat pikselinpyöritte-
lyt lienee paras pitää pienessä osassa 
ruutua ja jättää muu tila staattiselle tai 
pystyskrollaavalle ympärysgrafiikalle.

Laajentamattoman BK:n ääniomi-
naisuudet rajoittuvat sisäiseen pietso-
piipperiin samaan tapaan kuin alkupe-
räisessä Spectrumissa. Muutamat pelit 
yrittävät saada piipperistä enemmän 

irti alkuruuduissaan, joissa kaiken 
suoritinajan voi uhrata äänen tuotta-
miseen, mutta demokäytössä kaipaa 
kyvykkäämpää äänentuotantotapaa. 
128 kilon Spectrumeista tuttua AY-
3-8910-äänipiiriä käyttävä laajennus 
yleistyi BK-käyttäjien keskuudessa 
90-luvulla, samoin 8-bittisen PCM-
äänen mahdollistava Covox.

BK:n kilpailijat
Jotta BK:n ominaisuudet saisi oikeisiin 
mittasuhteisiin, on sitä verrattava mui-
hin neuvostoharrastajan ulottuvilla ol-
leisiin kotimikroihin. Teknisesti ehkä 
varteenotettavin BK:n kilpailija oli 
kahden moldovalaisinsinöörin vuonna 
1987 julkistama Вектор 06Ц eli Vektor 
06C.

Vektor päihittää perus-BK:n helposti 
niin grafiikassa kuin äänessäkin. Vek-
torissa ovat tarjolla samat grafiikkare-
soluutiot kuin BK:ssakin mutta 4 ja 16 
värillä. Värit voidaan valita vapaasti 
kaikkiaan 256 värin kokonaispaletista. 
Grafiikkamuisti on lisäksi järjestetty 
kerroksittain, mikä helpottaa esimer-

Rasteripalkkeja Mega Best Softwaren demosta Technological Dream.

CSIDOSin tiedostonhallinta ja AY-piiriä käyttävä musiikkisoitin.CSI:n Cybernoid-käännös on parhaita BK:n länsipelisovituksia.

Kahdensuuntaisen kulttuurivaihdon tulos: Blockoutin BK-käännös.
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kiksi peliohjelmointia – monissa peleis-
sä on yksi grafiikkakerros varattu ko-
konaan softaspriteille. Äänestä vastaa 
PC:stä tutun ajastinpiirin klooni, joka 
tarjoaa kolme kanttiaaltokanavaa. Vek-
torista puuttuu kuitenkin rautaskrolla-
us, sen 8-bittinen suoritin on hidas, ja 
muisti rajoittuu 64 kilotavuun. Vekto-
rilla ei myöskään ollut takanaan laajaa 
valtiokoneiston tukea kuten BK:lla.

Sekä Vektor että BK jäivät ennen 
pitkää Spectrum-kloonien ja myö-
hemmin PC:n jalkoihin. Spectrumin 
suurimpana etuna oli valtava länsipi-
raattiohjelmiston määrä. Grafiikka on 
teknisesti rajoitetumpaa kuin BK:n tai 
Vektorin – 256×192 pikseliä, ja kus-
sakin 8×8 pikselin solussa voi käyt-
tää vain kahta väriä kuudestatoista – 
mutta sitä on nopeampi piirtää. Näin 
Spectrumilla oli myös tekninen valtti 
neukkukoneisiin nähden. Vektorin ja 
BK:n parhaat ominaisuudet yhdistävä 
kone olisi kuitenkin pärjännyt Spect-
rumille paljon paremmin, ja ehkä pai-
kallinen tietokonekulttuuri olisi muo-
toutunut erilaiseksi, jos tällainen kone 
olisi kehitetty.

Ohjelmatarjonta
BK-sarjan koneet olivat suosituim-
pia neukkumikroja, jos länsikoneiden 
kloonit jätetään huomiotta. Esimer-
kiksi pelejä löytyy niille netistä huo-
mattavasti enemmän kuin millekään 
toiselle itäblokin koneelle.

Suuri osa BK:n peleistä on var-
sin yksinkertaisia harrastajaklooneja 
länsipeleistä: Lode Runner, Pacman, 
Boulder Dash. Joukkoon mahtuu myös 
kunnianhimoisempia tekeleitä – joista 
niistäkin valtaosa on kopioita Spect-

rumin ja PC:n peleistä: Cybernoid, 
Joe Blade, Monkey Island 2, Prince of 
Persia. Joskus peliin on kopioitu alku-
peräisen pelin intrografiikat suoraan, 
mutta itse peli on vain vähän sinne-
päin. Toisinaan taas käännös on hy-
vinkin uskollinen.

Aidosti omaperäistä pelitarjontaa 
on varsin vähän, toisin kuin vaikkapa 
Spectrum-klooneilla. Ehkä BK-käyttä-
jillä oli tarve keskittyä todistelemaan, 
että BK:llekin saa länsimaisen kaltaisia 
ohjelmia, kun taas Spectrum-kloonien 
käyttäjät saattoivat käyttää energian-
sa uuden luomiseen ja vaikkapa aina 
vain hulppeampien Elite-kloonien 
kehittelyyn. Ainoa vastaani tullut hie-
man Eliteä muistuttava BK-peli on 
Непобедимый (”Voittamaton”), joka 
vaikuttaa lähinnä modernisoidulta 
versiolta 1970-luvun merkkipohjaises-
ta Star Trek -pelistä.

Alkuperäinen BK käytti massamuis-
tinaan yksinomaan c-kasettia, joten 
levykäyttöjärjestelmien suhteen ei ole 
minkäänlaista yleisesti hyväksyttyä 
standardia. Standardin syntymättö-
myyteen vaikutti varmasti myös se, 
että neuvostoteollisuus keskittyi pelk-
kiin laitteisiin jättäen ohjelmistopuo-
len rehottamaan omillaan.

Osa käyttöjärjestelmistä (muun mu-
assa ОС БК-11) on PDP-11:ssä ylei-
sesti käytetyn RT-11:n johdannaisia 
ja käyttää sen tiedostojärjestelmää, 
mutta suurin osa hylkää RT-11-pe-
rinteen. ANDOS väittää käyttävänsä 
MS-DOSista tuttua FAT12:ta, mutta 
todellisuudessa venäläisinsinööri on 
tulkinnut speksejä sen verran omape-
räisesti, ettei tiedostoja saa normaalein 
keinoin ehjinä ANDOS-levykkeille. 

Yhteensopimattomuus menee niin pit-
källe, että monet ohjelmat on pitänyt 
sovittaa erikseen kullekin käyttöjärjes-
telmälle, joiden alta ne ladataan: tästä 
kertoo ohjelmissa usein näkyvissä ole-
va ”adapted by” -teksti.

Pelien introruudut kertovat länsi- ja 
itäblokkien tietokonekulttuurien erois-
ta: kräkki-intron sijaan näkyviin saattaa 
tulla ruutu, jossa pelin kopioinut taho 
ilmoittaa, minkä pelien kopioita hänel-
lä on myytävänä ja millaisiin hintoihin. 
Etenkin Neukkulan hajottua oli tietoko-
neharrastajillakin ilmeisesti halua nyh-
tää rahaa toisiltaan henkensä pitimiksi. 
Mutta eipä silti, kyllä BK-ohjelmien 
alussa ”cracked by” -rivejäkin näkyy. 
Näyttäisi jopa siltä, että kopiosuojauk-
set olivat usein jonkin välikäden eivätkä 
pelin alkuperäisen tekijän laittamia.

Venäläiset löysivät länsimaistyyp-
pisen demoskenen kilpailukeskeisi-
ne partyineen 1990-luvun puolivälin 
aikoihin. Tällöin järjestettiin muu-
tamana vuonna myös BKmania – yk-
sinomaan BK:lle omistettu demota-
pahtuma. Tämän jäljiltä on olemassa 
jonkinlainen määrä BK-demoja, joskin 
niiden tuotanto hiipui aika reilusti vuo-
situhannen vaihduttua. Mainitsemisen 
arvoisia BK-ryhmiä ovat Mega Best 
Software sekä CSIDOS-käyttöjärjes-
telmää ja RockMonitor-musiikkiohjel-
maa kehittänyt Caroline Software Inc.

BK ei ehkä ole palkitsevimpia alus-
toja harrasteohjelmoinnin kannalta, 
mutta tämä tarkoittaa toisaalta myös 
sitä, ettei sen kaikkia kykyjä ole vie-
lä ehditty hyödyntää täysipainoisesti. 
Haasteita näyttäisi siis riittävän länsi-
eurooppalaisellekin demo-ohjelmoi-
jalle vielä yllin kyllin. 

"Voittamaton"-avaruuspelissä lisävarusteiden hinnat ovat dollareissa. Suosittua Lode Runner -kloonia КЛАД ("Klad") julkaistiin monta 
osaa vuosina 1987-1991.


