Rauta

Palikoita ruudulle

Videopiiri kertoo kuvan

Tietokoneet ovat piirtäneet grafiikkaa näyttöruuduille jo 1950-luvulta asti. Grafiikan
olemus riippuu pitkälti siitä, millainen näytönohjauslaitteisto sen esittää.
Teksti: Ville-Matias Heikkilä Kuvat: Tapio Lehtimäki ja Ville-Matias Heikkilä

E

rilaisten tieto- ja pelikoneiden visuaaliseen antiin tutustumalla huomaa helposti,
että eri laitteilla on erilaiset,
laitteiston ominaisuuksista kumpuavat graafiset ilmeensä. Etenkin vanhat
koneet on usein hyvinkin helppo tunnistaa värimaailmoistaan, graafisista
rakennuspalikoistaan ja oikuittelutavoistaan. Kyse ei ole pelkästään koneen laskentakapasiteetista vaan sen
persoonasta – siitä, millaisia luovia
valintoja näytönohjauslogiikan suunnittelijat ovat tehneet.
Useimpia tässä artikkelissa kuvattuja
näytönohjaustekniikoita ei enää tapaa
uusissa koneissa, mutta ne ovat oleellinen osa monen klassisen koneen ominaisestetiikkaa.

Kaksi tapaa käyttää
kuvaputkea

Ennen nestekidenäyttöjen voittokulkua tietokoneissa käytettiin kuvaputkia. Kuvaputken toiminta perustuu
elektronisuihkuun, jota suunnataan
sähkömagneettien avulla kuvapinnan
eri osiin. Kuvapinnalla elektronisuihku
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synnyttää valoa törmätessään fosforoivaan aineeseen.
Tunnetuin kuvaputken käyttötapa
on tuttu tv:stä: kuva jakautuu vaakatai pystysuoriin juoviin, jotka suihku
käy läpi noin 50–100 kertaa sekunnissa. Kuvaputkea voidaan kuitenkin
käyttää myös siten, että suihku muodostaa kuvapinnalla vapaita liikeratoja.
Tämä tapa on tuttu oskilloskoopista.
Ensimmäiset tietokonenäytöt 1950luvulla käyttivät oskilloskooppitekniikkaa, ja se oli tietokonegrafiikassa
varsin yleinen vielä 1970-luvulla. Yksinkertaisimmillaan tietokone syöttää
lukuja d/a-muuntimiin, jotka vaihtavat
magneeteille meneviä jännitteitä. Siirtymät ovat yleensä melko äkkinäiset,
jolloin kuva muodostuu irtopisteistä.
Hieman edistyneemmät laitteistot tukevat hitaampia ja tasaisempia jännitemuutoksia, mikä mahdollistaa viivojen piirron. Vectrex-pelikonsoli on
harvinainen esimerkki vektorinäytön
käytöstä kotitietotekniikassa.
Vektoripiirtoon ei välttämättä tarvita erikoistunutta näytönohjauslogiikkaa, vaan tietokone voi siirrellä sädettä

omaan tahtiinsa. Televisiotyyppinen
rasteripiirto sen sijaan perustuu tiukkoihin ajoitusraameihin, joten erikoistunut
videopiiri on käytännössä välttämätön.

Joka pikseli kartalle

Suoraviivaisimmillaan näytönohjauslogiikka tulkitsee näyttömuistin sisällön niin kutsuttuna bittikarttana.
Näyttömuistia luetaan eteenpäin samaan tahtiin kuin elektronisuihku etenee, ja luetut bitit tulkitaan eri väreiksi
tai kirkkausasteiksi. Pikseli voi siis olla
esimerkiksi musta tai valkoinen riippuen siitä, onko sitä vastaava bitti ykkönen vai nolla.
Kun bittikarttagrafiikkaan halutaan
enemmän kuin kaksi väriä, voidaan
pikselikohtaista bittimäärää lisätä. Esimerkiksi kahdella bitillä per pikseli
saadaan neljä väriä ja kahdeksalla bitillä 256. Tällöin kuvan tallentamiseen
on kaksi päätapaa – yhtenäinen (chunky) ja kerroksittainen (planar).
Nykytietotekniikassa käytetään lähes pelkästään yhtenäistä tallennusta, jossa kaikki saman pikselin bitit
ovat muistissa peräkkäin. Esimerkiksi

Kerroksittaista näyttömuistia on usein
hyödynnetty samaan tapaan kuin nykyisten kuvankäsittelyohjelmien kerroksia.

Vektorinäytön voi toteutettaa esimerkiksi kytkemällä äänikortin ulostulot oskil
loskooppiin. TVT:n Youscope-demo.

katila on periaatteessa kaksivärinen,
mutta kirkas väri on joka toiselle pikselille vihreä ja joka toiselle purppura.
Vierekkäisen vihreän ja purppuran
pikselin värit sulautuvat NTSC-värijärjestelmässä valkoiseksi.

Liikennejärjestelyt

Tarpeeksi nopea mikrokontrolleri ja tarpeeksi ovela koodi, niin erillistä näytönohjainta
ei välttämättä tarvitse. Ruotsalaisen lft:n Craft-demo.
32-bittinen pikseli käyttää muistista
neljä peräkkäistä tavua. Vanhemmat
koneet lukevat näyttömuistia usein
vakionopeudella, joten vaakaresoluutio on niissä kääntäen verrannollinen
köntän pituuteen: Commodore 64:ssä
kaksibittiset multicolor-pikselit ovat
tuplasti niin leveitä kuin yksibittiset
hires-pikselit.
Kerroksittaista tallennusta käytetään
esimerkiksi Amigassa, Atari ST:ssä ja
PC:n 16-väritiloissa. Siinä kuva jaetaan erillisiin tasoihin, jotka voi kuvitella vaikkapa läpinäkyviksi kalvoiksi,

jotka päällekkäin asetettuina muodostavat monivärisen kuvan. Kukin taso
sisältää yhden bitin per pikseli, ja lopullisen pikselin värikoodi muodostuu
samaan kohtaan sattuvista biteistä.
Graafisista tempuista esimerkiksi
siluetit, parallaksit ja yksinkertaiset
läpinäkyvyydet soveltuvat parhaiten
kerroksittaisille grafiikkatiloille. Yhtenäinen tallennus on puolestaan edukkaampi esimerkiksi teksturoidussa
3D-grafiikassa.
Pikselin väri voi riippua myös sen
sijainnista. Apple II:n tarkkuusgrafiik-

Alkeellisimmillaan videopiiri ei lue
muistia itsenäisesti. Esimerkiksi Atari
2600 ja ZX81 tarvitsevat suorittimen
apua kuvan näytöllä pitämiseen, ja
siihen meneekin valtaosa konetehoista. Toista ääripäätä edustavat MSX ja
NES, joissa videopiiri näyttömuisteineen muodostaa itsenäisen nurkkauksensa, jonka toimintaan suoritin
pääsee vaikuttamaan vain ruudunvirkistysten välissä. Tämä muodostaa nopealle grafiikalle pullonkaulan.
Välimuotona on Commodore 64:n
ja Spectrumin ratkaisu, jossa videopiiri käyttää samaa keskusmuistia kuin
suoritinkin. Tämä hidastaa jonkin verran suorittimen toimintaa, sillä videopiirillä on muistinkäsittelyssä etuajooikeus.
Amigoissa on kaikkien piirien jakaman chip-muistin lisäksi fast-muistia,
johon vain suoritin pääsee käsiksi.
PC:n näyttömuisti on taasen perinteisesti ollut erillisellä näytönohjainkortilla, joskin AGP-kortit pystyvät
käyttämään myös keskusmuistia sen
jatkeena. Silicon Graphicsin O2työasemassa puolestaan kaikki muisti
on ”chip-muistia”, mutta ruuhkaongelma on ratkaistu tekemällä väylästä
useampikaistainen.

Säästöä palikankierrätyksellä
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nivärisiä – esimerkiksi Commodore
64 ja NES tarjoavat neliväriset merkit.
Pelikonsoleissa merkkigrafiikkaa kutsutaankin paremmin pelikäyttöä kuvaavalla nimellä ”tile graphics”.
Tekstitila on tarjolla useimmissa
suosituissa 8-bittisissä kotimikroissa –
suurimpana poikkeuksena Spectrum,
jossa on pelkkä grafiikkatila. Isommissa koneissa rautapohjaista tekstitilaa
ei taasen ole yleensä lainkaan lukuunottamatta PC:tä, jossa se on vanhojen
MDA- ja CGA-näytönohjainten perua.

Värejä merkeille
PC:n tekstitilan toimintaperiaate.

Sharp MZ 721:ssä ei voi määritellä uusia merkkejä ohjelmallisesti lainkaan, mutta sen
merkistössä on valmiita paloja pelikäyttöä varten.
Jokaisen pikselin erillistallennus on
nykyisin itsestäänselvyys, mutta näin
ei ole suinkaan aina ollut. Varhaisimmissa mikrotietokoneissa suorasta
pikseligrafiikasta tulee pakostakin
varsin palikkaista muistin vähyyden
vuoksi. Esimerkiksi Telmac 1800:n
tavallisimmassa grafiikkatilassa on
64×64 mustavalkopikseliä, jotka syövät kahden kilotavun RAM-muistista
neljänneksen.
Kun näytölle halutaan lähinnä tekstiä, on mielekästä käyttää näyttömuistin perusyksikkönä pikselin sijaan
merkkiä. Tv-tyyppiseen kuvaan tekstiä
tuottavat merkkigeneraattorit tulivat
1960-luvulla tv-studioihin ja tietoko74
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neiden näyttöpäätteisiin.
Merkkigeneraattori käyttää kullekin merkille esimerkiksi tavun verran
näyttömuistia. Näyttömuistin tukena
on merkkimuisti, joka sisältää merkistön merkkien pikselirakenteet.
Merkkimuisti on yksinkertaisimmissa
laitteissa kiinteää ROM-muistia, mutta usein sen voi sijoittaa myös RAMmuistiin. Kotimikroissa merkkejä on
yleensä 256 ja merkin koko 8×8 pikseliä.
Merkkipohjaisuus paitsi säästää
muistia, myös nopeuttaa näytönkäsittelyä. Tästä syystä sitä on käytetty paljon peligrafiikassa. Merkit ovat yleensä
pelikohtaisia ja voivat olla myös mo-

Näytölle asetettujen merkkien ulkoasuun voi yleensä vaikuttaa erilaisilla
ulkoasuparametreilla eli attribuuteilla.
Attribuutit ovat tyypillisesti värejä tai
alleviivauksen ja vilkutuksen kaltaisia
korostuksia.
Attribuutit voi tallentaa joko merkkien sekaan tai omiin muistipaikkoihinsa. Teksti-TV ja Oric käyttävät
ensimmäistä tapaa: niissä kahden erivärisen merkin väliin on jätettävä tyhjä
kolo näkymättömälle värinvaihtomerkille. Erillisillä muistipaikoilla sen sijaan tällaista rajoitetta ei ole.
PC käyttää jokaisen merkin väritykseen tavun, joka määrää sen pää- ja
taustavärin. NES on sen sijaan säästeliäs attribuuttimuistissaan – koko
ruudun attribuuteille on varattu vain
64 tavua. Kullekin 2×2 merkin alueelle
voi siinä valita yhden neljästä erilaisesta neliväripaletista, joiden koostumukset puolestaan määritellään erillisessä
palettimuistissa. Tämä 16×16 pikselin
palikoita suosiva piirre on vaikuttanut
oleellisesti Nintendon peligrafiikoihin
ja kenttäsuunnitteluun.
Monissa koneissa attribuutteilla väritetään myös pikseligrafiikkaa. Esimerkiksi Spectrumin ja Commodore
64:n tarkkuusgrafiikassa varsinainen
kuva on kaksivärinen, mutta nämä
kaksi väriä valitaan erikseen kullekin
8×8 pikselin solulle. Tämä solujakoisuus näkyy etenkin Spectrum-peleissä,
joissa liikkuvan pelihahmon väri usein
tarttuu alle jäävään taustagrafiikkaan.
Ilmiötä kutsutaan nimellä color clash
tai attribute clash.

Mistä värit tulevat?

Monissa koneissa on enemmän erilaisia värejä, kuin mihin näyttömuisti
taipuu. Esimerkiksi PC:n VGA-ohjain
pystyy 262 144 erilaiseen väriin, mut-

16-värisiä rautapaletteja. Monet perustuvat yllä näkyviin kahdeksaan binääriseen RGB-väriin.
Merkkien käyttäminen pikseleinä on houkutteleva vaihtoehto, kun värit ja nopeus
ovat tärkeämpiä kuin resoluutio. Plasma Byterapersin C64-demosta Unsigned.

Värisolurajojen häivytys
on Spectrum-graafikon
tärkeimpiä taitoja.
(Piesiu: Frightened Birds)

ta sen näyttötilat ovat enimmillään
256-värisiä. Siksi ohjaimessa on erillinen 256-paikkainen palettimuisti, joka
antaa kullekin värille 18-bittisen RGBarvon. Paletillista kuvantallennusta
kutsutaan pseudocoloriksi vastakohtana truecolorille, jossa näyttömuisti
sisältää RGB-arvot suoraan. Silicon
Graphicsin työasemissa on ollut jopa

4096-värisiä pseudocolor-tiloja.
Mikäli kokonaisväriavaruus on laaja,
siihen viitataan yleensä RGB-arvoilla
eli punaisen, vihreän ja sinisen voimakkuuksilla. Toinen vaihtoehto on
käyttää tv-tekniikan värijärjestelmiä,
joissa väri jakautuu sävyyn ja kirk
kauteen. Esimerkiksi Atarin GTIApiiri tuntee 16 erilaista värisävyä, joista

kullakin on 16 kirkkausastetta. Lisäksi
on käytössä täysin räätälöityjä värivalikoimia, kuten Commodoren ja MSX:n
16-väriset rautapaletit.
Joissakin koneissa paletteja ei voi
muodostaa vapaasti. Surullisenkuuluisa esimerkki on PC:n CGA-näytönohjain, jonka nelivärigrafiikkatilassa vain
yhden värin voi valita vapaasti 16 vaihtoehdosta, ja lopuissa on tyytyminen
muutamaan kehnoon yhdistelmään.
Mustan, turkoosin, purppuran ja valkoisen muodostama värimaailma lienee tuttu kaikille 80-luvun PC-pelejä
pelanneille.
Koko kuvaan vaikuttavien globaalien palettien lisäksi on paikallispaletteja, kuten Spectrumin kaksiväriset
värisolut. C64:n monivärigrafiikassa
solukohtaiset attribuutit määrittävät
kolme väriä, ja neljäs väri jää globaaliksi. Toinen tapa luoda paikallispaletteja on muuttaa globaaleja värejä
ruudunpiirron eri kohdissa. Vanhojen
demojen värikkäät rasteripalkit perustuvat värin vaihtamiseen kuvan jokaisella vaakajuovalla.
Amigan Hold and Modify -tilat ovat
erikoinen välimuoto paletillisesta ja
truecolor-lähestymistavasta. Esimerkiksi HAM6:ssa on pikselille 64 mahdollista väriarvoa. Arvot 0–15 otetaan
suoraan palettimuistista, mutta loput
käyttävät värin pohjana edellistä pikseliä. Väriarvo 16–31 vaihtaa punaisen
komponentin, 32–47 vihreän ja 48–63
sinisen. HAM-tilojen tarkoituksena
on ollut parantaa valokuvatyyppisen
grafiikan esityslaatua. Samantapaisia
ratkaisuja on ollut käytössä vielä 90-luvulla esimerkiksi HP:n halvemmissa
Unix-työasemissa.
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Reunukset ja resoluutiot

Uridium-räiskintäpeliä on pidetty C64-skrollauksen mestarinäytteenä, joten sen
Spectrum-sovitus lähenee jo mustaa magiaa.

Frogger-peli on suunniteltu rasterit mielessä: pelikenttä jakautuu vaakasuoriin raitoihin, jotka skrollaavat eri nopeuksilla eri suuntiin. Atari 2600 -versiossa rasteritekniikoilla myös tehdään yksivärisistä spriteistä monivärisiä.

Etenkin televisioon kytkettäviä tietokoneita suunniteltaessa on jouduttu
huomioimaan se, että kuvaputken reunat ovat pyöreät ja näkyvä alue vaihtelee putkesta toiseen. Näiden koneiden
kuva ei yleensä vie koko näyttöä, vaan
sen ympärillä on yksiväriset reunukset.
Jotkin koneet antavat vapaasti määritellä kuva-alueen koon ja sijainnin,
kun taas joissakin ei reunuksista pääse
eroon mitenkään. Commodore 64:n
reunukset on periaatteessa lukkoon
lyöty, mutta videopiiriä huijaamalla
ne on mahdollista poistaa. Reunukset
ylittävien efektien toteuttaminen on
kuulunut C64-demoskeneen alusta
asti.
Vanhat kotimikrot ja konsolit tuottavat yleenä muutenkin vain yhdenlaista
kuvasignaalia. Eurooppaan myydyt
C64:t tuottavat aina tasan 312 rasterijuovaa 50 kertaa sekunnissa, kun taas
amerikkalaisversiot tuottavat 262 juovaa 60 kertaa sekunnissa. Reunusten
väliin jää molemmissa versioissa 200
juovaa, ja kullekin juovalle mahtuu 40
merkin leveydeltä grafiikkaa. Standardien välillä ei pysty vaihtamaan – videopiiristä on yksinkertaisesti eri versiot eri mantereille.
Eräissä koneissa signaalin rakennetta voi sen sijaan muokata. PC-näytönohjaimissa kaikki on rekistereissä:
kuinka monta juovaa tuotetaan, kuinka monta pikseliä juovalle ja kuinka
paljon aikaa varataan vaaka- ja pystysuuntaisille
suihkunpalautuksille.
VGA:sta alkaen tarjolla on myös useita
eri pikselitaajuuksia eli dotclockeja,
jotka määräävät näyttömuistin lukunopeuden. Näin yhdestä ja samasta
videopiiristä saa ulos valtavan määrän
erilaisille näytöille sopivia resoluutioita ja virkistystaajuuksia.

Helpotusta hahmojen
liikkeisiin

Päällekkäisiä skrollitasoja Amigan Shadow of the Beast -pelissä.
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Näyttömuistiin tallennetun kuvan
päällä halutaan usein liikuttaa irtokuvioita kuten pelihahmoja tai kohdistimia. Tämän helpottamiseksi on keksitty spritet, jotka ovat muusta kuvasta
riippumattomia, osittain läpinäkyviä
bittikarttakuvia. Tekniikka on peräisin
70-luvun kolikkopeleistä.
Yhdellä vaakajuovalla näkyvien
spritejen määrä on yleensä rajoitettu – esimerkiksi C64:n videopiirissä
on logiikka-alueet kahdeksaa spriteä

varten. Mikäli hahmoja sattuu liian
monta rinnakkain, joudutaan niiden
välillä vuorottelemaan, mikä aiheuttaa
välkkymistä.
Kunkin spriten sijaintia, ulkomuotoa ja väritystä voi yleensä vaihtaa erikseen. Atari Lynxissä spriten kokoa voi
säätää liki portaattomasti, ja monissa
piireissä spriten voi myös peilata vaaka- tai pystysuunnassa, mikä säästää
muistia.
Spriterauta on hyvin yleinen 80-luvun pelikonsoleissa ja hieman kyvykkäämmissä kotimikroissa. PC:ssä,
Appleissa, Atari ST:ssä ja brittikoneissa
ei spritejä kuitenkaan ole lukuun ottamatta 2D-kiihdytettyjen näytönohjainten hiirikohdistimia.

Vierivät maisemat

Monissa peleissä on laajoja pelialueita,
jotka vierivät eli skrollaavat näytöllä.
Vanhojen koneiden skrollausominaisuudet eroavat huomattavasti toisistaan.
Spectrum on hyvin skrollivihamielinen kone. Siinä on pelkkä grafiikkatila, jonka näyttömuistin sijaintia ei
voi rukata mitenkään. Koko ruudun
skrollauksen toteuttaminen vaatii siis
pahimmillaan koko kuuden kilotavun
muistialueen uudelleenkirjoittamisen
joka askeleella. Tämä on pääsyy sille,
miksi alun perin Spectrumille tehdyt
pelit eivät skrollaa juuri koskaan.
NES edustaa toista ääripäätä: laitteessa on erityiset skrollirekisterit,
jolla näytön kuvaa voi siirtää pikselin
tarkkuudella pysty- ja vaakasuunnassa
vaikka kokonaan ulos näytöltä. Sivuun
väistyvä kuva antaa tilaa toiselle kuvalle, joka luetaan joko samalta tai eri
muistialueelta. Vieritys on hyvin kevyt
ja yksinkertainen toteuttaa.
Myös C64:ssä on skrollirekisterit,
mutta ne on tarkoitettu pelkkään pikselintarkkaan hienosäätöön. Koska
näyttömuistin alkukohdan voi määrätä vain kilotavun tarkkuudella, joutuu
suoritin siirtämään näyttömuistin sisältöä vierityksen aikana. Skrollausta
joutuu siis miettimään hieman tarkemmin kuin NESissä, ja bittikarttakuvan nopea vieritys vaatii esoteerisia
temppuja.
Kerroksittainen näyttömuisti antaa
hyvät edellytykset niin sanotulle parallaksiskrollaukselle, jossa on useita eri
tahtiin päällekkäin vieriviä kerroksia.
Super Nintendon videorauta tarjoaa

Rauta-avusteisen perspektiivin hyödyntämistä Super Nintendon Battle Cars -pelissä.
parhaimmillaan neljä itsenäisesti vieritettävää kerrosta.

Suihkun seuraaminen

Osa ruudusta saatetaan haluta jättää
skrollaamatta, jos vaikkapa yläreunaan
halutaan tilaa pistelaskurille. Näytön
eri osiin voidaan haluta eri värimaailmoja, tai isoa grafiikkakuvaa saatetaan
haluta zoomailla ja venyttää eri tavoin.
Nämä mahdollistuvat rasteritekniikoilla, eli rukkaamalla videopiirin parametreja kesken näytönpiirron.
Useimmissa 80-luvun koneissa on
keino tahdistaa suorittimen toiminta
näytönvirkistykseen. Spectrum tarjoaa
vain signaalin siitä, milloin elektronisuihku on palannut näytön ylänurkkaan. Commodore 64:n videopiirin
saa tuottamaan keskeytyksen, kun
suihku saavuttaa tietyn juovan. Atarin
Antic ja Amigan Copper ovat apupiirejä, jotka tekevät rasterirukkauksia
pääsuorittimen puolesta.
Nykylaitteissa tarkalle rasterikikkailulle ei juuri ole käyttöä, mutta esimerkiksi grafiikkasivun vaihto kannattaa
edelleen tehdä näytönvirkistysten välissä. Mikäli sivua vaihdetaan kesken
kaiken, aiheutuu kuvaan ilkeän näköistä repeämistä eli tearingiä.

Rautainen perspektiivi

Vaikkei laitteessa olisikaan varsinaista
3D-kiihdytystä, se voi tarjota välineitä
syvyysperspektiivin toteuttamiseen.

Aiemmin mainitut päällekkäiset skrollaustasot kuuluvat näihin, samoin kuin
mahdollisuus määrittää, millä tasolla kukin sprite näkyy taustagrafiikan
suhteen. Muutamat koneet menevät
kuitenkin vielä pitemmälle.
Atari Lynx pystyy venyttämään sekä
spritejä että näyttömuistin kuvaa liki
portaattomasti. Tämä on erityisen
hyödyllinen ominaisuus syvyysvaikutelman luonnissa. Näytön eri alueita
voi myös skaalata eri tavoin, joten esimerkiksi taustan saa näkymään sitä
pienempänä, mitä lähempänä horisonttia se on. Vastaava ominaisuus on
myös Super Nintendossa, joskaan sen
laitteisto ei tue spritejen skaalausta.

Rajalta toiselle

Joskus laitteen grafiikkaominaisuuksia halutaan venyttää. Lähes kaikilla
koneilla käyttökelpoinen tekniikka on
lomitus eli interlace, jossa vaihdetaan
kahden hieman erilaisen kuvan välillä
joka näytönvirkistyksellä. Kuvien värit
sekoittuvat, jolloin esimerkiksi 16-värinen laitteisto näyttääkin kykenevän
128 väriin. Haittapuolena on kuvan
välkkyminen.
Jos lomitetut kuvat ovat puolen pikselin verran erillään toisistaan, mahdollistuu myös resoluution tuplaaminen.
Esimerkiksi tavallinen analogitelevisio
käyttää tätä tekniikkaa – juovat ovat
joka toisella näytönvirkistyksellä puoli
juovanväliä alempana. Juovalomitusta
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Tyypillistä blitterillä kiihdytettyä 3D-grafiikkaa Lemon-ryhmän Amiga-demossa Rink
a Dink Redux.

ja kopiointiin, useammalta alueelta
luetun datan yhdistämiseen loogisilla operaatioilla sekä viivojen ja täytettyjen pintojen piirtämiseen. Näille
toiminnoille on ollut käyttöä sekä peligrafiikassa että graafisissa käyttöliittymissä.
Kun näyttömuistiin pystyttiin piirtämään aina vain nopeammin, alkoivat 80-lukulaiset näytönohjausjipot
menettää merkitystään. Amigaan ei
kaivattu tekstitilaa blitterin ja muistimäärän vuoksi. Kun 486-luokan PCsuorittimet pystyivät piirtämään koko
pelinäkymän uusiksi jokaisella näytönvirkistyksellä, ei enää haaveiltu rautaavusteisesta monikerrosskrollauksesta,
spriteistä eikä rasterikeskeytyksistä.
Teksturoitua 3D-grafiikkaa kiihdyttävät laitteet tulivat kulutuselektroniikkaan 1990-luvun alkupuolella
Sony Playstationin myötä, ja nykyään
3D-kiihdytystä on jopa halvimmissa
kännyköissä. Nämä laitteistot tarinoineen ansaitsisivat kuitenkin aivan
oman artikkelinsa.

Perinteet jatkuvat

Tasohyppelypeli VVVVVV on nykyaikaisille koneille, mutta sen estetiikka on vanhempaa perua.
ei kuitenkaan voi käyttää useimmilla
kasibittisillä koneilla, sillä ne tuottavat
vain progressiivista kuvaa. Sen sijaan
vaakaskrollirekisteri voi mahdollistaa
tarvittavan puolen pikselin siirtymän.
Värirajoitteita voi kiertää myös
rasterikikkailulla. Commodore 64:n
FLI-grafiikassa (Flexible Line Interpretation) värisolut pakotetaan yhden
pikselin korkuisiksi, jolloin värejä voi
käyttää huomattavasti vapaammin.
IFLI-kuvissa (Interlaced FLI) on kaksi
lomitettua FLI-multicolor kuvaa, jotka
ovat puoli pikseliä erillään – teoriassa
siis 128-värinen kuva 320×200 pikse78
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lin resoluutiolla ja lähes vapaalla värien asettelulla.

Kiihdytyksen aika

Yksinkertaisissa laitteistoissa vain
pääsuoritin kirjoittaa näyttömuistiin.
Näyttömuistin käsittelyyn erikoistunut
grafiikkaprosessori (GPU) on kuitenkin nykyään lähes kaikissa laitteissa,
joissa on jonkinlainen näyttö. Se ilmestyi kotitietotekniikkaan ensimmäisenä
Amigassa ja sen jälkeen esimerkiksi
MSX-2:ssa ja Atari STE:ssä.
Amigan ja STE:n blitter-piirit soveltuvat muistialueiden täyttämiseen

Grafiikkaominaisuudet ovat muovanneet hyvin voimakkaasti eri koneiden
ohjelmistokulttuureja.
Esimerkiksi
Commodore 64:llä ja Amigalla on
perinteisesti keskitytty videopiirin
erityispiirteiden hyödyntämiseen: rasterikikkailuun, parallaksivierityksiin
ja pehmeisiin siirtymiin. Spectrumilla
ja 90-luvun PC:llä on puolestaan ollut
houkuttelevampaa panostaa suoritinkeskeiseen grafiikkaan, kuten uudenlaisiin 3D-konsepteihin.
Demoskene, pikseligraafikot ja
homebrew-kehittäjät
hyödyntävät
eri-ikäisten ja -kokoisten laitteiden
graafista ilmaisuvoimaa. Vanhan ja
selvärajaisen tekniikan käyttö on näissä piireissä tietoinen valinta, joka tuo
teknisiä haasteita ja herättää luovuutta.
Vanhan näytönohjaustekniikan luomia esteettisiä perinteitä jatketaan
myös nykykoneilla. Esimerkiksi monet
indie-pelinkehittäjät suosivat ”kasibittistä” tyyliä, jonka he kokevat helpommaksi ja oikeamielisemmäksi kuin
valtavirtapelien
realismi-ihanteen.
Minimalistisempi estetiikka toimii
siis ilman alkuperäisiä puitteitaankin
– vaikka puitteet toki kannattaa ymmärtää, jotta estetiikasta saa enemmän
irti.

