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Kovempi kuin kuvittelet: Vic-20
Joidenkin koneiden rajoja puskettiin alusta alkaen, toisten kohdalla tähän innostuttiin vasta
paljon myöhemmin.
Teksti: Ville-Matias Heikkilä

1

Kuvat: Mikko O. Torvinen, Ville-Matias Heikkilä

980-luvun alkuvuosina Commodore toi markkinoille edullisen kotitietokoneen. Sitä myytiin maailmanlaajuisesti 2,5 miljoonaa
– enemmän kuin yhtäkään aiempaa
tietokonemallia. Suomessa sillä aloittivat tulevista tekniikkavaikuttajista niin
Jyrki Kasvi kuin Linus Torvaldskin.
Kone erottui muista yhtä halvoista
koneista konekirjoitusnäppäimistöllään, värigrafiikallaan ja useammalla
äänikanavallaan. Kyseessä oli tietenkin
Vic 20.
Vicci oli monen ensikosketus tietotekniikkaan mutta jäi pian seuraajansa
jalkoihin. Commodore 64 rikkoi Vicin
myyntiennätykset moninkertaisesti ja
synnytti vuosien mittaan kulttuurin,
jossa laitteesta revittiin yhä enemmän
irti. Pelin- ja demontekijät kilpailivat
suorastaan verisesti uusien video- ja
äänipiiritemppujen löytämisessä. Vic
20:lle ei tällaista kulttuuria sen sijaan
koskaan ehtinyt muodostua sen kaupallisena aikana.
Vaikka uudet koneet tulivat Vicin
tilalle, sen pariin palattiin aina silloin
tällöin. Useimmiten tämä oli pelaamista tai yleisempää muistojen verestämistä, mutta joskus koneella saatettiin
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tehdä jotain luovaakin. Joku saattoi
innostua väsäämään silloin tällöin pelin, ja joskus saattoi ilmestyä demontapainenkin. Kesti kuitenkin 1990-luvun
loppupuoliskolle asti, ennen kuin harrastajat innoistuivat toden teolla tutkimaan, mihin Vicci oikeasti pystyy.

Ensivaikutelma voi hämätä

Vic 20 antaa varsin rupuisen ensivaikutelman. Sen kuoret muistuttavat
erehdyttävästi vanhanmallista C64:ää,
mutta kun virrat kytketään päälle, on
ero jo huomattava. Resoluutio on paljon palikkaisempi, merkit liki tuplasti
niin leveitä kuin Kuusnepassa. Jos moduuliportti on jätetty tyhjäksi, kone
ilmoittaa alkuteksteissä ”3583 BYTES
FREE”. Mitä muutamaan vaivaiseen
kilotavuun edes mahtuu?
Vicissä ei ole varsinaista grafiikkatilaa spriteistä puhumattakaan. Tämän
huomaa selvästi vanhoissa peleissä –
hyvin monien hahmot on piirretty 8×8
pikselin merkeiksi, joita liikutellaan 8
pikselin askelissa. Jos joku on vaivautunut toteuttamaan sulavasti liikkuvat
hahmot, niiden värit sekoittuvat herkästi vieressäolevaan grafiikkaan. Äänipuolelta on odotettavissa tukkoisen

oloista kanttiaaltopuupatusta ja kohinaa, ehkä silloin tällöin lyhyt epävireinen melodialuritus.
Ensivaikutelman perusteella on siis
helppo olettaa, että Vic 20 olisi jonkinlainen C64:n karkea ja suppea esiversio, jossa ei ole mitään, mitä Nepassa
ei olisi. Todellisuudessa koneiden
maailmat ovat varsin erilaiset: Nepassa esimerkiksi grafiikan piirtäminen
varsinaisen kuva-alueen ulkopuolelle
vaatii esoteerisia temppuja, kun taas
Vicissä tämän voi tehdä jopa Basicissa
– kuva-alueen sijainti ja koko kun ovat
suoraan rekistereissä.
Kehitys ei ole pelkkää yksiulotteista
parantumista, joten parannusten yhteydessä joudutaan usein myös luopumaan jostain. Vic 20 esimerkiksi on
jonkin verran nopeampi kuin C64. Sen
suorittimen kellotaajuus on hieman
yli yhden megahertsin, kun Nepa jää
hieman sen alle. Lisäksi C64:n videopiiri joutuu silloin tällöin varastamaan
kellojaksoja suorittimelta, kun taas Vic
20:ssä koodi pyörii tasatahtia kaiken
aikaa. Nopeusvaikutelmaa antaa osaltaan sekin, että näyttömuistiin joutuu
pienemmän resoluution vuoksi kirjoittamaan suhteessa vähemmän tavuja.

Laajentamattoman VIC-20:n alkutekstit.

Kun Vicille ruvettiin tekemään
demoja, ei kyse ollut vain rajallisen
muistin ja raudan tuomista haasteista
vaan myös tutkimusmatkasta laitteiston uniikkeihin ominaisuuksiin. Siinä
missä C64:n saloja oli ehditty tonkia
perusteellisesti vuosikausien ajan ja
tuhansien koodaajien voimin, Vicin
mahdollisuuksista oli vasta raapaistu
pintaa. Ties millaisia yllätyksiä saattoi
siis odottaa vaatimattoman pinnan
alla!

Tekniikan perusteet

Vic 20:n nimi koostuu kahdesta osasta. Alkuosa viittaa koneen yhdistettyyn video- ja äänipiiriin, MOS
6560/6561:een eli VIC:hen (Video
Interface Chip), kun taas lopun 20
on ROM-muistin määrä kilotavuina. RAM-muistin määrän käyttäminen olisi ollut markkinointimielessä
hieman noloa, sillä koneen hinta oli
alun perin saatu painettua alas nimenomaan jättämällä RAM pieneksi. Sitä
on perusmallissa kaikkiaan 5120 tavua
ja 1024 puolitavua.
Puolitavut tarkoittavat värimuistiksi kutsuttua muistialuetta, jossa
vain tavujen alapuoliskot ovat käytettävissä: yläpuoliskojen takana ei siis
ole muistia lainkaan. Värimuisti on
tarpeellinen siksi, että videopiiri on
konsolimarkkinointitermejä käyttäen
12-bittinen: joka kerta, kun se lukee
muistista 8-bittisen tavun – esimerkiksi mikä merkki näytölle piirretään – se
lukee samalla vastaavasta värimuistin
kohdasta 4-bittisen puolitavun. Tämä
puolitavu ilmaisee tässä tapauksessa,
minkävärinen merkistä tulee.
VIC-piirin tuottama kuva koostuu

Jeff Minterin Gridrunner ei vain tyydy 8×8-grafiikkaan vaan peräti
korostaa sitä.

siis merkeistä, joista kullekin on 16
mahdollista väriarvoa. Väriarvot 8–15
eivät kuitenkaan tarkoita tässä paletin
värejä 8–15, vaan sitä, että merkki on
kaksivärisen sijaan nelivärinen (multicolor). Värimuistiin tallennettu pääväri on kuitenkin joka tapauksessa ainoa
merkkisolun oma väri – muut värit
määräytyvät videopiirin rekistereistä.
Näyttömuistin tavut toimivat osoittimina merkkimuistiin, jonne on tallennettu kunkin merkin pikselirakenne. Näyttö- ja merkkimuisti eivät ole
mitään kiinteitä muistialueita, vaan
niiden alkuosoitteita voi siirrellä melko vapaasti. Monissa peleissä merkkimuisti on asetettu siten, että puolet
merkeistä luetaan RAM- ja puolet
ROM-muistista – näin peli saa käyttöönsä omannäköisensä hahmot, mutta esimerkiksi pistelaskurissa voidaan
käyttää ROM-merkistön numeroita.
Käynnistysvaiheessa näytöllä on
23 merkkiriviä, kullakin 22 merkkiä.
Merkkien määrää voi muuttaa suoraan rekistereitä rukkaamalla, mutta
vaakasuunnassa tavalliselle näytölle ei
mahdu käytännössä enempää kuin 28
merkkiä. Vaakaresoluutio sattuu muuten olemaan sama kuin televisiosignaalin värikantoaallon resoluutio, ja
tästä syystä komposiittivideo ei Vicillä
tuota samanlaisia värivääristymiä kuin
isompiresoluutioisilla koneilla.
Merkin tavanomainen koko on 8×8
bittiä – eli kaksivärisenä 8×8 pikseliä
ja nelivärisenä 4×8 tuplaleveää pikseliä. Tarjolla on myös mahdollisuus
tuplasti korkeampiin eli 8×16 bitin
merkkeihin, jotka ovat erityisen käyttökelpoisia pikseligrafiikkatilan toteutuksessa. Pikseligrafiikkatila toteute-

taan Vicissä yleensä asettamalla merkit
näyttömuistiin johonkin mielekkääseen järjestykseen, jolloin grafiikkaa
voi piirtää määrittelemällä merkkien
ulkomuotoja uusiksi.
Vicin väripaletissa on 16 väriä – joskin värejä 8–15 voidaan käyttää vain
taustavärinä ja toisena multicolorvärinä. Värit 0–7 ovat tavanomaiset
RGB-perusvärit, ja värit 8–15 ovat niiden kirkastetut versiot, paitsi että mustan ja valkoisen kohdalla on yläpuoliskossa ruskea ja oranssi. C64-palettiin
verrattuna värit ovat puhtaammat, eikä
harmaasävyjä ole. Kirkkaiden värien
kirkkaus riippuu koneyksilöstä – tai
oikeastaan siitä, mihin asentoon eräs
emolevyllä oleva ruuvi on kierretty.
Äänikanavia on neljä verrattuna
vaikkapa SIDin kolmeen, mutta niiden ominaisuudet ovat huomattavasti
rajallisemmat. Kolme ensimmäistä kanavaa (”altto”, ”tenori” ja ”sopraano”)
on tarkoitettu kanttiaallolle ja neljäs
kanava kohinalle. Kutakin kanavaa
vastaa VIC-piirin rekistereissä yksi
tavu, jonka ylin bitti kytkee sen päälle
ja pois, ja loput bitit määräävät äänen
aallonpituuden. Näiden lisäksi on vielä
kaikille kanaville yhteinen, nelibittinen
äänenvoimakkuusrekisteri.
Vicin muut sisukset ovat varsin
samankaltaiset kuin C64:ssä. ROMohjelmisto on molemmissa koneissa
käytännössä sama. 6502-suorittimen
ainoana erona Nepan 6510:aan on
se, ettei muistipaikoilla 0 ja 1 ole erityistehtävää. Molemmissa koneissa
on lisäksi kaksi I/O-apupiiriä ajastimineen (Vicissä MOS 6522 eli VIA,
C64:ssä MOS 6526 eli CIA). Nepan
virtalähteet, levy- ja kasettiasemat, pe63

PU-239 teki Vic-demoja monta vuotta ennen muita.

liohjaimet ja näppäimistöt kytkeytyvät
ongelmitta myös Vicciin. Ei siis ihme,
että suuri osa Vic 20 -demontekijöistä
on tullut C64-maailman puolelta.

Skenen synty

Ensimmäiset Vic 20:lle tarkoitetut
demoskenedemot teki tiettävästi Pu239-ryhmä vuosina 1989–1990. Demoilla oli lähinnä kuriositeettiarvoa
demopartyjen C64-tuotosten seassa.
Vuonna 1995 Commodore-harrastaja Marko Mäkelä onnistui toteuttamaan Vicillä rasterikeskeytyksen ja
alkoi seuraavana vuonna työstää ensimmäistä todella kunnianhimoista
Vic 20 -demoa. Kahdeksan kilon lisämuistin vaativa Veni Vidi Vic syntyi
kansainvälisenä yhteistyönä ja osallistui joulukuussa tanskalaisen The
Partyn wild-kompoon. Se oli myös
ensimmäinen Vic-demo, joka latasi
uutta tavaraa levyltä edellisen osan
vielä pyöriessä.
Julkaisin ensimmäisen oman Vicdemoni, Bouncing Ball 2:n, vuonna
1998 järjestetyille ensimmäisille Alternative Partyille. Demokilpailuun oli
mahdollista osallistua millä tahansa
laitteella paitsi 32-bittisellä PC:llä tai
AGA-Amigalla. Tämä inspiroi monet
harrastajat tekemään tuotoksia koneille, joille ei ollut aiemmin demoja juuri
näkynyt – kisassa näkyi mm. useampi MSX-1-demo. Oma demoni päätyi
ykköseksi, ja tulevaisuus Vicin parissa
näytti siis valoisalta. Päätin rajoittua
laajentamattomaan koneeseen, sillä
sen vähäinen muistimäärä tuntui mukavalta näpertelyhaasteelta.
Muutaman vuoden päästä Assembly
vaihtoi perinteiset C64-kilpailut yleisemmiksi oldskool-kilpailuiksi – ehkäpä juuri Altpartyn innoittamana.
Itse julkaisin kilpailussa Impossiblatordemon vuonna 2001, kun kompoon
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Dekadencen Seven Eleven rikkoo edellisen splittiennätyksen maltillisesti, jotta tilaa jäisi vielä muutamalle ennätysdemolle lisää.

saattoi ensimmäistä kertaa ehdottaa
ja tuoda omia laitteitaan. Yllätyksekseni kisaan osallistui toinenkin Vic 20
-tuotos, Aleksi Eebenin eli Heatbeat/
CNCD:n Big Time. Nyt oli siis ensimmäistä kertaa maailmassa kaksi Vicdemoja tekevää tahoa, jotka olivat aktiivisia samaan aikaan.
Vuonna 2002 Vic-demoskenelle tuli
vielä kaksi muuta aktiivista tekijää, Dekadence ja Creators. Ryhmät julkaisivat
jatkuvasti pieniä, kerralla muistiin
mahtuvia tuotoksia, jotka yleensä rakentuivat yhden efektin ympärille. Jokin saattoi kokeilla uutta rasteritemppua, toinen toteuttaa ensimmäisenä
plasmaefektin tai Kefrens-palkit. Aleksi kokosi näitä tuotoksia yhteen demodiskeiksi. Samassa rytäkässä syntyi
myös pari työkalua ja jokunen pelikin.
Intensiivikausi meni kuitenkin ohi
parissa vuodessa, minkä jälkeen demojen ilmestymistahti väheni muutamaan vuodessa.
Tein ensimmäiset Vic-demoni emulaattoreihin turvautuen, koska käytössäni ei ollut vielä tarpeeksi vaivatonta
tiedostonsiirtomenetelmää. Näin ollen
ne keskittyivät lähinnä siihen, mikä oli
turvallista emuloida, eli PC-tyyppisiin
pikseliefekteihin: kuinka suuren tunneliefektin saisin tehtyä näillä muistirajoilla, entä millaisen fraktaalivuoriston?
Teknisen tutkiskelun luonne kuitenkin muuttui, kun sain haltuuni
Marko Mäkelän kehittämän C2N232sovittimen. Kasettiportin ja PC:n
RS232-portin väliin kytkettävä palikka
mahdollisti huomattavasti suoraviivaisemman demonkehityksen ja emulaattorien poisjättämisen, joten turha
varovaisuus sai unohtua ja kiellettyjen
bittien tutkimus alkaa.

Rasterit haltuun

Rasterikikkailu on Vicillä varsin helppoa. Videopiirin rekistereistä voi suoraan lukea, monettako vaakajuovaa
piiri on juuri virkistämässä näytölle.
Tätä tietoa käyttäen voidaan toteuttaa
myös ns. stabiili rasteri, jossa ohjelmakoodi on tahdistettu näytönvirkistykseen kellojakson tarkkuudella. Stabiili
rasteri on monissa kasibittisissä avain
edistyneempään rasteritemppuiluun –
esimerkiksi C64:n sivureunusten poisto vaatii vaakaskrollirekisterin nytkäytystä juuri oikealla kellojaksolla.
Rasteripalkit (rasterbars) ovat rasteritempuista tunnetuin: siinä yhtä
näytön globaaleista väreistä vaihdetaan joka vaakajuovalla erikseen, jolloin saadaan aikaan esimerkiksi ylös ja
alas pomppivia väripalkkeja. Kun väriä
vaihdetaan useammassa vakiokohdassa per juova, puhutaan rasterspliteistä.
Vicillä splittejä saa juovalle huomattavasti enemmän kuin C64:ssä. Tämä
johtuu nopeammasta prosessorista,
badline-ajastuksen puutteesta ja siitä, että tärkeimmässä värirekisterissä
on kaksi globaalia väriä yhden sijaan.
Etenkin CNCD ja Dekadence julkaisivat vuonna 2002 splittidemoja, joissa
ryhmät vuorotellen rikkoivat toistensa
splittiennätyksiä. Vaikka tämä olikin
lähinnä näytösluonteinen kisa, se sai
monet huomaamaan, että Vicillä oli
nyt käynnissä samanlaiset potentiaalinvapauttajaiset kuin C64:llä 1980-luvulla.
Ruudunpiirtoon tahdistettuna voidaan toki vaihtaa muutakin kuin värejä, esimerkiksi näytön vaakasuuntaista
asemointia. Vicissä tämä tarjoaa näppärän keinon toteuttaa leveyksiltään
ja sijainneiltaan vaihtelevat rasteripalkit. Vaakasuuntaisen alkukohdan voi
säätää puolen merkin tarkkuudella,
leveyden merkin tarkkuudella, ja pik-

Vic-demojen lomassa on syntynyt myös uusia pelejä. Tässä Aleksi
Eebenin Dragonwing.

selintarkaksi asemoinnin saa laittamalla rivin alkuun ja loppuun sopivat
hienosäätömerkit. Tällä tekniikalla on
saatu toteutettua paitsi erilaisia vaakaakselin ympäri pyöriviä rakennelmia
kuten kuutioita ja palkkirykelmiä, ja
myös esimerkiksi zoomaavia kuvioita
ja vuoristorata-ajoja.
Näyttömuistisivun vaihtaminen juovakohtaisesti mahdollistaa esimerkiksi
koko ruudun korkuiset bittikarttazoomerit – joskaan uniikkeja pikselirivejä
ei tällöin voi olla kovin monta. Ideana
on, että kukin pikselirivi skaalataan
omaksi merkkirivikseen, ja ruutua virkistettäessä asetetaan kullekin juovalle
näkyviin oikea merkkirivi. Jos skaalauksen saa askarreltua rasterikoodin
odottelukellojaksoiksi, saa zoomerin
täyttämään vaikka koko ruudun.

Muistin ja pikselien haasteet

2000-luvun alkupuolella Vic 20 -demoskenen oletuskokoonpanoksi vakiintui laajentamaton kone 1541-levyasemalla. Retroharrastajat toki olivat
näreissään tästä, sillä yhdistelmähän
oli täysin anakronistinen: lisämuisti oli
1980-luvun harrastajille paljon oleellisempi hankinta kuin levyasema. Vicciharrastajien Denial-foorumille ilmestyi jopa avoin kirje aiheesta.
Viccidemoissa ei kuitenkaan ole ollut kyse mitään historian elävöittämisestä vaan mielenkiintoisten asioiden
tekemisestä haastavalla raudalla – ja
vähäinen muistimäärä on oleellinen
osa tätä haastetta. Levareita sitäpaitsi
on C64-harrastajilla yleensä muutenkin, kun taas Vicin lisämuisteja on vaikeampi löytää.
Laajentamattoman Vic 20:n kokotavuinen RAM-muisti on kahdessa lohkossa: ensimmäinen kilotavu ($0000–
$03FF) on varattu nollasivulle, pinolle
ja erilaisille käyttöjärjestelmän ja Basic-

Hieman edistyneempi rasteriefekti Orb Megademosta.

tulkin muuttujille ja puskureille. Käyttäjän ohjelmalle ja näyttömuistille on
puolestaan alueella $1000–$1FFF oma
neljän kilon lohko. Kolmen kilotavun
lisämuisti tulee näiden lohkojen väliin,
isommat lisämuistit niiden jälkeen, ja
eri lisämuistiyhdistelmät muuttavat
niin ohjelma- kuin näyttömuistinkin
alkuosoitetta. Demontekijän ei onneksi tarvitse välittää muistijärjestelyistä
enää sen jälkeen, kun oma koodi on
saatu käyntiin. Jos optimointitemppu
siis vaatii vaikkapa pinon käyttämistä
näyttömuistina, niin kukaan ei estä.
C64-demokoodaajalla on käytössään laajoja ja avaria muistialueita,
joille hän voi levitellä väljää dataa ja
taulukoita melko suurpiirteisesti. Laajentamattomalle Vicille demoa tekevä
sen sijaan joutuu miettimään tarkasti,
kuinka paljon hän tarvitsee milloinkin tilaa esimerkiksi pikselidatalle tai
näyttömuistille, ja kuinka pieniksi hän
saa taulukkonsa tiivistettyä ilman että
koodin nopeus kärsii liikaa. Ja jos jollekin taulukolle riittää puolitavumuisti, se sijoitetaan ilman muuta sinne.
Pikseligrafiikka kuluttaa muistin
varsin äkkiä – esimerkiksi normaalin
Basic-ruudun kokoisen kuvan pikselit
vievät käytännössä koko neljän kilotavun lohkon. Tämän vuoksi grafiikassa
kannattaa suosia merkkien kierrätystä.
Oma grafiikkaeditorini, Brickshop, on
pikseli- ja merkkigrafiikkaeditorin välimuoto, joka varaa muistia vain uniikeille merkeille.
Kuviin kaipaillaan usein lisää värejä.
Sekä Brickshop että Albert/Pu-239:n
VicPic-grafiikkamoodi antavat määrittää kuvan globaalit värit erikseen
joka juovalle. Akronyme Analogiker
-ryhmä kehitti tekniikkaa eteenpäin
vaihtamalla värimuistin sisältöä lennossa ja hyödyntämällä vain NTSCkoneesta löytyvää interlace-tilaa. Juo-

vakohtaisten värien valinta ei ole kovin
luontevaa nypläystä ihmiselle, joten
suuri osa niihin tukeutuvista kuvista
on ohjelmallisia konversioita.
Kun muistiin haluaa tallentaa paljon
kuvia, pääsee keksimään tapoja esittää
ne mahdollisimman tiiviisti. Robotic
Warrior -demon silhuettikuvien tallentamiseen on käytetty vain yksi bitti
per merkki, mutta merkkien ulkoasut
riippuvat niiden neljästä naapurista.
Joskus jopa efekteihin on toteutettu
muistinvarausjärjestelmä merkeille.
Carillonin demon Back in the Good
Old Days pyörivät kuutiot ovat suurempia kuin mitä yksinkertaiseen pikselipuskuriin mahtuisi – joskin samalla myös varsin hitaita.
Jos tehdään trackmo, eli isompi
demo, joka lataa jatkuvasti uutta materiaalia levyltä musiikkiin tahdistettuna, menee muistinhallinta jo melkoiseksi jonglööritouhuksi: mistä löytyisi
ajanhetkestä X alkaen Y peräkkäistä
tavua ilman sivunvaihtoja? Robotic Liberationin muistinkäytön säädin käsin, mutta myöhemmissä trackmoissa
turvauduin omaan skriptirykelmääni.
36864 / $9000
36865 / $9001
36866 / $9002
36867 / $9003

36868 / $9004
36869 / $9005
36870
36871
36872
36873

/
/
/
/

$9006
$9007
$9008
$9009

36874
36875
36876
36877

/
/
/
/

$900A
$900B
$900C
$900D

36878 / $900E
36879 / $900F

─── Kuvan vaakasijainti
└────────── Interlace (vain NTSC)
─── Kuvan pystysijainti
─── Merkkejä per rivi
└────────── Näyttömuistin alun lisäbitti
│└┴┴┴┴┤└───
│
└────
└──────────
───

Merkin koko (1 = 8x16)
Rivimäärä per ruutu
Juovalaskurin alin bitti
Juovalaskuri

└┴┴┤└┴┴┴───
└───────
───
───
───
───

Merkkimuistin alkuosoite
Näyttömuistin alkuosoite
Valokynän vaakasijainti
Valokynän pystysijainti
1. paddle-ohjaimen asento
2. paddle-ohjaimen asento

│└┴┴┴┴┴┴───
└──────────
───
└┴┴┴───────
───
└┴┴┤└──────
└───────

Alttokanava
Tenorikanava
Sopraanokanava
Kohinakanava
Aallonpituus
On/oﬀ
Äänenvoimakkuus
Multicolor-apuväri
Reunuksen väri
Käänteiset värit (1 = oﬀ)
Taustan väri

VIC-piirin rekisterikartta.
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Orb Megademon tekstuuritunnelin pikselit on lohkaistu rasterihalkaistuista merkkisoluista.

Uudenlaista ääntä

Vielä Veni Vidi Vicin musiikki koostui
lähinnä kanttiaaltopiippauksista. Tekniikka kuitenkin kehittyi, ja esimerkiksi Aleksi Eebenin Fisichella-editori
toi mukaan SID-editoreista tutut arpeggiotaulukot.
Vicin ääniominaisuudet kannustavat bassovoittoisuuteen: aallonpituuslaskuri on tarkimmillaan matalilla
taajuuksilla, ja ääni pusketaan joka
tapauksessa läpi 1600 hertsin alipäästösuotimesta. Korkeampia oktaaveja
käytettäessä on mietittävä tarkasti,
mitä säveliä kannattaa käyttää, ettei
musiikki kuulostaisi epävireiseltä.
Epävireisyyttä tosin saa hieman korjattua vaihtelemalla äänenkorkeutta
nopeasti kahden lähimmäksi menevän
välillä.
Kantti- ja kohinakanavien lisäksi on
mahdollista toteuttaa myös PCM-äänentoistoa äänenvoimakkuusrekisterin kautta samaan tapaan kuin SIDissä. Cosinen Digit!-demon musiikki oli
ensimmäinen, joka käytti digitoituja
rumpusaundeja. Aleksi Eeben toteutti
myöhemmin tällä tekniikalla modinsoittorutiinin ja SID-emulaattorin.
Loppuvuonna 2002 oli Vicillä toteutettu jo sen luokan 3D-pyörittimiä
ja Doom-moottoreita, että tuntui sopivalta säväyttää välillä äänipuolella.
Päätin toteuttaa tulevia Alternative
Partyja varten laulavan puhesyntetisaattorin. Robotic Warrior -demo oli
menestys, ja puhesynaa tuli käytettyä
vielä monissa demoissa sen jälkeen.
Synan toimivuus perustuu pitkälti
psykologiseen temppuun: ruudulla samanaikaisesti näkyvä teksti ohjaa katsojan kuulemaan oikeat äänteet, vaikka kuuluvat ääniaallot ovat vain vähän
sinnepäin.
Vicin volyymirekisterillä toteutettu
digiääni on paljon hiljaisempi kuin SIDin vastaava, ja se hukkuukin helpos66
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Robotic Liberation -demon logo ladattuna Brickshopiin. Kun kerran
rasteriväritystä tuetaan, niin onhan sitä käytettävä!

ti varsinaisten äänikanavien ääneen.
Robotic Warrior tuottaakin puheen
pelkällä kanttiaaltokanavien taajuusvaihtelulla. Halusin demon julkaisun
jälkeen saada aikaiseksi puhtaamman
ja selvemmin kuuluvan digitoiston,
mutta sitkeän bugin selvittely toikin
esiin jotain hämmentävää.
Yli 20 vuoden ajan oli kuviteltu, että
Vicin kanttiaaltokanavat olisivat yksinkertaisia ajastettuja kiikkuja. Nyt
selvisi, että kiikkuteoria oli väärä, ja
että kutakin kanttiaaltokanavaa itse
asiassa pyörittää 8-bittinen siirtorekisteri! Rekisterin sisällön voi asettaa
tarkasti ajoitetulla on/off-bitin vaihtelulla, ja mahdollisia aaltomuotoja on
peruskanttiaalto mukaanlukien kaikkiaan 16.
Uudet aaltomuodot mahdollistivat
ylätaajuuksiltaan rikkaamman äänen,
mikä osaltaan vähensi tarvetta soittaa
korkeita kanttiaaltoja. Orb-ryhmän
Orb Megademo käyttää tekniikkaa vähemmän deterministisesti kytkemällä
äänikanavan lyhyesti offille joka kerta
soittorutiinia kutsuttaessa, jolloin äänen aaltomuoto vaihtelee dynaamisesti.

Entäs grafiikan rajat?

Uusien aaltomuotojen löytäminen loi
toivoa löytää järisyttäviä salaisuuksia
myös grafiikkapuolelta. Pari hyvää
lähtökohtaa tähän on tunnettu alusta
alkaen, joskin 1980-luvun harrastajat
pitivät niitä lähinnä käyttökelvottomina virhetiloina.
Jos kuva-alan asettaa liian leveäksi,
osa pikseliriveistä näyttäisi tulevan aivan väärästä paikasta. Tämä johtuu siitä, että videopiiri yrittää laskea seuraavan merkin osoitetta samaan aikaan
kun resetoi sisäistä näyttömuistiosoitintaan, mikäli sekoittaa osoittimen
bitit. Sopivalla kikkailulla saattaisi olla
siis mahdollista pompottaa videopiiriä

melko vapaasti sinne tänne muistissa, mikä mahdollistaisi monet hienot
efektit. Riittävän tarkkaa teoriaa näistä
virhetilanteista ei kuitenkaan ole vieläkään olemassa, joten niitä ei ole päästy
hyödyntämäänkään.
Kun näyttö- tai merkkimuisti asetetaan muistialueelle, jonka takana
ei ole muistia lainkaan, ruudulla näkyy satunnaisen oloista kohinaa. Se ei
kuitenkaan ole satunnaista: suoritin
ja videopiiri käyttävät kahden megahertsin väylää vuorotellen, joten jos
jompikumpi yrittää lukea tyhjän päältä, se lukee itse asiassa sen tavun, jonka
toinen piiri jätti väylälle edellisellä kellojaksolla. Sopivaa koodia ajamalla on
siis mahdollista pakottaa videopiiri lukemaan mikä tahansa tavurimpsu joko
merkki-indekseinä tai bittikarttana.
Tempun käyttökelpoisuutta rajoittaa
hieman se, että puolitavumuisti sotkee
dataväylää kahdella mahdollisella tavalla koneyksilöstä riippuen.
Impossiblator 3 oli ensimmäinen
demo, joka hyödynsi tyhjän päältä lukemista. Siinä merkkimuisti on puoliksi tyhjän päällä – merkistön toinen
puolisko näkyy siis normaalisti, mutta
toinen koostuu ”läpinäkyvistä merkeistä”. Nämä merkit päästävät läpi
suorittimen kohinat, jotka pakotetaan
tietynlaisiksi kellonjaksontarkasti tahdistetuilla aliohjelmilla. Kukin aliohjelma tuottaa ruudulle tietyn pikselirivin, jotka kuuluvat venyteltävään ja
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Yksinkertaiset rasteripalkit, joissa juovalaskurin arvoa kopioidaan jatkuvasti näytön väreiksi. Myös Basic-laturi niille, jotka haluavat
kokeilla oikealla koneella!

Ohjelmallisesti konvertoitu kuva Akronyme Analogikerin FLI96grafiikkatilassa.

PWP:n The Next Level koostuu levyltä lennossa ladattavasta animaatiosta. Merkkimäärä on luonnollisestikin pidetty minimissä.

PWP:n Impossiblator 3 esittelee uuden väylätempun.

Multicolor-grafiikkaa Creatorsin demosta Burn.

skrollailtavaan grafiikkakuvaan ja sen
päällä pyörivään ja vedestä heijastuvaan palkkiin.

Demontekovuosista
viisastuneena

Vic 20, samoin kuin yleisemminkin
Commodoren ja Atarin kasibittiset,
on välttänyt monet suunnitteluvirheet, joihin törmää muiden valmistajien koneilla. Spectrumissa videopiirin
toimintaa ei pääse juuri sorkkimaan,
MSX:ssä vaivana on lisäksi videomuistiin kirjoittamisen hitaus ja Oric ei
edes tarjoa mahdollisuutta rasteritahdistukseen.
Klassikkoraudasta ehkä lähimmäksi
Vic 20:tä demokoneena menee Atari
2600. Molemmat ovat pintapuolisesti
rujoja ja spekseiltään heikkoja koneita,
joiden rajat ovat lähellä mutta helposti
paukuteltavissa. Lukkoon lyötyjä vakioita on verrattain vähän verrattuna
säädettäviin parametreihin, ja koneissa on niiden yksinkertaisuuteen nähden melkoisesti kätkettyä potentiaalia.
Kumpikaan ei kuitenkaan pääse rujoa
olemustaan kovin pitkälle pakoon,

vaikka tekniset temput olisivat kuinka
vallankumouksellisia.
Mutta mikä on se houkutin, joka
saa demokoodaajan etsimään Graalin
maljoja vanhojen koneiden sisältä?
Omalla kohdallani ainakin osittain
uteliaisuus – halu tietää, mitä suljetun
oven takana on – mutta myös todistelunhalu. Elämme maailmassa, jossa
mikropiirit nopeutuvat ja monimutkaistuvat kaiken aikaa, mutta samalla
niiden potentiaalia alikäytetään aina
vain pahemmin. Kasibittisdemot ja
pieneen tilaan ahdetut ohjelmat tekevät nykyistä ohjelmistotekniikkaa
naurunalaiseksi ja antavat mahdollisuuden kurkata toiseen maailmaan,
jossa tekniikkaa hyödynnetään aivan
eri tavalla.
Toisaalta kasibittisdemot antavat
myös aihetta huoleen: jos varsin yksinkertaisesta mikropiiristä löytyy vielä
vuosikymmenten päästä uusia ominaisuuksia, niin mitä kaikkea onkaan
saatettu piilottaa nykyisiin, tuhansia ja
miljoonia kertoja kompleksisempiin
piireihin?

Creatorsin Rasta Split virnuilee käynnissä
olleelle rastersplittikisalle.

Itse tekemään?
Jos Vic 20 -ohjelmoinnin haasteet
kiinnostavat, pääsee emulaattorilla,
muistikartalla ja 6502-ristiinkääntäjällä
hyvin alkuun. Kone on yksinkertaisempi
kuin vaikkapa NES tai C64, joten sen
perimmäisiin saloihin pääsee myös
nopeammin kiinni.
VICE on luotettavin emulaattori, ja
demoskenetoiminnan ansiosta se on
nykyisin niin tarkka, ettei koodia välttämättä tarvitse edes testata aidolla koneella. Kelvollisia 6502-ristiinkääntäjiä
puolestaan ovat Dasm, ACME ja ca65.
Muistikartta ja valmista esimerkkikoodia löytyy helposti netistä.
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