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Juha Rika

Commodore 64
Julkaistu:
Tuotanto lopetettu:
Käyttöjärjestelmä:

1982 Elokuu
1994 Huhtikuu
Commodore KERNAL / Commodore BASIC 2.0

Suoritin:

MOS Technology 6510
0.985 MHz (PAL versio)

Muisti:
Grafiikka:
Ääni:
Edeltäjä:
Seuraaja:

64 kB RAM + 20 kB ROM
VIC-II (320 × 200, 16 väriä)
SID 6581
Commodore VIC-20
Commodore 128

Juh

Lähde: Wikipedia
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8-bittinen 5-ottelu
Commodore 64:n urheilupelit
muistuttavat nykypelaajaa
siitä, mikä pelimaailmassa on
muuttunut. Ja siitä, mikä ei.

Aikamatka
Antti Kaarto
Herkut on levitetty Juha Rikan asunnon
pöydälle. On Commodore 64:n alkuperäistä pölkkyä linjakkaampi C64C-malli, miehen paras joululahja ikinä. Joystick-puolen
hoitavat kaksi TAC-2:ta, yksi Suzo Internationalin The Arcade Turbo ja Commodoren
VG-200 AQ. Lerppuja lukee 1541-II ja kasetteja pyörittää Commodore Datasette 1530.
Jos mikään ylläolevasta kilauttaa kelloja, olet kuusnelostellut. Se oli parasta, mitä
1980-luvulla saattoi tehdä.
Eikä mikään estä tekemästä sitä 2010-luvulla. Se on yhä upeaa!
Urheiluhenkisinä miehinä keskitymme
urheilupeleihin. Kun kulttipeli Decathlonin
avausruutu on latautunut, ei voi olla hymyilemättä. Kohta ranne rutisee.
100 metrin juoksu alkaa ilman ennakkovaroitusta. Pikseliukko painelee sitä kovempaa, mitä nopeammin joystickia vatkaa edestakaisin. Suoritukseen kuluu 11,24
ja 11,22 (Juhan aika) sekuntia, ja käsi huutaa armoa.
Sama joka lajissa: ensin vatkataan, ja tarvittaessa ajoitetaan hyppy/heitto nappia
painamalla.

Peliä on vaikea pelata nauramatta. Juha heittää keihästä 88,94 ja työntää kuulaa 19,77. Kymmenottelijalle varsin asiallisia tuloksia.
Korkeushyppy alkaa 120:stä ja seiväshyppy 300 sentistä, mutta rimaa korotetaan
miehekkäästi 20 senttiä kerrallaan. 240 ja
500 ovat lopulta liikaa.
1500 metrin juoksun jälkeen olo on voipunut. 10-ottelun loppupisteet ovat 8712 ja
Juhan käsittämätön 9608. Fanfaari.
Decathlon on yksi harvoista asunnossa
olevista alkuperäisistä, siis ostetuista, peleistä. 64-aikana piratismi kukoisti.
Pelien alussa on kopiointisuojaukset
murtaneen cracker-ryhmän tervehdys. Kasettipelejä kopioitiin tupladekillä, lerput
tehtiin kaksipuolisiksi tekemällä lovi oikeaan paikaan rei’ittimellä. Kaikilla oli satoja,
tuhansia pelejä.
Pelitaloja kuoli, mutta pelejä riitti.
Ironman Super Off Road tarjoaa silmänruokaa. Bikiniasuiset pikselimisut tervehtivät pickup-kaahailun kolmea parasta joka
erän jälkeen. Nam!
Ympyrän ajaminen ja törmäily ovat arcadea alastomimmillaan. Ja perinteiseen
C64-tyyliin auto juuttuu tiukassa kurvissa keskelle seinää eikä kykene kuin pyörimään paikallaan.
Musiikit ovat rautaa ja biisejä on useita.
Kuusnelosen kulta-aikoina pelien sävellyksiin käytettiinkin (parhaimmillaan) reilusti
panoksia.
Yksi tunnetuimmista säveltäjistä oli brittiläinen Rob Hubbard, jonka C64:n SID-pii-
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rillä tekemät pelimusiikit olivat ja ovat taidetta. International Karate +:n ja Commandon tunnarit säväyttävät yhä.
Winter Games säväytti 80-luvun lopussa sekä grafiikallaan, äänillään että
pelattavuudellaan. Mikään ei ole muuttunut. Erityisesti ampumahiihto on yhä
rautaa.
Taitoluistelu oli muinoin käsittämätön
laji. Internet-aika helpottaa tilannetta, sillä 64-entusiaistit ovat skannanneet käyttöohjeita (joita pikkupiraateilla ei tietenkään
ollut) nettiin. Nyt piruetti pyörii ja kolmoislutzi lentää Vangeliksen Chariots Of Firen
tahtiin.
Omituinen kuriositeetti on, että Neuvostoliiton kansallislauluna soi Kansainvälinen.
Microprose Soccer on hyvä ja huono peli.
Kiitämme: pallo pysyy jalassa; tehokkaat
liukutaklaukset; banaanipotku (onnistuessaan) tuo vipinää kentälle.
Moitimme: syöttöpeli on mahdotonta,
koska kentästä näkyy niin pieni pala kerrallaan; maalivahdin ohjaaminen on yhtä
kohkaamista; musiikkina soi humppa.
Torjunta on harvinainen ilmiö, yleensä
tilanne päättyy pallon hukkaamiseen. Silti
pelin parissa sujuu jalkapallo-otteluun sopivasti 90 minuuttia.
Winter Games ja Microprose Soccer muistuttavat siitä, ettei urheilupelien saralla ole
lopulta hirvittävästi menty eteenpäin. Samantapaisia kontrollisysteemejä käytetään
yhä.

Grafiikka on parantunut ja ominaisuuksia lisätty, mutta vastapainoksi virtuaaliurheileminen on samalla monimutkaistunut ohjekirjojen selailuksi.
Commodore-kauden yksinkertaisuus on
yhä kaunista.
Herkku on säästetty lopuksi: nyt ladataan kasetilta.
Eikä Grand Prix Circuit ole mikään pikkupeli. Ajassa 4.45 Accolade Presents -alkuruutu on ladattu. Minuutti tästä, ja pääsee valitsemaan jo autoa. 6.55, ja kasetti
käännetään. 9.30, ja kehotetaan valmistautumaan aika-ajoihin.
14.07: peli ruudulla, aika-ajot valmiina.
Juha käyttelee väärää joystickia, ja ruutu
menee saman tien valkoiseksi. Tilt.
Homma alusta uusiksi, uudet 14 minuuttia latausta, ja johan päästään matkaan! Aika-ajo kestää noin 15 sekuntia, ennen kuin
tulee tyly tieto: ”Moottori hajosi, et selvinnyt kilpailuun. Käännä kasetti ja kelaa alkuun.”
GPC simuloi F1-sarjaa ja samalla nykyihmiselle 80- ja 90-lukujen pelimaailmaa.
Nykyään hermostuttaa, jos nettisivu ei
lataudu kolmessa sekunnissa. 28 minuutin
lataus 15 sekunnin pelaamisen takia muistuttaa siitä, että C64-aika oli kärsivällisen
ihmisen aikaa.
Jutunteko päättyi, ilta ei. Urheilupelejä seurasivat IK+, Pitfall, Nemesis The Warlock, RType, Barbarian II, Armalyte, Slicks, Smurfen,
Nebulus ja uudestaan Pitfall. Testiryhmä suosittelee kaikkea.
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ommodore 64 ei elä pelkästään muistoissa — internetin myötä nostalgiankaipuiset ja vannoutuneet harrastajat ovat muodostaneet laajan
ja aktiivisen yhteisön.
Edelleen, lähes 30 vuotta koneen esittelyn jälkeen, sille tehdään harrastepohjalta uusia pelejä ja demoscenen koodivelhot venyttävät yhä koneen
teknisen suorituskyvyn rajoja.
C64 on myös edelleen chiptune-muusikoiden suosiossa sen tunnusomaisen äänen ansiosta. Keskustelut internetin foorumeilla ovat vilkkaita.
Ehkä helpoiten C64:n pariin voi palata lukuisten emulaattoreiden avulla, mutta aidon laitteen luomaa tunnelmaa niillä ei saavuteta. Kenties juuri
siksi viimeisen muutaman vuoden aikana on tullut saataville useita modernia tekniikkaa hyödyntäviä lisälaitteita, jotka tuovat näppäryyttä ja uusia
mahdollisuuksia aidon C64:n käyttämiseen.
Nykyään on mahdollista ladata ohjelmia tai pelejä suoraan tavallisilta
muistikorteilta ja jopa verkkoyhteydet ovat tehty mahdollisiksi.
Mikä sitten tekee tästä yhdestä tietokoneesta monille niin erityisen?
Jokainen Kuusnelosen joskus omistanut voi pohtia tätä itse, sillä kaikilla
on varmasti mieleen painuneita asioita sen parissa vietetystä ajasta — olivat
ne sitten latausruudun loputon tuijotus, muistiin syöpyneet melodiat tai
ystävän kanssa vierekkäin istuen pelatut pelit.
Oli syy mikä hyvänsä, Kuusnelkun fiilistely ei milloinkaan ole ollut helpompaa!
Kirjoittaja sai ensimmäisen, edelleen hyvin
toimivan Kuusnepansa 20 vuotta sitten.
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Erikoista: Saa valita McLarenin, Ferrarin tai Williamsin auton. F1-radat mallinnettu mutkalleen.
Moottori hajoaa herkästi

XX
Erikoista: Ääniefektejä on niukasti: lähtölaukaus, riman putoaminen, fanfaari, yleisön kohahdus
ja heittovälineen lähtöhumahdus

XX
Neljä pickup-autoa kiertää rataa ja keräilee rahaa, jolla autoa voi virittää

XX
Aikansa edistynein futispeli tarjosi pelaajan herkuiksi banaanipotkut, hidastukset maalien jälkeen
sekä ukkoskuurot, jotka liukastavat kenttää

XX
Talviolympialaiset: freestylehypyt, ampumahiihto, pikaluistelu, taitoluistelu (lyhyt- ja vapaaohjelma erikseen), mäkihyppy ja kelkkailu

XX
Sanottua: ”Ohjaaminen, kiihdyttäminen ja vaihteiden vaihtaminen samanaikaisesti on hankalaa.”
(Computer Gaming World, maaliskuu 1989)

XX
Sanottua: ”Grafiikka ja äänet selkeästi hienommat kuin Daley Thompson’s Decathlonissa. Grafiikka 78/100, äänet 72/100. (ZZAP!64, tammikuu
1985)

XX
Nimensä pelille lainannut Ivan ”Ironman” Stewart on kuuluisa off road -kuljettaja
XX
Erikoista: Peliä voi pelata kolmestaan. Kaksi
käyttää joystickeja ja yksi näppäimistöä.

XX
Erikoista: Pelin kehittänyt Sensible Software
julkaisi ennakkokuvia ZZAP!64-lehdessä ja etsi siten pelilleen julkaisijaa

XX
Sanottua: ”Taustagrafiikat ovat eläviä ja valokuvamaisia. Loistavia sävelmiä ja ääniefektejä. Tarjoaa jatkuvia haasteita. 94/100.” (ZZAP!64, lokakuu 1985)

