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BOTTOM T'P

gebruik van slechts 66n van de vier
vlakken ol niveaus.

L

lnleiding

Tic Tac Toe en Bottom Up worden op
€en raster van 4x4x4 blokjes gesp€eld,
die op uw televisiescherm vertegenwoordigd wordt door een porspektieve
tekening van 4 vierkanle borden of
vlakken. Oe opzet van hel spel is om
4 X's of 4 O's in e6n horizontaal,
v€rtikaal of diagonale lijn te zetten, met
gebruik van €6n van de vier vlakken,
Om het spel te winnen moet u dit
gedaan hebb€n v66rdat uw tegenspeler 6f de computer dit doet.
Tic Tac Toe en Bottom Up, kan door
tw€e tegenstanders gespeeld worden,
6f door 66n persoon tegen de

computer.
Bottom Up verschilt iets van Tic Tac
Toe. Voor een uitgebreide beschrijving
zie hoofdstuk V van Spelvariaties en
Options, paragraaf A.
De volgende voorbeelden tonen enige
manieren aan om te winnen, met

Hier volgen enige manieren om te
winnen met gebruik van alle 4 vlakken.

Beweeg uw joystick naar voren om uw
cursor omhoog te laten bewegen, de
joystick naar beneden bewegen als u
de cursor naar beneden will laten
zakken. De cursor bewsegt zich van
vlak naar vlak als u de ioystick naar
voren en naar achteren bewsegt. Als u
de joystick diagonaal verzet, beweegt
ook de cursor zich diagonaal en
tegelijk van vlak naar vlak.
Er zijn in totaal 76 mogelijkheden om

te winnen,
Het is niet mogelijk om met 2 ot 3
vlakken te winnen, u moet 66n van de

vier gebruiken.

ll.

Om een X ol O op het scherm le
plaatssn, drukt u de rode controller
knop in, wanneer de cursor in het door
u gewenste vierkant is geplaatst.

De laatste beweging wordt
aangegeven door een blinkende X ol O
binnen in het juiste vierkant.

Spelmodule

Deze spelcassette wordt gespeeld op
een ATARI-homecompuler systeem.

lll. Het gebruik van de

joysticks

Maak bij dit spel gebruik van de

joystick.

Steek uw joystick-kabels stevig in de
aansluiting nrs. 1 en 2 van do
computer. Houd de joystick zo, dat de
rod€ knop boven links naar de televisie
wijsl g6durende het spel. Maak gebruik
van joystick aansluiling nr. 1 bij een
denmansspel.

Om uw cursor (de blinkenda X ol O)
naar links ot rechts in beweging te
z€tten, beweegt u de
joystick naar links of
rechls. Uw cursor zal
zich terugzetten (zal
aan een kant van het
vlak of niveau
verdwijnen en aan de
andere kant weer
tevoorschijn komen)

lV Het spel beginnen
A. Het ayatoom oPnbuw lnslcllen

Wanneer u op de RESET'togts drukt
van uw ATARI computer, heslt dit
helzollde effect als het aanzetten
van hot sysleem. Het zal het spel
ook opnieuw naar het beginPunt
instsllon, wannser deze lijdsns hel
spel wordt ingedrukl.

B. Keuzca
Gebruik de OPTION-toels oP de
computer consolo om de ver'
schillende spelk€uzes op h€t beeld
te lat€n verschiinen. wanneer u de
OPTIO -toets ing€druK houdt,
verandart de boodschap bovenaan
het beeld om de twee seconden.
Ondorstaande boodschappen zullen
teoeliik oD hel scherm verloond
w&d6n wanneer u oP de OPTION-

tools druK:
u8E '0m0 ' [lY 19 DISPLAY 0PIl0t{8
Gebruik de OPTION-toets om de
keuzes te laten vertonen

TO

CHA

OE PruSS

0m0lI

rINSI LETTER

OF

Om te verwisselen, drukl u op de
eerste letter van OPTION

C. Select (moeilijkheidsgraad)
Druk op de SELECT-toets om de

door u gewenste moeilijkheidsgraad
te bepalen.
Er zijn 8 graden, zoals u, zodra u
SELECT indrukt. bovenaan in de
rechterhoek van hel scherm kunt

DIFflCI'ITY IJVEL (USE 'SELECT' trEY):

I

Moeilijkheidsgraad (gebruik de

zien.

SELECT.Ioers)

Bij graad '1 beweegt de computer
zich snel en dil is vrij gemakkelijk te
verslaan.
Bij graad 8 kan de computer iot 20
minuten'nadenken' voordal hij de
eersle zet maakl, en dit is erg
moeilijk te verslaan.
Controleer de Game Matrix

OAIII VAXIATIOII:

ncTAcloEitsorTo -m
Spelvariaties Cfic Tac Toe/Bottom
up)
NIlltrlER 0I PLAIXRS:

Aantalspelers: 1/2
8tARIlIlo

lll

(hoofdstuk Vlll)voor het aantal

PLAYER X/0

vooruit te kijken zetten bij elke
moeilijkheidsgraad van de
compuler, zo ook de denktijd bij elk

Eerste speler XO
PLAYII{O II0DE: PLAYTSI UP

ntveau.
De moeilijkheidsgraad heelt geen
effekt bij tweemansspel, behalve
wanneer de compuler voor 66n van
de spelers een zet maakt (zie
hoofdstuk V paragraaf EI
Wanneer dit gebeurt, korrespondeert de zet van de computer
aan de gekozen moeilijkheidsgraad.
Om de computer direkt een zet te
laten maken terwijl hij zijn volgende
zet aan het 'bedenken' is, drukt u op
de SELECT{oets. Dit kan gedurend
een spel gedaan worden in plaats

Spelgebruik Spel/Opzetten
@UPI'TER

[0/rE8

UA[I8

]. UOVB

MR YOU:

Computer doet voor u de eerste zet
JA./N EE

Voor de laalste 5 getoonde keuzes,
zal het gekozen spel op het scherm
beginnen te blinken. Bijvoorbeeld,

wanneer u B op hel toetsenbord
indrukt, wordl de spel-variatie
boodschap vertoond ffic Tac
Toe/Bottom-Up) en Bottom Up zal
op het scherm blinken.
Wanneer het spel voor een eerste
start, of nadat RESET is ingedrukt
wordt de eerste keuze van het paar
geselekteerd en beginl vervolgens
te blinken
Alle keuze'mog€lijkheden worden
uitvoerig beschreven in hoofdstuk V
Spel.Variaties en keuzes, met
uitzondering van l/oeilijkheidsgraad, die hieronder volgt.

van moeilijkheidsgraad verlagen.
De moeilijkheidsgraad kan ook
gedurende een spel veranderd
worden, behalve wanneer de
computer zijn volgende zet aan het

'bedenken'is.

D.

Siart
Druk op de START'toets om hel
scherm schoon te vegen en om een
nieuw spel te beginnen.
De zojuist geselekteerde keuze blijrl
hetzelfde wanneer de START-toets
wordt ingedrukt.

Bii Bottom Up is het voor €en speler
wel mogelijk om 3 merken in 66n
lijn te hebben, maar onmogelijk om
te winnen doordat het vierde
vierkanl niet gebruikt kan worden

V. Spelvariaties
en -keuzes
A. Tlc Tac Toe, Botlom Up
Druk de T'toets op het lo€tsenbord
in voor het spel Tic Tac Toe.
U kunt zich in elke openstaande
vierkant bewegen.
Zie lnleiding (hoofdstuk 1) voor
v€rdere spelvariatigs van Tic Tac

(doordat dezellde vierkant direK
hieronder nog niet eerder is
bespeeld, zie diagram).
Bij Tic Tac Toe, in tegenstelling lot
Bottom Up, most uw tegenstander
uw 3 in op€en-rij merkjes blokkeren
om u het winnen te verhinderen.

Toe-

De B-toets selekteert het sp€l
Bottom Up Bij deze versie moet het
spel op hel onderste niveau of vlak
van hel scherm boginnen. Een zet
naar een vierkant in 66n van de drie
graden, kan slechts wanneer
aenzelfde vierkanl direkt hieronder
al eerder bespeeld is geweesl (het
doel, uiteraard, is heizelfde als
Tic Tac Toe - om 4 X's ol O's op 66n
rij te plaatsen).

Bottum UP
Voorbeelden laten zien wanneer hel
vierde hoekje van een rij niet
bespeeld kan wordon.

Om van 66n spel naar een ander te

verzelten (I. en B-toets) wordt het
bord schoongemaakt om een nieuw
spel te beginnen.
B. Aanlal spelors lr2
Druk op de l-toots voor een
66nmansspel tegen de computer.
Druk op de 2-losls op het
toets€nbord voor een twoomansspel, U kunt hot aantal spelers
wanneor ook tijdens het sp€l laten
veranderen.

C. Do oelsle spoler XrO
De linker speler (die joystick 1
gebruikt) heeft altijd X, de rechier
speler (joyslick 2) heefl altijd O. Bij
een 66nmansspel heeft de
compuler altijd O. Druk op X om X
te laten beginnen, en op O om O te
laten beginnen.
D,

Spolmelhodo Sp.Uopr.nen
U kunt @ P drukken om te speten,

alhoewel wanneer een spel voor het
eersl wordt gespeeld of opnieuw
ingesleld, zal het automatisch in de
spelmode verkeren.
Voor opzetten drukt u op de S-toets.
Wanneer dit effektief is, kunt u de
nr. 1 joyslick hanleren om X's ol O's
waar dan @k op het scherm te
laten plaatsen.
Druk de rode controle knop in om
uw merkjes neer te zetten. Houd
deze knop ingedrukt en de cursor

verwisselt X's (X) en O's (O) en
openstaande vierkanten oP het
scherm, zodat u, wat u maar wenst,
in het gemerkte vierkant kunt

plaalsen.
Gebruik SET UP om verschillende
situaties te oefenen of le
experimenteren. u mag deze ook
gebruiken om een zet terug te laten
nemen.
Druk de P.toets in om opnieuw met
het spel te beginnen. De nu
gekozen speler zal de eerste zijn
om, nadat de SET UP nog in
werking is, een zet le maken.
wanneer u op de S{oets drukt,
terwijl de computer zijn volgende
zet doet, speelt de computer
onmiddellijk verder, waarna hij in de
SET UP MODE gaat.

E. Do computor do€l Yool u osn zel

JA'NEE
Wanneer u wilt weten wat de
cornputer zou doen in uw huidige
siluatie, drukt u op de Y{oets (JA).
De computer doet voor u 66n zet,
en de boodschap verandert automatisch weer in NEE.
Bii 66nmansspel zal de computer
zijn eigen zet doen, onmiddellijk
nadat hlj een zet voor u heett
gedaan. De computer doet alleen
een zet voor u wanneer u aan de
beurl bent.
Deze mogelijkheden werken niet bii
de SET UP MODE.

N.B,: De OPTION-toets mag altijd
gedurende een spel gebruikt worden,
of anders om de verschillende keuzes
te vertonen.
Zelrs wanneer de korresponderende
boodschap niet wordl vertoond, kunt u
een toels indrukken om een keuze te
bepalsn.
De juisle boodschap verschijnt nadat
de toets is ingedrukl.

Vl. Beeldschermboodschappen
De tweede boodschappenlijn oP het
scherm vertelt u wat er tijdens een
66nmansspel gebeurl zoals de
computer dat waarneemt.
De boodschappen zijn als volgt:

A. Onwottige zsl (lllegal move)
Deze boodschap wordt oP hel
scherm vertoond wanneer een
speler een rode controle knop heeft
ingedrukt om naar een reeds
bezette vierkant te gaan, of, bi.j
Bottom Up, verschijnt deze
boodschap wanneer een speler een
vierkant probeert te bezetten, als de
geliike vierkant in de onderste graad
nog niet is bespeeld.

B.'Na&nken' (Compuling)
De computerboodschap wordt
vertoond wanneer de computer over
zijn volgende zet aan het
'nadenken' is. Hij kijkt van 1 lot
zetten vooruit (dit hangt van de
moeilijkheidsgraad af) om de iuiste
keuze te bepalen,

I

C.'Nadonken':

U

kunl ln (N) zelten

wlnnen
(Computing: you can win in (N)
moves).
Oeze boodschap wordt vertoond
wanneer de computer bepaalt dat u
kan winnen, tenzij hij u blokkeert,
wat hij, indien mogelijk, ook zal
doen.
De computer vertoont deze
boodschap bij Tic Tac Toe. maar
niet bij Bottom Up. De variabele (N)
kan verschillen van 2 tot 9, dit hangt
van de moeilijkheidsgraad af.
D. Waarschurvlng:

lk kan ln (N) zollen wlnnsn

(Warning: I can win in (N) moves)
U ziet de boodschaP wanneer de

computer bepaalt dat hij in (N)
zetten kan winnen, tenzij u hem met
uw volgende zet blokkeert.
Nogmaals, kan de variabele (N)
verschillen van 2 tot 9.
Om u attent te maken zal de
compuler u niet altijd vertellen
wanneer hij in 66n zet kan winnen,
of wanneer hij drieop€en-rij heeft.

Een van de geheimen om Tic Tac Toe
goed te spelen, is om bij het begin van
het spel in de 16 'sterke' vierkanten te
spelen. (de 8 buitenho€kse vi8rkanten
on de 8 binnenste vierkanten (zie

diagram)

E. lk zll ln (N) zetton wlnnen
(l will win in (N) moves)
Als u deze boodschap ziet, is het

vooIbij!
De computer dwingt u om te
blokkeren en hij zal binnen de
komsnde zetten winnen. Wanneer u
niet doorgaat met blokkeren, zal de
computer zelfs binnen mindere
zetten winnen. ln elk geval,
volgende keer beter.

F, lk wln (l win)
VerschUnl op hel scherm wanneer

de computer wint.
G. U wlnt (You win)
Verschijnt op het scherm wanneer u
de computer verslaat of wanneer
66n speler een tweemansspel wint.
N.B.: lk win en U wlnt knipperen op
het scherm wanneer vertoond.

Vll

Strategie

A. Tlc Tac loo
Om de computer ol een tegenspeler te
verslaan, moet u twee 3-in{€n-rij
plaatsen zodat de tegenstander ze niet
kan blokkeren (soms kunt u winnen
wanneer een tegenstander toevallig
niet opmerkt dat u 3 in een rij hebt,
maar deze stralegie is niet te

vertrouwsn).
Bij hogere moeilijkheidsgraden wordt
het plaatsen van 3 in een rij moeilijker.

x=

Buitensle'sterke'vierkanten
vierkanten

o- Binnenste'sterke'

Probeer de vlakken ov€r le nemen of
te domineren.
De vier Tic Tac Toe-bordsn verteoen-

woordigen verlikale. horizonlals ;n
diagonale vlakken. Wanneer u meteen
3 of 4 in 66n bord plaatst en uw
tegenslander heeft er niet 66n, kunt u
waarschijnlijk winnen.
Ga door uw tegenstander le dwingen
om ts blokkeren. totdat u lwee 3 in.
66n-rij hebt, die niet beiden in 66n zet

kunnen worden geblokkeerd.

Wanneer u uw zetten tijdens een spel
bepaalt, veroeet dan niet dat uw
tegenstander dat ook doet. Het
blokkeren van de zetten van uw
tegenstander is niet zo belangrijk ats
uw strategie opbouwen.
Het is bewezen dat de speler die de
eersle zet maakt altijd kan winnen,
mits hij of zijeen pertekt spet spee .
De compuler. daarentegen, kan bij ziin

Een goede strategie is om zoveel
mogelijk van deze 3 in-6en-rij op te
bouwen. Vervolgens, zullen bij het
einde van het spel bijna alle vierkanten
zijn gevuld.
Uw tegenstander zal geen keus
hebben of hij moet in dat vierkant,
direkl onder het leegstaande vierkant
in 66n van uw lijnen spelen.
Dil stell u in staat het daarboven
gelegen vierkant te oespelen om door
te gaan naar 4 in-66n-rij, om hel spel le
winnen-

spel in het wllde weg spelen, dus kan
het nooil een perlekt spel ziin, zelfs bij
moeilijkheidsgraad (8). Dit geelt de
tegenstander een kans om te winnen
als hij of zij een geroutineerde speler
is.

B. Botlom

Up
Het is bij Boltom Up mogelijk om een
paar 3 in-66n-rij te bezitten, maar toch
niet mogelijk om te winnen omdat het
vierde vierkant van elke lijn niel
bespeeld kan worden.

Vlll Game matrix
Moellll.
holds.
qlaad

computel

1

1

2
3
4
5

5
6
7

I

.!

yan do

2

4

19A3

Zet.lUd van do computet:

AanlslYoorull.
bedachlto zoilen

Tog

1/2 seconde

30 seconden of minder

20 minuten of minder

B,V.

seconde of minder

minuut ol minder

10 minuten of minder
10 minuten ol minder
10 minuten of minder

Ptkt.d in hotle.d b'/ Louis V.fitj. Dtuk*qiieh

1

3 minulen ol minder

1

I

Bottom UP
3 seconden of minder
10 seconden ol minder

3 seconden of minder

6
9

A|ARI INIERNAIIONAL IBENELUX)

Tlc T8c

1

minuut of minder

10 minuten ol minder
10 minuten ol minder
15 minulen o, minder

