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Een nieuwe komputer ge-

neratie is bii Atati Eeboren.
Het ls de serie van de XL.

De 6O0XL ls de eerste ln
deze nieuwe serie. De 6OOXL
heeft een Eeheugen van 16K,
dat tot 64K kan uitgebreid
warden, een toetsenbord van
het type schtiifmachine maar
met geakcentueerde karak
tertekenen, een zeer nauw-
keurige beeld definitie en een
256 kleuren gamma.

Een komputer bezitten is
niet meer voorbehouden aan
een aantal verlichte geesten.
De XL serie maakt nu deel
uit van het huishouden. Met
zi i n ta I enprogtam m as, zi j n
schoo I progra m m as e n zi j n
spe/cassettes ls het yandaag
de hele lamilie die er zal van
gen ieten.

Am energie te besparen
voor uw verwarming, om uw
uitgaven en uw inkamens te
berekenen, am Engels te le-

Atari spe/cassettes, ol
"cartridges" zaals ze in het
Engels worden genaemd, zijn
een madern stukie computer
technologie. Binnenin de
ku n ststolfe n o m h u I I i ng, goed
beschermd daor een patent
sl u i ti ngsm ech a n i sm e, zi t ee n
echt com pute rprogra m m a.
M aa r d it cam puteryrogra m-
ma ziet er waarschiinliik niet
uit als jullie wel denken. Het
is niet een stapel ponskaar-
ten, of een heel lang ket-
tingt'armulier vol met onbe
grijpelijke tekens. Ook /s het
geen bandje met informatie
of warboel van draden met
tra ns istartjes e n kn i ppere nde
lampjes. - Het is een "chip"
-ongeveer netzo groot als het
onderste gedeelte van deze
letter "a."

Nu lets over de spe//eties
zelf en hoe ze op een "CHlP"
komen te staan.

Net als het ook heel goed
mogeliik is de spelregels van
een spelletje op papier te
zetten, bijvoorbeeld boter/
kaas en eieren, of zelts vet-
stoppertle, zo is het ooK no
Eelijk een spel zoals 'Space
lnvaders" op papier te schrii-
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ren of uw schoolwerk te ma
ken. En om U te ontspannen.
Atari bezit honderden spel-
proErammas, waarvan de
kwaliteit U zal verwonderen.
U kunt uw keukenrecepten
indelen, uw atspraken maken.
Stel hem een strikvraag, de
6OOXL zal U het iuiste ant
woord geven.

De XL serie heeft daarbij
nog een drukker, een pro-

Eramma opnemer op casset-
tes en een floppy disk lezer

Het is waarcchijnlijk nog
het begin van een nieuw tijd-
perk: de intormatika ten hui-
ze. Maar met de nieuwe XL
serie stelt Atari U in de mo-
Celijkheid een grote stap te
zetten op de weg van de voor
uitgang.

Atari XL. En lichtjaren op
vaorhand.

Zo; nu hebben we een
spelletie op papier in een
"computertaal" zoals op bij-
gaa nde (m i n i) voorbeel den
(dit is trouwens een deel van
het geschreven prcgramma
van het spelletje "Combat").
De volgende stap is om dit
"in" een computer en "op"
een chip te krijgen.

Welnu, het in een compu-
ter krijgen is geen groot pro-
bleem; je toetst het gewoon
in o..) een typemachine taet-
senbord, een deel van een
gratere computer, je vertelt
de computer dat dit het spel-
letje Combat is, en dat ont-
haudt het dan wel.

Nu neem je een "chip:'
een llinterdunne schriif van
een... nee, niet van een aard-
appel, maar van een silicium
kristal, en hierop teken ie fo-
tagra f i sch e n ke I e d u i ze nde n
hokjes. Elk hokie heelt een
nummer zodat je weet welk
hokje het is, en dit nummer
heet een adres, net als elk
huis ook een nummer en
adres heeft, zodat je hem al-
tijd op kan zoeken. ln elk
hokje is plaats voor een van
de cijfertjes van het geschre
ven cam puterprogra m m a,
maar dan wel op een manier
die men "binair" noemt,
d.wz. met "eentjes" en "nul-
letjes." Vertel ie nu aan de
Erote computer dat ie zo en
zoveel duizend Eeheugen
p/aatsies ter besch ikkinB
hebt, met adressen genum-
merd oooo tot en met x\,xx,
dan zal de computer precies
vertellen welk adres een
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STAP 4

SIAP 5

Teken het scherm
vol met ruimte-
mannetjes.
Teken een kanon
daaronder.
Als het kanon vuurt
en het projectiel
een ruimt-mannetje
raakt, ga dan naar
stap 5. Ga anders
naar stap 4.
Maak het scherm
weer snel schaan,
en Ea weer naar
stap 1.
Laat het getrolfen
ruimte-mannetje
verdwijnen met een
knal en Eeet de
speler een punt
erbij.

ENZ, ENZ, ENZ,...
Al s een spel letjes-ontwer-

per een uitqewerkt idee heeft
van een nieuw, spannend,
boeiend of leerzaam spel,
dan wordt alles, ja elke stap,
en elke mogelijke situatie met
gevolg op papier Eeschreven
en vertaald naar een reeks
van "eentjes" en "nulleties"
die een " m icroprocessor "
(het "hart" van elke compu-
ter) goed kan verstaan.

"eentje" en welk adres een
"nuIletie" moet bevatten om
weer dat spelletje te spelen
dat je eerst had ingetoetst,
als je de adressen op een
bepaalde manier attast, zoals
een microprocessor dat kan
doen.

De volgende stap is om
de "chip" te maken op de
manier waarop de computer
je dat heett voorgerekend, en
dit wordt totografisch ge-
daan. Het voordeel van het
fotografisch doen, is dat ie,
in tegenstelling tot de loto
winkel die mooie vergrotin'
gen kan maken, ie ook hele
mooie verkleiningen kan ma-
ken op dezelfde manier, en
deze dan op ie "chip" proiec-
teren, zo klein, dat er werke-
liik duizenden "eentjes" en
"nulletjes" op een opper-
vlakte zo groot als een spel-
deknop staan. Nu alleen nog
maar hele kleine draadies
erop solderen, en dan kan de
"chip" worden ingepakt in
een stevige omhulling met
stevi3e aansluitdraden. De
kanten klare "chip" wordt nu
opeen plaat met koperbanen
gesoldeetd en dan in een
h a nd i ge ku n ststofle n d oosj e
gedaan die wij herkennen als
een Atari cassette. (A/s le
goed kijkt, zie je de het slui
tingsmechanisme, en soms
ookde plaat met koperbanen
die als aansluitstrips funge-
ren). Wat je niet kan zien, is
de "chip" zelf, en ook niet
het co m pute r progra m m a.

Steek ie deze "cassette,"
want dat is het nu geworden,
in een Atari spelcomputer,
dan zal de microprocessor
verbonden worden door de
koperen strips, stevige aan-
sluitdraden, en de hele kleine
draadjes, met de chip zelf en
ook in teite met het compu-
terprcgramma. Als de micro-
processor dan vraaEt, bii-
voorbeeld, "Wat moet ikdoen
als het projectiel de ruimte-
man netjes raakt:' da n v raagt
het in feite, "Wat is de volgor-
de van "eenties" en "nullet-
les" tussen adrcssen zoveel
en zaveel.

Ziezo, dat was even tech-
nisch, ot niet soms ? Nu be-
griip je in elk geval iets van
de lange weg tussen het be-
denken van een spel en het
insteken va, ee, spe/cassetfe
in ie Atari spelcamputer
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Belgi'e derde iunior.
Op het wereldkampioenschap te Minchen waren zii hu.n

getween om de Belgische vlaE te verdedigen. Alain de Longrde
ioor de seniors en Michel Minet voor de iuniors. Beide werden op
3 september, in het Walibi park, tiidens de Belgische finale
peselektioneerd." Minchen, 14 september- Iotale suspense. Alles kan noB

Eebeuren. 26 landen zijn vertegenwootdigd, 25 kandidaten te
averkomen. Veel geluk aan de Belgen.

Chrcno op nul, handen vast, het zal niet makkeliik ziin,
Centipede is Eeen makkelijke cassette. Probeer het zelf, U zult
zien.
Het vonnis is Beveld; zie hier de palmares:
JUN/ORS; l. s. MURRAy(G.8.) 323.512 punten
Qijd:
20)

2. O. SHISAN (H-K.) 318.881 punten
3. A. MINET (8.) 311.516 punten

SEN/ORSj 1. A. BRZEZINSKT (G.8.) 322.044 punten
(ttld: 2. D. LEIGH lY (USA) 290.986 punten
2A) 3. r MAGNUSSON fS) 273.195 punten

Th. de Longree kwam 7e, met 178.603 punten in 15'.
Nog eens, hartel,ti Eefelicileerd, Michel, en coede reis voor de
Olympische spelen in los Angeles.' U hebi nog een iaar tijd om uw relleksen te trainen. Het
atlerbeste en tot volgend iaar... op een andere cassette, natuurliik.

US GO IIODIII

Toyz'tO
1. Centipede
2. Ms Pac Man
3. Galaxian
4. Jungle Hunt
5. Tennis
6. Phoenix
7. Football Soccer
8. Vanguard
9. Pac Man

70. Kangaroo
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lk heb ze ontmoet. Zij zijn
40, te Antwerpen, die een
werkelijke Atari Club gesticht
hebben. 4A inbrmatika lief
hebbers, die elke woensdag
en elke zaterdag op hun Atari
kamputers en hun VCS in-
scha kelen. H u n progra mma :
progra m mas ma ken, spelen,
pret hebben. Het lokaal waar
zij vergaderen werd hen door
de vader van de eerste ter
beschikkinE gesteld; voor de
verf, stond de vriend van een
tweede in, vaor de televisies,
een derde... En zo, met de
hulp van de ene en van de
andere, hebben zii zich

prachtig geinstalleerd en tlink
uitgerust. Thierry Pecher, de
organisateur, heelt mii trou-
wens gezegd: "wii hebben
het kunnen halen omdat ie-
dereen werkel ijk geholpen
heett."

Nog 6dn van Thierry's ge
dachten: in iedere stad part-
ners vinden.

lndien U zich wil aanslui-
ten, kunt U zich met hen in
verbi ndi ne stel len. Konta kt :
Thierry Pecher, 6 Koningin
Elisabethlei 2018 Antwer-
pen tel. 03-238 97 34. U
bent steeds hartelijk welkom.

Wij hebben allemaal een
onkel in Amerika die ons de
nleuwste IShlrts of de /aa tste
Atarl cassette made in USA
brengt.

Maar dat zal U in BelgiE
niet kunnen gebruiken. ln
Belcie, zoals in andere Euro
pese landen (met uitzande
rin! van Frankrijk en West-
Duitsland die SECAM heb
ben), is de televisie met het
PAL systeem uitgerust, en in
de Verenigde Staten is het
NTSC. Zonder in technische
bijzonderheden te willen tre
den, betekent dit dat de ame-
rlkaanse cassettes nlet de
zelf de basisstr uktu u r hebbe n
als de onze, en dat zii dus
hier niet kunnen dienen.

BRU\NSS
Goed n ieuws voor de

"v r iende I i i ke Ata r i f a ns;' Ata ri
en de club Medibrranee
openen op 18 oktober aan
staande, te Brussel, een work-
shop van de informatika.

De Club had reeds ziin
dorpen met Atari komputers
uitgerust. Maar vanal de dag
van vandaaq is het hier, ter
plaatse, dat U elke dinsdac,
vanaf 18 uur, de inlormatika
zult kunnen leren kennen,
waar U zich ook kan verder
inwiiden ot gewoon andere
"vriendelijke tans" ontmoe-
ten. Het adres: Madison Park
Tennis Club, 384 Vorstlaan,
1160 Brussel. Kom talriik, er
is plaats voor iedereen.

zEERhH\HELEDEN'

@Lootste nieuws en wot er ollenool
ochler de schermen geheurt.

;rAanamrrns ,rr4
ln Antwerpen, van 22 sep-

tember tot 4 oktober. lede-
rcen was er. En Atari, zonder
te willen boften, heeft er
ee, groot sukses gekend. De
stand was steeds bomvol. De
mensen kwamen zien, spe-
len, leren. Met of zonder voor-
we ndsel, u i t n i euwsgi et igheid
voor Atari.

Hier komt de eerste hul?-
kitvoor joysticks. Om aan alle
m ogel i j ke omstand igheden
het hoofd te kunnen bieden
gedurende deze geweldiEe
r u i m teoo r I og. J a chtpi I ote n,
aan het werk!... OtL^ c-- --,r---!
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BATTLE ZONE MOAV PATROL PAE POSIfiAV
U staat aan het stuur en

bent de bevel4ever van een
tank. Aan de hand van een
periskoop volgt U de bewe-
eineen die doo, de viiand uit-
gevoerd worden. Sta paGat
en hou de vinger op de knop.
Devijand kan opom heteven
welk ogenblik aanvallen,
maar U hebt een radar.

Op de maan bent U niet
veilig. Kraters, rotsen, en
natuurliik ook, de vijand. Vol
valstrikken. Het is een boei-
erde cassette voo, de lief-
hebbers van avontuur en van
science-liction.

Gedurende de prcetwed-
striid hebt U tiid om U zoals
het moet op de vertrckliin te
plaatsen. 75 seconden voor
de proeven. En daarna, veel
geluk met de Grote Prijs!

Atari brengt een nieuwe
ser/e casseites uit voor de
minder dan 1A iaar SPEED
BOAT DU MBO'S F LYING
C/RCUS, SOCER'S APPREN-
TICE, in overeenkomst met
Walt Disney. Daarbij nog
MUPPET SHOI,14 SESAM
SIREET en SNOOPY

En nieuwe knoppen, met
een toetsenbord speciaal uit
gedacht voar kleine handjes.

Deze rubriek staat voor
U open. Zij is aan U geweid.
U kuntons uw scares en trucs
laten Eeworden, vragen stel
len. En hebt U geen bijzonder
idee of boodschap, schriif
Cewoan. Wij zijn blij met U
kennis te maken. Atari News.
Confirmex: 71 KartenberE-
laan 1O4O Brussel.
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Verantwoordel jke uitgever Jean C a!de Charhon 71 Cortenberglaan 104O Br!sse
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