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PELIN SÄÄNNÖT

Tsapp! on othello-tyyppinen kahden pelaajan lautapeli. Peli-
laudan koko on 8x8 ruutua. Molemmilla pelaajilla on 32 valkoista
tai mustaa pelinappulaa.
Mustilla pelaava pelaaja aloittaa pelin. Pelaajat sijoittavat
nappuloita laudalle vuorotellen. Nappula on sijoitettava tyhjään
ruutuun siten, että oman nappulan ja tyhjän ruudun välissä on
vähintään yksi toisen pelaajan nappula. Nappula on sijoitettava
toisen nappulan viereen ilman väliin jääviä tyhjiä ruutuja. Täl-
löin kaikki välissä olevat toisen pelaajan nappulat muuttuvat
omiksi nappuloiksi. Näin tapahtuu kaikille eri suuntiin linjassa
oleville nappuloille.

Jos toinen pelaaja ei pysty sijoittamaan nappulaansa yhteenkään
tyhjään ruutuun, toinen pelaaja saa sijoittaa uuden nappulan.
Peli päättyy, kun kaikki ruudut on täytetty tai kumpikaan pelaa-
ja ei voi sijoittaa nappulaansa tyhjään ruutuun. Pelin loputtua
lasketaan kummankin pelaajan laudalla olevien nappuloiden määrä.
Se, jolla on enemmän nappuloita, on voittaja.

KUVARUUTU

Kuvaruudun vasemmalla puolella on pelilauta. Pelin alussa lau-
dalla on kaksi mustaa ja kaksi valkoista nappulaa alkuasemissa.
Kuvaruudun oikealla puolella on kommenttialue; monesko siirto on
menossa, montako nappulaa on pelaajalla ja montako ohjelmalla,
pelin vaikeustaso sekä ohjelman käsitys pelitilanteesta. Peli-
laudan alla näkyvät pelaajan siirrot ja kommenttialueen alla
koneen siirrot.

TOIMINNOT

Ohjelman oletuksena on, että pelaaja pelaa mustilla nappuloilla
ja tietokone valkoisilla. Haluttu siirto annetaan kirjoittamalla
sen ruudun tunnus (esim. A1) johon nappula sijoitetaan.

Pelissä on käytettävissä useita toimintoja, joita voidaan valita
painamalla toimintoa vastaavaa funktionäppäintä pelaajan omalla
siirtovuorolla. Kaikkien funktionäppäinten merkitykset saadaan
pelitilanteessa näkyviin kuvaruudulle painamalla funktionäppäin-
tä f7.



Pelin vaikeusaste määräytyy ajasta, joka ohjelmalla on käytet-
tävissä oman siirtonsa harkitsemiseen. Mitä lyhyempi harkinta-
aika, sitä helpompaa on pelaajan voittaa. Huom! kuvaruudun ala-
reunassa olevilla pelikelloilla ei ole merkitystä itse pelin
kulkuun.

Funktionäppäimet:

f1 helppo
f3 keskivaikea
f5 vaikea

Pelaaja  voi  harjoitella  pelaamista  jostakin  mielivaltaisesti
asetetusta tilanteesta lähtien. Nappulat asetetaan laudalle tai
poistetaan laudalta kirjoittamalla ensin ruudun tunnus ja paina-
malla sitten vastaavaa funktionäppäintä.

Funktionäppäimet:

f2 sijoittaa valkoisen nappulan haluttuun ruutuun
f4 poistaa nappulan halutusta ruudusta
f6 sijoittaa mustan nappulan haluttuun ruutuun

Puolen vaihtaminen tapahtuu funktionäppäintä f8 painamalla. Näin
voidaan  vaihtaa  esim.  pelin  alussa  aloitusvuoro  ohjelmalle.
RESTORE-näppäimellä aloitetaan peli uudestaan.

OHJELMAN LATAAMINEN

Tsapp!-ohjelman käyttämiseksi tarvitset seuraavan laitteiston:

Commodore 64 -tietokone
televisio tai tietokonemonitori
Commodore 1530 -kasettiasema tai
Commodore 1541 -levyasema

Tarkista, että yllämainitut laitteet on kytketty virtapiiriin ja
televisio sekä kasetti- tai levyasema on liitetty tietokonee-
seen. Kytke virta kaikkiin laitteisiin. Kuvaruudulle tulostuu
teksti:

               **** COMMODORE 64 BASIC V2 ****
64K RAM SYSTEM 38911 BASIC BYTES FREE

READY.

Lataaminen kasetilta

1.  Aseta  ohjelmakasetti  kasettiasemaan  niin,  että  nauha  on
kelattu kokonaan vasemmalle kelalle. Sulje kasettiaseman luukku.
Käynnistä  ohjelman  lataus  painamalla  yhtä  aikaa  SHIFT-  ja
RUN/STOP-näppäimiä. Paina sitten kasettiaseman PLAY-näppäintä.

2.  Kuvaruutu  pimenee  hetkeksi  ja  ohjelma  alkaa  latautua
kasetilta koneen muistiin.

3. Jos kuvaruudulle tulostuu virheilmoitus, lataaminen ei ole
onnistunut. Kelaa kasetti alkuun ja aloita lataaminen alusta.

Lataaminen levykkeeltä

1. Aseta ohjelmalevyke levyasemaan niin, että levykkeen etiketti
on  ylöspäin  ja  kirjoitussuoja  vasemmalle.  Sulje  levyaseman
luukku. Käynnistä ohjelma kirjoittamalla LOAD "A",8,1.

2. Amersoftin tunnus on kuvaruudulla latauksen ajan.

3. Jos kuvaruudulle tulostuu ilmoitus READY, kirjoita RUN. Jos
kuvaruudulle tulostuu virheilmoitus, lataaminen ei ole onnis-
tunut. Kytke tällöin tietokoneen virta ensin pois ja sitten
päälle ja aloita lataaminen alusta.

Päävalikko tulostuu kuvaruudulle ohjelman latauduttua kokonaan
koneen muistiin.


