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JAK STARE KOMPUTERY RADZIŁY SOBIE Z WYŚWIETLANIEM 
OBRAZU?

część I – Atari 2600 

czyli…

„128 bajtów powinno starczyć każdemu...”

Lekko-techniczna prezentacja sposobów radzenia z wyświetlaniem obrazu
w „prehistorycznych”, 8-bitowch systemach komputerowych końca lat 70-tych 
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Inspiracje
Atari 2600: ZX 81:

   http://eduinf.waw.pl/inf/retro/003_zx81_tv/index.php
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Dlaczego ATARI 2600?

- lubię stare komputery i platformy komputerowe

- lubię programować

- … a nigdy nie programowałem w asemblerze 6502

- 2600 ma bardzo prymitywną architekturę sprzętową

- … a to wyzwala inwencję programistów

- warto wiedzieć „co słychać” u wroga

- bardzo dobry emulator (Stella), zawierający niezwykle bogaty debuger

- entuzjazm po przeczytaniu książki „Racing The Beam”
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Bufor ramki...
- nazwa angielska: „frame buffer”
- obszar pamięci RAM (lub VRAM) zawierający definicję obrazu wyświetlanego na 
wyświetlaczu – w postaci mapy bitowej lub mapy znakowej* (ASCII, PETSCII,ATASCII)
- dla trybu tekstowego, zajętość pamięci to zwykle:

- 768 bajtów (32x24) jak w ZX 81 czy ZX Spectrum†,
- 960 bajtów w Atarii 800/XL/XE (40x24‡),
- ok. 1920 bajtów dla standardowego terminala 80x25
- 2049 bajtów dla Commodore 64 (40x25, 1024 bajty znaków, 1024 koloru + kolor tła)

* - wymaga obecności w pamięci RAM/ROM definicji kształtów znaków, np. „character ROM” w C64
† - Spectrum nie ma prawdziwego trybu tekstowego
‡ - ANTIC mode 2, źródła podają tez 992 bajty
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Bufor ramki...
- nazwa angielska: „frame buffer”
- obszar pamięci RAM (lub VRAM) zawierający definicję obrazu wyświetlanego na 
wyświetlaczu – w postaci mapy bitowej lub mapy znakowej (ASCII, PETSCII,ATASCII)
- dla trybu graficznego, pamięć obrazu może zajmować:

- 6912 bajtów dla ZX Spectrum (256x192 piksele, bitmapa 6144 b. + kolory 768 b.),
- 16 KB w Amstradzie serii CPC*,
- 432-8138 bajtów w Atarii 800/XL/XE , w zależności od trybu graficznego,
- 9024 bajtów w Commodore 64 (mapa bitowa 320x200 + 1024 bajtów okr. Kolor†),
- 128 KB w CGA w trybie mono (640x200 pikseli),
- ok. 245 KB w Amidze (dla trybu 640x512 EHB/HAM – prawie połowa RAM A500!).

* - 3 tryby graficzne, 16-kolotowy (4bpp), 4-kolorowe i monochromatyczny (1bpp = 1 bit na piskel)
† - mapa bitowa definiuje 1024 pola 4x8 pikseli (64 bity), kolory pikseli pól zdefiniowane są w tzw. Color RAM 
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Atari 2600
- Projekt Cyan Engineering  z I połowy lat 70.
- Serce konsoli, układ TIA*, ogarnął† Jay Miner
- Nazwa kodowa: Stella
- Dzień premiery: 11 września 1977 r.
- Produkowany w USA do 1978, potem w Azji,
- Produkcję modelu zakończono 1 stycznia 1992 roku
- Procesor 6507‡ 1,193182 MHz (PAL 1,182298 MHz)
- Obsługa kartridży z 4 KB ROM (domyślnie)
- Co najmniej 7 wersji kanonicznych sprzedano w
  liczbie 30 mln. sztuk, nie licząc niezliczonych klonów
- To do niej stworzono legendarny Atari Joystick
- Widoczna obok jest wersja 2600 Jr., produkowana
  od 1986 roku
* – skrót od „Television Interface Adapter”
† – JM, będąc pracownikiem Atari, zintegrował TIA w jednym układzie scalonym
‡ – 6507 był produkowany w 28-nożkowej obudowie, miał tylko 13 sygnałów szyny 
adresowej, brakowało też niektórych linii przerwań; procesor mógł przez to 
adresować tylko 8 KB pamięci, a konsola nie obsługiwała w ogółe przerwań
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Atari 2600 – architektura systemu
- TIA jest faktycznym „sercem” systemu, przesyła obraz
  do telewizora (NTSC, w Europie PAL lub SECAM),

- rejestry dostępne w stronie zerowej procesora,
  pod adresami $00-$2C (rejestry do zapisu) i
  $30-$3D (rejestry do odczytu),

- Procesor korzysta z danych zapisanych na kartridżu
- ROM widoczny jest w obszarze $F000-$FFFF
- Kartridż zawiera kod i dane gry
- Brak jakiegokolwiek systemu operacyjnego!
- Funkcje układu MOS 6532:

- dwa dwukierunkowe, cyfrowe porty we./wy.
- 8-bitowy licznik z programowalnym dzielnikiem*

- rejestry dostępne pod adresami $0280-$0297

* – 1T (1 takt zegara procesora), 8T, 64T i 1024T
† – (soft) power, kolor/cz.-b., 2 przyciski trudności, wybór gry, reset
‡ – kartridże z 8 KB ROM zajmują obszar 0xE000-0xFFFF, większe używają 
przełączania banków; mimo o

MOS 6507

ROM (kartridż) TIA

MOS 6532 (RIOT)

      kontroler #1
   kontroler #2

przełączniki
konfiguracyjne
na obudowie†

V PT
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Atari 2600 – architektura systemu
- TIA jest faktycznym „sercem” systemu, przesyła obraz
  do telewizora (NTSC, w Europie PAL lub SECAM),

- rejestry dostępne w stronie zerowej procesora,
  pod adresami $00-$2C (rejestry do zapisu) i
  $30-$3D (rejestry do odczytu)

- Procesor korzysta z danych zapisanych na kartridżu
- ROM widoczny jest w obszarze $F000-$FFFF
- Kartridż zawiera kod i dane gry
- Brak jakiegokolwiek systemu operacyjnego!
- Funkcje układu MOS 6532:

- dwa dwukierunkowe, cyfrowe porty we./wy.
- 8-bitowy licznik z programowalnym dzielnikiem
- rejestry dostępne pod adresami $0280-$0297
- 128 bajtów pamięci, dostępnych w stronie
  zerowej procesora, od adresu $80 do $ff

- FANIE, ALE GDZIE ********** JEST PAMIĘĆ OBRAZU?!
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ROM (kartridż) TIA

MOS 6532 (RIOT)

      kontroler #1
   kontroler #2

przełączniki
konfiguracyjne
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„Tradycyjny” obraz telewizyjny
- „Tradycyjne” odbiorniki telewizyjne (CRT, tj. kinesko-powe) 
do wyświetlania obrazu wykorzystują wiązkę elektronów 
wystrzeliwaną z działa elektronowego, która odchylana jest 
magnetycznie, tj. przy pomocy cewek odchylania poziomego i 
pionowego (4). Wiązka lub wiązki elektronów (2), w chwili 
zderzenia w powierzchnią kineskopu pokrytą luminoforem*, 
powoduje jego miejscowe wzbudzenie (świecenie) (8).

- Więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kineskop

* - luminofor to związek chemiczny wykazujący
luminescencję (świecenie na skute
akytwatora); w odbiornikach CRT sto-
suje się zwykle katadoluminofor (6),
gdzie aktywatorem jest wiązka
elektronów wystrzeliwana z
działa elektronowego (1)
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„Tradycyjny” obraz telewizyjny
- Obraz tworzony jest linia po linii
- Po zakończeniu wyświetlania danej linii działo elektronowe 
jest włączane, a cewki pozycjonują je tak, aby plamka była 
wyświetlana ponownie od lewej, ale linię niżej* –ma to 
miejsce w okresie powrotu poziomego (horizontal retrace)

- Po zakończeniu wyświetlania wszystkich linii obrazu* wyko-
nywana jest podobna operacja, ale tym razem cewki pozy-
cjonują działo elektronowe w lewym górnym rogu obrazu

- Istniały co najmniej 3 systemy przesyłu obrazu: NTSC (525 
linii, 60 pół-obrazów na sek.), PAL (625 linii, 50 pół-obrazów 
na sek.) i SECAM (jak PAL, ale inny sposób przesyłania infor-
macji o kolorze, niezgodny z PAL – Francja,ZSRR, ob. Rosja)

* – w „tradycyjnej” telewizji obraz podzielony jest na dwa pół-obrazy wyświetlane 
naprzemiennie z lekkim przesunięciem pionowym; w pierwszym pół-obrazie na 
ekranie kineskopu wyświetlane są linie nieparzyste, a trakcie wyświetlania 
drugiego – tylko linie parzyste; pół-obrazy wyświetlane są z częstotliwością 2x 
większą, niż częstotliwość bazowa systemu, tj. 50 pół-obrazów w PAL i 60 pół-
obrazów w NTSC; podział sygnału na pół-obrazy został wprowadzony ze względu na 
ograniczenia techniczne pierwszych telewizorów; ten sposób wyświetlania obrazu 
określany jest jako „wyświetlanie z przeplotem” (ang. interlace).

Więcej: http://www.zsk.ict.pwr.wroc.pl/zsk/repository/dydaktyka/ioc/in_obr_wyk_3.pdf
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Atari 2600 i obraz telewizyjny
- Atari 2600 było projektowane w USA i głównym odbiorcą był 
konsument amerykański, stąd skoncentrujemy się na sygnale 
NTSC

- Istnieją wersje PAL i SECAM konsoli 2600, ale to opowieść na 
inną prezentację*

- Obraz NTSC składa się z 525 linii, tj. dwóch poł-obrazów, 
każdy składający się z 262 i ½* linii tworzących 30** obrazów 
(ramek) na sekundę

- 3 linie zajmuje okres synchronizacji pionowej (vertical sync)
- 37 linii zajmuje ramka górna, nazywana okresem wygaszania 
pionowego (vertical blank)

- 192 linie obrazu zajmuje obraz gry
- 30 linii poniżej to ramka dolna, z ang. overscan

* – Pół liniii? OCB?! Objaśnienie: https: //electronics.stackexchange.com/questions/98922
** – System NTSC, jak zresztą większość „standardów” amerykańskich (vide: cale, stopy, 
funty…) ogólnie ssie na potęgę, i tak naprawdę wyświetlane nie jest 30 obrazów na 
sekundę (60 pół-obrazów), a 29.97, a dokładnie 30/1.001 obrazów; ciekawi mogą obejrzeć 
wideo wyjaśniające ten artefakt, dostępne pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=3GJUM6pCpew
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Atari 2600 i obraz telewizyjny
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- Całością procesu wyświetlania obrazu zarządza układ TIA
- Układ potrafi albo wyświetlić jedną linię obrazu albo wysłać 
sygnały sterowania wyświetlaniem obrazu (synchronizacje)

- Obraz aktywny generowany jest za pomocą TIA
- Układem steruje procesor, który co każdą linię aktywną musi 
ustalić stan rejestrów TIA określających sposób i treść 
wyświetlanej linii obrazu

- Układ ma wbudowane wsparcie do wyświetlania obrazu 
począwszy od linii nieparzystej(w drugim pół-obrazie), co 
pozwala na uzyskanie wrażenia płynnego ruchu na ekranie

- „Rozdzielczość” obrazu Atari 2600 wynosi 160x192 „piksele”
- Wyświetlanie obrazu jest zsynchronizowane z zegarem 
systemowym

- Podstawowym elementem obrazu jest tzw. colour clock (CC)
- 1 takt zegara procesora (1,193182  MHz) to 3 CC ; 1 CC to 
rozdzielczość podnośnek koloru w NTSC to – 3,579545 MHz 
lub inaczej 315/88 MHz

228 colour clocks (CC; takty układu TIA, inaczej „piksele”)
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Atari 2600 i obraz telewizyjny
- TIA generuje sygnały synchronizacji poziomej i pionowej, 
zgodne z definicją standardu telewizyjnego (NTSC, PAL i 
SE-CAM), ale wyzwalane jest to programowo

- Cały obraz to 19912 taktów zegara (262 linii, 59736 CC)
- Każda linia składa się z 228 CC, co przekłada się na 76 
taktów zegara procesora (228÷3 = 76)

- 68 taktów procesora zajmuje obszar wygaszania 
poziomego, tj. ramka po obu bokach obrazu

- Przez kolejnych 160 taktów procesora TIA generuje sygnał 
obrazu, w czym aktywny udział bierze sam procesor

- 67 linii obrazu zajmuje ramka pionowa obrazu, z czego 37 
linii przypada na część górną ramki

- 3 linie zajmuje okres synchronizacji pionowej
- w/w. linie określają położenie w danym pół-obrazie
- W standardzie NTSC wyświetlanych jest 60 pół-obrazów/s
- TIA oferuje wsparcie do wyświetlania elementów obrazu 
począwszy od linii nieparzystej obrazu, tzn. umie 
rozpocząć wyświetlanie w drugim pół-obrazie, co pozwala 
na uzyskanie wrażenia płynnego ruchu po ekranie
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228 colour clocks (CC; takty układu TIA, inaczej „piksele”)

68 CC 160 CC
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A przed Atari VCS…
- PONG – pierwsza gra, która odniosła sukces komercyny – 
w formie automatu do gier

- Wzorowana na grze Tennis dla konsoli Magnavox Odyssey
- Dziesiątki klonów, także produkowanych w tzw. demoludach 
(NRD, Polska, ZSRR)
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A przed Atari VCS…

Elementy graficzne gry Pong

Player – grafika gracza

Ball – obraz piłki

Missile  – obraz paletki

Playfield – plansza gry
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Atari 2600 i PONG

- Układ TIA umożliwia konfigurację wyświetlania pojedynczej linii obrazu
- Każda linia składa się z e 224 taktów koloru (CC)

- obszaru tła w zadanym kolorze (BK)
- grafiki planszy, tzw. playfield (PF) o szerokości 20 bitów (!!!)*

- dwóch grafik gracza (player graphics, P0 i P1) o szerokości 8 CC
- dwóch grafik paletek lub inaczej: pocisków (missile graphics, M0 i M1) o szerokości 1 CC
- jednej grafiki piłki (ball graphics, BL) o szerokości 1 CC

- Możliwe modyfikacje
- grafika planszy może być powielona lub odbita
- grafiki gracza mogą mieć podwójną lub poczwórną szerokość, mogą być też powielone 2 i 3 razy
- grafiki gracza mogą być także odbite w pionie (lustro)
- piksele grafiki pocisków i piłki mogą mieć podwójną albo poczwórną szerokość: 
- dodatkowo, grafika piłki może mieć także szerokość poczwórną (8 CC): 

* - 20 bitów? Przecież rozdzielczość pozioma to 160 pikseli (CC)! OCB? O tym za chwilę...

                   68 CC                                                                       160 CC
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TIA – elementy pojedynczej linii obrazu

- Każdy element, poza grafiką piłki (BL), może mieć swój własny kolor z palety 128 (sic!)
- Pojedynczy punkt grafiki planszy ma szerokość 4 CC
- Grafika piłki (BL) przybiera kolor planszy (PF)
- Grafika gracza P0 i pocisku M0 mają wspólny kolor – to sama zasada dla P1 i M1
- Programista musi ustawić rejestry wewnętrzne TIA w czasie trwania jednej linii  obrazu
- Pozycjonowanie grafik gracza, pocisków i piłki odbywa się za pomocą rejestru wyzwalanego (tzw. strobe, 

rejestry RES*) z przesunięciem, co wymusza na programiście wyczekanie odpowiedniej liczby taktów 
procesora by wyświetlić „sprajta” (!!!)

- Pozycja pozioma grafiki gracza i piłki może być wyświetlona w liniach nieparzystych obrazu (de facto w 
drugim pół-obrazie) poprzez ustawienie rejestrów VDEL*

* -  zapis do rejestru typu  strobe uruchamia wyświetlanie elementu obrazu; zapis może zając do 15 cykli procesora, stąd też w TIA zaimplementowano rejestry 
pozycjonujące (HM*), które  pozwalają na wyświetlenie grafiki gracza, pocisku i piłki w zakresie -7 do +8 CC od monentu zapisu do tych rejestru strobe

             68 CC / ~22T*                                                                    160 CC /  ~54 T*

           (obszar ramki)                PF      PL0                   M0                           BL                           M1                             P1                  PF
                                                                                                                            BK
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TIA – kolory…
NTSC – 128 barw     PAL – 104 barwy    SECAM – 8 barw
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TIA – kolory…
NTSC – 128 barw     PAL – 104 barwy    SECAM – 8 barw

WTF SECAM?!
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TIA – rejestry, wszędzie rejestry…
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Playfield – grafika planszy i tła

           (obszar ramki)                PF                                                                      BK                                                                               PF

             68 CC / ~22T*                                                                    160 CC /  ~54 T*

- Rejestry kontrolne grafiki planszy i tła:
- 3 rejestry PF – 20 bitów określających grafikę tła w danej linii (lewą połowę)

- PF0, adres $0D: XXXXoooo kolejność wyświetlania: 04 03 02 01
- PF1, adres $0E: XXXXXXXX kolejność wyświetlania: 05 06 07 08 09 10 11 12

 - PF2, adres $0F: XXXXXXXX kolejność wyświetlania: 20 19 18 17 16 15 14 13
- bity rejestru CTRLPF, adres $0A:

- bit D0 – REF: określa sposób wyświetlania prawej połowy planszy (0 = powtórzenie, 1 = odbicie)
- bit D1 – SCORE: określa kolor prawej połowy planszy (0 = kolor grafiki gracza P0, 1 = kolor gracza P1)
- bit D2 – PFP: określa wyświetlanie grafiki tła na wierzchu (0 = wyłączone, 1 = włączone) 

- rejestry kolorów:
- COLUPF, adres $08: XXXXXXXo
- COLUBK, adres $09: XXXXXXXo
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Playfield – grafika planszy i tła

PF0=11010000 PF1=11100101 PF2=00110101 CTRLPF(REF,SCORE)=00 COLUPF=     COLUBK=     COLUP0=     COLUP1=

PF0=11010000 PF1=11100101 PF2=00110101 CTRLPF(REF,SCORE)=10 COLUPF=     COLUBK=     COLUP0=     COLUP1=

PF0=11010000 PF1=11100101 PF2=00110101 CTRLPF(REF,SCORE)=01 COLUPF=     COLUBK=     COLUP0=     COLUP1=

PF0=11010000 PF1=11100101 PF2=00110101 CTRLPF(REF,SCORE)=11 COLUPF=     COLUBK=     COLUP0=     COLUP1=
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TIA – zanim wyświetlisz obraz…

Zapis do rejestru wyzwalanego WSYNC (strobe) wstrzymuje procesor aż do czasu zakończenia przesyłania do 
obiornika telewizyjnego sygnału widocznego danej linii obrazu.

STA $02

Bit D1 rejestru VSYNC sygnalizuje włączenie sygnału synchronizacji pionowej obrazu (pierwsze 3 linie obrazu)

Bit D1 rejestru VBLANK włącza wyświetlanie ramki obrazu (37 linii „od góry” i 30 linii „od dołu” dla obrazu NTSC; 
dla PAL/SECAM to odpowiednio 45 i 36 linii)

W/w. Czynności muszą być wykonane przez procesor, przynajmniej raz dla każdego pół-obrazu…

             68 CC / ~22T*                                                                    160 CC /  ~54 T*
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ATARI 2600 – grafika tła

DEMO nr 0

Sam szkielet funkcjonalny, składający się z:
- kodu inicjalizującego (makro)
- fragmentu odpowiedzialnego za ustawienie układu TIA w tryb wysyłania sygnału synchronizacji pionowej (3 
  linie)
- fragmentu odpowiedzialnego za ustawienie układu TIA w tryb wyświetlania ramki (37 linii w systemie NTSC)
- fragmentu wyświetlającego 192 linie obrazu (pionowe paski)
- fragmentu odpowiedzialnego za ustawienie układu TIA w tryb wyświetlania ramki dolnej (30 linii w NTSC)

Kompilacja: dasm.exe demo0.asm -f3 -odemo0.bin

Emulator: Stella
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ATARI 2600 – to wcale nie jest takie łatwe…
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ATARI 2600 – grafika tła

DEMO nr 1

Wyświetlanie obrazu składającego się wyłącznie z grafiki tła. Dodatkowo, demonstracja działania bitów w rejestrze 
CTRLPF:

Kompilacja: dasm.exe demo1.asm -f3 -odemo1.bin

Emulator: Stella
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ATARI 2600 – no to mamy problem…
Trudno oczekiwać, że ekran gry będzie zawsze
symetryczny…

Inne gry (automaty) były uruchamiane na 
dedykowanym sprzęcie, który nie miał takich 
ograniczeń, a do tego potrafił wyświetlać o 
wiele większą liczbę elementów graficznych, 
takich jak np. sprajty, niż Atari 2600.

Mimo tych ograniczeń, TIA okazała się 
układem, który jest bardzo elastyczny i pozwala 
na wiele więcej, niż to projektowano...
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ATARI 2600 – grafika tła

DEMO nr 2

Wyświetlanie obrazu składającego się wyłącznie z grafiki tła, o szerokości całej linii obrazu.
Demonstracja liczenia taktów procesora w praktyce. 

Kompilacja: dasm.exe demo2.asm -f3 -odemo2.bin

Emulator: Stella
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ATARI 2600 – pokonać ograniczenia…
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ATARI 2600 – grafika gracza
Układ TIA potrafi nałożyć na obraz tła i planszy dwie 
mapy bitowe (grafiki gracza, inaczej sprajty) w danej 
linii, każdą w innym kolorze.

Rejestry odpowiedzialne za wyświetlanie grafiki gracza:
- 8 bitów mapy bitowej:
  GRP0, adres $1B i GRP1, adres $1C
- Kolory grafiki graczy:
  COLUP0, adres $06 i COLUP1, adres $07
- Rejestry wyzwalne, służące do wyświetlenia grafiki w 
  danym miejscu wyświetlania linii obrazu
  RESP0, adres $10 i RESP1, adres $11
- Rejestry przesunięcia/ruchu grafiki gracza:
  HMP1, adres $20 i HMP1, adres $21
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ATARI 2600 – grafika gracza

Grafika gracza 0 Grafika gracza 1
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ATARI 2600 – grafika gracza

Grafika gracza 0 Grafika gracza 1
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ATARI 2600 – grafika tła

DEMO nr 3

Wyświetlanie grafiki gracza – demonstracja 
możliwości TIA w zakresie rozszerzania i 
powielania obiektu.

Kompilacja:
dasm.exe demo2.asm -f3 -odemo1.bin

Emulator:
Stella
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ATARI 2600 – efekty TIA
Efekty uzyskiwane przez ustawienie powielania i 
odbijania zostały użyte w wersji gry Space Invaders 
z 1978 roku (kartridź Atari CX2632) 
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ATARI 2600 – efekty TIA

Efekty uzyskiwane przez ustawienie powielania i 
odbijania zostały użyte w wersji gry Space Invaders 
z 1978 roku (kartridź Atari CX2632) 

W lewej części ekranu widać czarne paski – to efekt 
(błąd?) pojawiający się w linii poniżej linii, w której  
wykonano zapis do rejestru wyzwalanego HMOVE, 
odpowiedzialnego za poruszaniu grafiki graczy, 
pocisków i piłki. Aby uniknąć tego efektu, niektóre 
gry, np. większość wydana przez Activision, 
wykonywały zapis do HMOVE w każdej linii...
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Podsumowanie

- Atari 2600 nie ma w ogóle żadnej pamięci obrazu (Video RAM)
- Programista odpowiedzialny jest za ustawienie rejestrów układu TIA tak, aby można było 

wyświetlić pojedynczą linię
- Przez 192 linie obrazu (NTSC) procesor zajmuje się wyświetlaniem obrazu
- Cała logika gry musi być wykonywana w czasie, gdy na ekranie wyświetlana jest dolna i górna 

ramka (5040 taktów procesora, ok. 1200 instrukcji)
- Stałe czasowe determinują kod – programista musi liczyć takty wykonywania instrukcji, aby 

„trafić” w odpowiednią pozycję poziomą plamki elektronów
- Po pewnym czasie znaleziono „obejścia” ograniczeń układu TIA, umożliwiające wyjście poza 

ograniczenia projektantów, np. wyświetlanie wielocyfrowego wyniku punktowego i liczby „żyć”, 
jak w grze Pitfall!

- Gra Pitfall! Obejmuje 256 ekranów, a mieści się w 4 KB pamięci...
- To były piękne czasy, gdy walczyło się ze sprzętem…



Cz. I – Jak powstaje obraz w Atari 2600?Cz. I – Jak powstaje obraz w Atari 2600? Warszawa,
maj 2017 r.

Następnym razem…
A w części II tej prezentacji…

Sinclair ZX 81

Ekran znakowy 32x24 znaki

768 znaków do wyświetlenia…

1 KB całkowitej pamięci RAM

A gdzie miejsce na system 
operacyjny, stos procesora, 

kod programu?!

Kolejne wyzwanie dla 
programisty...
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Dziękuję za uwagę!
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