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A Commodore rövid története
A cég története egészen 1968-ig  nyú-
lik vissza, történetesen ekkor alapítot-
ták meg Kanadában. Kezdetben elekt-
ronikus vezérlõpanelek tervezésével
és gyártásával foglalkoztak, csak
késõbb nõtték ki magukat a kor
meghatározó informatikai vállalatává.
Hírnevüket javarészt Jack Tramiel ve-
zetésével alapozták meg (az említett
úriember sorsa példaértékû: a lengyel
származású elektromos szerelõt egyé-
ni szervizvállalkozásából szerzõdtette
le a nagy nevû cég, ahol meg sem állt
a vezérigazgatói székig).
A hetvenes évek elején kezdtek szá-
mológépeket gyártani, majd 1977-ben
dobták piacra elsõ személyi számító-
gépüket, PET néven (érdekes, hogy
a gép tervezõ mérnöke, Chuck Pedle

késõbb a Motorola hajtóerejeként ka-
matoztatta tehetségét). A masina szo-
katlan módon rendelkezett beépített
monitorral is, de „fõ dobásként” terve-
zésekor egyaránt szem elõtt tartották
az otthoni használhatóságot és az ala-
csony elõállítási költséget is.
A PET-nek köszönhetõ mûszaki hír-
név birtokában kiteljesedõ sikertörté-
net nagy számban szülte a jobbnál
jobb gépeket. Sikeres szériái után
a cég máig rejtélyes okok miatt meg-
torpant, és csõdközeli helyzetében az
amerikai kormány anyagi segítségére
szorult. A tõkeinjekciót felhasználva
megvásárolta a legendás, 16 bites

AMIGA gép terveit, mely ugyan

visszaadta az  elveszített Commodore

hírnevet, de csodát már az új számí-
tógépek sem tudtak tenni. A belsõ
viszályok miatt idõközben menesz-
tett Tramiel szerepét senki sem
tudta hatékonyan betölteni, így
a befektetõk sorban intettek búcsút,
majd a szerencsétlen idõben kitel-
jesedõ PC-k térhódítása megadta
a „kegyelemdöfést”.
Hiába próbáltak már saját PC-kel ope-
rálni, hiába próbáltak a 16 bites gépek
terén újabb és jövõbe mutató AMIGA

szériáknak piacot teremteni, az ironi-

kus vég elkerülhetetlen volt: a legen-
dából „csõdtömeggé” változott nagy-
nevû vállalat 1995-ben eladásra került.

A C64-ról dióhéjban
A VIC-20 konstrukcióból fejlesztett
C64 a Commodore nagyágyúja volt:
komoly tervezõi teljesítmény eredmé-
nyeként a számítógép igen széles fel-
használási területen bizonyíthatta ké-
pességeit. A két jellegzetes formában
kivitelezett masina gyakorlatilag
ugyanolyan gyakran volt fellelhe-
tõ a cégek gépparkjában, mint

C64 – Három betû, és a „fél világ”

Vajon akad-e bárki az olvasók között, akinek ne csengene ismerõsen
a Commodore International neve? Kötve hiszem! Ezzel a névvel vonult
ugyanis a történelembe a megfizethetõ árú számítástechnika legjelentõsebb
úttörõje, miközben „oroszlánrészt” vállalt a nyolcvanas évek IT áttörésében.
Számtalan sikeres fejlesztés fûzõdik e névhez, melyek közül néhány konstruk-
ció ma már kultusz-számítógépként pihen a virtuális, és a valós szakmai
múzeumok becses darabjai között.

11..  áábbrraa C64: a Commodore egyik legnagyobb dobása
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a „modern” gondolkodású családok
otthoni használatában, így életének
derekán a vállalat bevételének kéthar-
madát biztosította.
Nem mellékesen, saját korában a C64

rendelkezett a legtöbb játékprogram-
mal, melyek az alábbi architektúrára

támaszkodhattak: 6510A CPU (1.02

MHz üzemi órajelen), 64KByte RAM,
20KByte ROM (beégetett BASIC értel-
mezõvel), 6581 SID hangcsip. Az emlí-
tett hardver környezet elérhetõvé tet-
te a 320 X 200 X 4bit képfelbontást
(sprite kezeléssel), valamint három
hang egyidejû generálását is.
A külsõ port szerepét leginkább a so-
ros kapu jelentette (ez késõbb, a flop-

py meghajtók idején tett jó szolgála-
tot), de egyaránt rendelkezett kazettás
magnó csatlakozási lehetõséggel,
Cartridge porttal, Joystick illesztõvel,
RCA videókimenettel is. Késõbb
a fanatikusok munkája által született
a géphez IDE HDD csatoló is, illetõleg
nagy méretû (akár 1-2MByte) memó-
riabõvítõ egység.

Linuxon emulált környezet
Mivel a muzeális C64 még mai is
rendkívül komoly rajongói táborral
bír, így a mûködését utánzó emuláto-
rok nagy számban érhetõek el a világ-
hálón. Emellett a retro jellegû játéko-
kat gyûjtõ fanatikus csapatokból is
akad jó néhány: a nosztalgiázásnak
tehát semmilyen akadálya sincs.

Platformtól független emulátorokat
keresve az olvasó valószínûleg össze
fog futni a szabad forrású VICE pro-
jekten keresztül akár kereskedelmi
jellegû emulátorokkal is.
Most a két legnagyobb tudású, kifor-
rott és egyszerûen kezelhetõ progra-
mot fogom bemutatni, melyek gyakor-
latilag minden mérhetõ felhasználói
értékû rendszeren életre hívhatóak.
Nagy (el)ismertségük nem meglepõ,
hiszen hatékony és paraméterezhetõ
kódokról van szó, melyek használatát
grafikus menük segítik. Természetesen
mindkettõ projekt hibátlanul kezeli
a SID processzor által keltendõ hango-
kat, zenéket is.

Frodo
A program Christian Bauer nevéhez
fûzõdik, hivatalos lapja
a � http://frodo.cebix.net címen érhetõ
el, ahol a dokumentációk mellett ter-
mészetesen a Frodo GPL forráskódjá-
hoz is hozzáférhetünk. Csomagoljuk
ki a letöltött forrás tarball-t, és lépjünk
a kibontott mappa /Src útjára! Adjuk ki
root-ként a ./configure, make paran-
csokat, minek hatására felépül a végre-
hajtható bináris fájl, frodo néven.
Mivel a forráskód makefile állomá-
nya (szándékosan) nem értelmezi az
install paramétert, így az eddig
használt forrásmappában lépjünk
vissza egy szintet az /Scr útról. A for-
ráskód gyökérben létrejött futtatható

állományokat az ott lévõ összes fájl
társaságában mozgassuk át egy min-
denki által olvasható területre, az új
helyre emelt Frodo binárist pedig egy
megfelelõ szimbolikus láncon keresz-
tül tehetjük elérhetõvé. (Utóbbi elhe-
lyezésére például az /usr/local/bin

mappa tökéletesen megfelel.)
Ha végeztünk a mûveletekkel, a link
felhasználói indításával hívható életre
a lefordított projekt. A C64 jellegzetes,
kék üdvözlõ képernyõje mellett fel-
bukkanó grafikus menüben azonnal
kapcsoljuk be az „Advanced options”

lehetõséget, majd a bõvebb panelon
a „Limit speed” funkciót. Ha elkészül-
tünk, akkor a „Drive” szakaszban ad-
juk meg, mi legyen a virtuális mag-
nónkban (általában *.t64 kiterjesztésû
állományok), illetve virtuális lemez-
meghajtónkban (általában *.d64

lemezképek).
Kattintsunk vissza az emulátor „mun-
kaablakára”, és töltsük be a kiválasztott
programunkat! Virtuális magnóról ezt
a load "*" utasítással, floppy meghaj-
tóról pedig load "*",8,1 paranccsal
tudjuk megtenni (a hajlékonylemez
esetén a nyolcas szám az utánzott meg-
hajtó eszközazonosítója!). Ha a kívánt
lenyomat betöltõdött, adjuk ki a run

parancsot! Fontos lehet, hogy a Frodo

indítása elõtt érdemes angol billen-
tyûkiosztásra váltani: tapasztalatom
szerint „*” karakter csak ekkor érhe-
tõ el (mégpedig az „ú” billentyût
használva).

VICE
A VICE programkódja elsõsorban
Andreas Boose munkáját dícséri.
Ez a projekt gyakorlatilag a PC szeg-
mens vezetõ C64 emulátora, mely
a Frodo-hoz hasonlóan platform-
független megvalósítás, GPL licenszû
forráskódja pedig szintén elérhetõ
honlapján. Látogassunk el a VICE

csapatának hivatalos honlapjára,
a � http://www.viceteam.org címre,
ahonnan töltsük le a forrás tarball-t.
Miután kibontottuk az archívot, adjuk
ki benne (root-ként) a szokásos
./configure, make, make install

parancsokat, minek hatására felépül
és települ az emulátor binárisa.
Virtuális gépünket x64 paranccsal le-
hetséges elindítani, amit felhasználó-
ként kell kiadnunk egy X terminálon.

A felbukkanó kék képernyõn jobb,
illetve bal egérgombot használva

22..  áábbrraa A Frodo mûködése KDE asztalon
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tudjuk elõhívni a helyi menüket, me-
lyekben finombeállításokat eszközöl-
hetünk, illetve a lemez/kazetta lenyo-
matokat tölthetjük be. Ezekrõl most
nem szólnék bõvebben, mivel a beállí-
tások alapértéke tökéletesen megfelel
a legtöbb Linux rendszeren, a kívánt
lenyomatok pedig igen egyszerûen
használatba vehetõek. Érdekesség,
hogy a VICE menüiben található
„About” részben egy meglehetõsen
magyarul csengõ, Bizcó Tibor név
is olvasható, a fõ fejlesztõk között
megnevezve...
A program további, kellemes meglepe-
tésként képes a késõbbi C128 széria
utánzására is, valamint akár kizárólag
csak SID emulátorként mûködni.
Elõbbi funkciót egy terminálra gépelt
x128, utóbbi lehetõséget pedig vsid
paranccsal tudjuk életre hívni.

Hol vannak a programok?
Azért, hogy az emulátorokat önfeledt,
nosztalgikus kikapcsolódás céljára
tudjuk használni, érdemes beszerezni

a hozzá tartozó programok és játékok
állományait is. Én mindenképpen egy
(nemzetközi szinten is) kiemelkedõ
hazai oldalt ajánlok erre a célra, mely
a � http://web.externet.hu/sk/c64 URL

mögött érhetõ el:  itt gyakorlatilag
minden megtalálható, amit egy retro

fanatikus kívánhat.

Összefoglalás
A cikk írásakor rövid ideig értetlenül
álltam egy (egyébként ismerõs) érzés
elõtt, mely igen sokszor kerít hatal-
mába, régi számítógépek kapcsán.
Arról van szó, hogy a letölthetõ, nagy
nevû játékprogramok (Commando,
Dizzy, Inter Karate, Last Ninja stb.)
még mindig megdöbbentenek, ho-
lott fiatal koromban „nap mint nap”
használtam C64-et: jól ismerem
„kívül-belül”, egy példányt féltve
õrzök a gyûjteményemben, néha
ma is bekapcsolom...
Miért rökönyödök meg mégis, újra és
újra? Talán azért, mert ezek a progra-
mok még évek múlva is úgy kötnek

a képernyõ elé,  hogy némelyikük
mérete még a 30 Kbyte-ot sem éri el,
ráadásul fejlesztésük során mindegyi-
kük nélkülözte a (ma oly természe-
tes) zenei modulszerkesztõk, fejlesz-
tõi segédletek, és az Internet adta
lehetõségeket. Ezeknek az apró kó-
doknak bizony komoly tisztelet jár,
hiszen manapság csupán egy rend-
szerállomány az elõbb írt méretnek
a többszöröse. Ezt a „slusszpoént”
figyelembe véve úgy gondolom, hogy
nem hiába uralta a C64 a „fél világot”,
a programozók nem hiába alkották
meg remekmûveiket: a gép még
mindig él.
Mindenkinek tartalmas kikapcso-
lódást, és kellemes nosztalgiázást
kívánok.

33..  áábbrraa A VICE felülete

KKoovvááccss  ZZssoolltt  (kovi@linuxforum.hu)

Quake fanatikus. Négy éve a debre-
ceni linuxosok egyike. Töretlenül hisz
a Slackware terjesztésben.
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