Pong

Andere bedrijven
Atari bleef uiteraard niet de enige die Pongspellen ontwierp; ze hadden zelf immers
niet eens de volledige rechten. Eerder noemde ik de ‘vele rechtszaken tegen andere bedrijven’ van Magnavox. Atari is niet het enige bedrijf dat is begonnen met Pong:
zelfs Nintendo heeft er zijn entree op de gamemarkt
mee gemaakt! Hier is ter afsluiting van dit artikel een
selectie van verschillende Pong-klonen.
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Toen Alcorn zijn eerste spel af had, bleek het een stuk beter dan Bushnell verwacht had. Hij besloot de kast te laten uitproberen in een café.
De grootste verbetering die Alcorn had aangebracht was de onderverdeling van de ‘batjes’ in segmenten die elk een verschillende terugkaatshoek
hadden, waardoor spelers invloed kregen op de hoek van de bal. Van
nog grotere invloed was misschien wel de toevoeging van geluidseffecten. Die waren weliswaar erg simpel, maar Magnavox’ Odyssey had
helemaal geen geluid, en de Pong-sound werd al snel herkenbaar.
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Magnavox
De bekende Pong van Atari was niet de eerste poging tot
tafeltennis als videospel. In 1972 kwam
namelijk de eerste spelcomputer uit die
je kon aansluiten op je televisie: de Magnavox Odyssey. Deze spelcomputer werkte
met cartridges, en een van de cartridges die erbij
zaten was Table Tennis; een erg primitieve implementatie weliswaar, maar het is zeer waarschijnlijk
dat dit de inspiratie was voor Atari’s Pong.
De oprichter van Atari, Nolan Bushnell, heeft dit
vooralsnog niet erkend, maar vóórdat hij de net
in dienst genomen eerste Atari-programmeur Al
Alcorn de opdracht gaf om een arcadespel te maken
met “One moving spot, two paddles, score digits”,
was hij aanwezig bij een demonstratie van de Magnavox Odyssey. Alcorn gelooft dat de Magnavox wel
Magnavox Odyssey degelijk de aanleiding was tot het geven van de opdracht, die in eerste
met Table Tennis
instantie slechts bedoeld was als oefening voor de jonge technicus.
Magnavox begon in 1974 een rechtszaak, en toen Bushnell inzag dat
hij die niet ging winnen sloot hij van tevoren een overeenkomst met
Magnavox. Daarnaast won Magnavox wel vele rechtszaken tegen andere
bedrijven die Pong nagemaakt hadden, en op die manier heeft het bedrijf
er nog meer dan 100 miljoen aan verdiend.

De origin
ele arcad
ekast

Het eerste commercieel succesvolle videospel ooit is Pong. In 1972 werd
het op de markt gebracht door Atari. Ik heb voor jullie onderzoek gedaan naar
de verschillende versies van deze klassieker!

Toen het spel erg succesvol bleek (in een half jaar werden er tussen
de acht- en tienduizend kasten verkocht) heeft Atari verschillende uitgebreide versies gemaakt, maar er miste nog iets: een manier voor mensen
om het thuis te spelen zoals met de Magnavox Odyssey kon.
Bushnell legde de lat hoog: hij wilde net als bij de arcadeversie geluid en
score counters, en dat ook nog eens kleur! Dit zou veel verschillende onderdelen vereisen en daardoor duur worden om te produceren. Daarom
werd chipontwerper Harold Lee ingehuurd om een custom Pong-chip
te maken. Het lukte hem om een wirwar van draden en onderdelen te
comprimeren tot Atari’s eerste eigen chip!
In eerste instantie werd deze versie voor consumenten uitgebracht onder
het merk Sears, de naam van de warenhuisketen waar hij verkocht werd.
Later begon Atari hem ook onder het Atari-merk te verkopen. Ook van
de thuisversie werden natuurlijk verschillende versies met meer functies
uitgebracht, tot de climax Ultra Pong Doubles, met wel 16 verschillende maar eigenlijk dezelfde spellen met namen als Hyper Pong en Ultra
Barrier Hockey. :)
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