
Starten met RALLY 1.2

a. Eén diskdrive _
. Start de computer met een DOS-di$kette. ——
. Vervang de DOS-älàke'tte door de'RALLY-disket‘fe.

Typ:
0“-irally (ENTER) ;... '—‘=—ì .J.:Î'L :--.

Of ':’“'"*'-— '—|'ï' “H...-°“- __
. rallyd (ENTER)“+(ZBÏPÊ&ÏU|H efi&t_iíd …‘erttek bepa'len) .’.;Lt' ...|.

.-::5.:::“. . 3.. .& ...| .::-f: ' —.—: & ‚;&...L- ‘- 13& —.=&u&=&-z-g&_-re*_: :::-'>
“W“-‘ —-—'1'<\-3- ..É …-Jí:r[.«_jä:;i"-"'b. Twee diskdrive'5

. Start de computèt‘inet eehJDOS-dlskettg |r| dnve" : : a.v.. -- ._.-‚. ::.ìu. Doe de RALLY-8Ìskeìtefn drwè*tä°“ . ”ff..-f…..
T _ uk... “ut-'.… ‚_ |I_'_ ["-..

Yp Jep. .. ..:-.:|. ..:—5 && A ;x& -‚&... b: (ENTER) ____ __ ______ ”"i" _______ __ ________|__„._.... rally (ENTER) “ “ ....’ .-.,...- ..-..…-_. &......
of '

. rallyd (ENTER '(_zelf datum en tijd van vertrek bepalen)
(U kunt natuut=h ook handelen zoals onder a: DOS-diskette vervangen
door RALLY-diskette)

_ ___=_—_:| .eu. gem… & ..,-“| …& \&|.t:.ek pecageu‘.
Rally op een systeemdieketle zetten
Het werken met (floppy) ‘diskdrives wordt nog eenvoudiger wanneer u de RALLY bestanden op
een systeemdiskette zet. Kopieer dan alle bestanden van de HALLY—diskette (bijvoorbeeld door
copy a:*.* b :) naar een “met systeemfgeformatt'eerde diskëttè (fotiriat 'er/s). Verder kuntu dan
met één diskette werken. .: —-‘î='

c. Vaste schijf
. Maak een aparte subdirectory voor RALLY (bijvoorbeeld: md rally)
. Ga naar die subdirectory (cd rally)
. Kopieer alle RALLYAbestanden naaidesubdlrebtory (copy./a***t) _ AïG‘—. ‘$î‘a‘à: gag.-;;...

Typ' .Ï.-_ï'í ….1(Ëïflâ?ìï:ìt…“' ' “3 .':f ‘_-Ü""l Ì_. f';áì'fîgËf ..'._".i\-.Ì‘Î-'l ...)£"3‘-7‘

. rally (ENTER).:Ĳ ..:.e ::..-... .. .. & ...‘.Êî: . : :. 1.-.. _—__-.- -_'|.- ‚ . —:&|f. |
of ......5... sanat:

. rallyd (ENTER) (zelf datum en tijd van vertrek bepalen)
--*Jg?g<ä.iííäl

Informatie over de ËÄLLY bestanden ""'" ÜÎ3"3ÎÏ’ĲE""SË*""' '"'""'"""Ü""'"'“‘;-...'} ._5:& ' \&.::43_=< ;)uiû'íäté'ìĳl

rally.exe . ‚ het RALLY programma
datum.exe '” het"programma om zelf een datum en tĳd van vertrek te kiezen
rallyd.bat batch-bestand dat na elkaar datum.exe en rally.exe aanroept
scherm?.scr hulpbestanden voor de vijf standaardschermen die door RALLY gebruikt wor—

den (déze bestanden@eten op dezelfde diskette/subdirectory aanwezig zijn
als h“'é *fâliVëkëbestand) *

rally.b<t beknopte tekst over het starten met RALLY
autoexec. bat batch-bestand dat rally.txt op het scherm doet afbeelden (wanneer RALLY op

ee’ri-Ïsyste'ërbdlïekëttev'staa‘t en boitítifiet weêdiskette opgestart wordt)
versie1-2 tekst over de verschillen tussen versie 1.0 en 1.2
leesmij.batL batch-bestand dat versie1.2 Op het scherm afbeeldt

Voor het werken:—met RALLY-ìiíifnäinimaail ndddzäkèliikïi‘älĳ‘êèxe en de vijf * .scr bestanden.Voor
het zelf kiezen ‘van datutìf‘éh tiid/an‘VÊrtr'ekzĳn' ook rallyd.bat en datum.exe nodig.



RALLY 1 .2 (oktober 1989): Wĳzigingen ten opzichte van versie 1 .0

1.

N.B.

Versie 1.2 is gecompileerd, zodat problemen om de BASIC—interpreter op dezelfde schijf
te krĳgen uit de wereld zĳn. (Overigens kan dit probleem ook bĳ de eerste versie vaak ver—
holpen worden door de feitelijk overbodige '.atr' bestanden van de diskette te vewĳderen).
De vier verschillende manieren om te starten zĳn nu gereduceerd tot twee (met of zonder
eigen datum- en tijd-invoer). Zie hiervoor 'Starten met RALLY 1.2‘. De compilatie heeft als
extra voordeel dat het programma sneller is geworden. Met het oog op deze compilatie
(tot één EXE-bestand) is de programmatekst aanzienlijk aangepast.

Het programma is geschikt gemaakt voor diverse videostandaards en is dus niet meer af-
hankelĳk van de 'coior graphics adapter’ (CGA). RALLY is nu in elk geval geschikt voor
CGA, EGA. VGA en Hercules. Het openingsplaatje moest hier voor sneuvelen.

Het programma is flexibeler geworden: het is vaker mogelĳk een eenmaal genornen be-
slissing te herzien.
Bĳvoorbeeld:

als |n het tweede trajekt blijkt dat de pontbaas het die dag voor gezien heeft gehou—
den, kun je teruggaan en een andere route enlof een ander vervoermiddel kiezen. De
pont vaart nu overigens (op speciaal verzoek) een uur langer (van 7 tot 18 uur).

* als in het derde trajekt blijkt dat "s nachts niet van het vliegtuig en de trein gebruik ge-
maakt kan worden, wordt de speler niet verplicht tot de ochtend te wachten. Ook hier
kan alsnog een ander vervoermiddel gekozen worden

* als na een trajekt gekozen wordt voor overnachting, wordt- als het nog vroeg Op de
dag'|s- een wáarschuwing gegeven. De speler kan dan opnieuw kiezen.

Overigens blijft deze flexibiliteit grenzen kennen!

Taalfouten zijn (hopelĳk allemaal) verwĳderd.

Onlogi_sche gebeurtenmeen zĳn verwĳderd
De belangrĳkste '

in versie 1_ ._0 kanhet Voorkomen"dat de spele| s nacht'svaf'i vehnoeldheu;i in slaap valt,
ook al 5 er. nog maar eenpaar' uui' gereisd. _Si_aaptekort_treedt in versie 1.2 alleen nog'
op als er langer dan 16 uur aan een stuk door gereisd wordt. Na nog 'eens vier uur
(dus na 20 uur onafgebroken reizen) Vá|t' de speler onverbiddelĳk van vermoeidheid
in slaap. (Bĳ 'gebruik van openbaar vervoer heeft dit o|7'erlgens geen effect.) Voor dit
doel B een teller toegevoegd 'die bĳhoudt hoe |__a||fg de speier wakker |s.

* in versie 1.0 moet de speler' Bĳ na't:htelijk vertrek uit Murrísk tbt half zes wachten Op
een taxi naar' het iîiiegireld; waarna het Vliegtuig pas om 9°|mr Vertrekt. In versie 1 .2
vertrekt het eerste vliegtuig correct om 6 uur. “ '

* tractoren die”s nachts de' weg; ver3perren (tr‘ajekt 1__, aut0) komen in versie 1 .2 niet
meer voor. A_lleèhìussen 6 uur; s ochtends en _8_ uur "s avonds bestaat op één smalle
weg 75% kans een tractor voorje të krĳgen

'!.= ..de veerpont vaart in vers|e 1_ .0_’s nachts niet voor fietsers en automobihsten maar wel
voor voetgangers. |r_|_ v'ers'iè 1.2 Wordt alle vervoer wat dat bet_r__eft gelĳk behandeld.

In de overzichts$óherrheh na elk trajekt wordt nu aahgegevén'hoeveel opò‘ríthoud er ge-
weest is (douane, vastraken wachten dp vliegtuig etc.). Dit maakt het beter mogelĳk de
gemiddelde snelhelti goed te mterpreferen Voor d_it doel _is_'__e_e'n dpohthoûdtellèf toege—
voegd. "

Verder zijn nog tal van_ kleine wijzigingen aangebracht om het ook voo_|_' de doorgewinter—
de RALLY-spelers nog spannend |___e houden " ' '

Het verschil tussen deze verme (1 _2) e|| ver5|e 1.1 |s gering. I_':'_n_kele kleine fouten'm de pro—
grammatuur zijn verbêerd Vanaf*1___oktdber 1989w0rdt door _de_ dieuwe uitgever (Anaxi—
mander) alleen versie 1.2 verspre|d


