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Pääkirjoitus

Tämä lehti on todiste raskaasta ja armottomasta työstä. Lehti on ensimmäinen, ja
viimeinen, laatuaan. Valmistus lopetettiin liian suuren lukijamäärän vuoksi. Maailman
paperiteollisuus olisi ollut vaarassa suuren painosmäärän vuoksi.
Lehti sai alkunsa Tikojen projektipäivänä Metsäpirtissä syksyllä 2011 muutaman neron
toimesta. Päivä alkoi maukkaalla aamiaisella, jota seurasi ankara meitintä päivän
ruokavalinnoista. Lopulta oppilaat jaettiin ryhmiin, ja onneksemme saimme
ryhmäämme parhaat oppilaat.
Koska deadline lähestyy, emme jää turhia jaarittelemaan. Toivotamme kaikille
hauskoja lehdenlukuhetkiä ja paljon opiskeluintoa alkaneelle lukuvuodelle!

Kuvan lammasta ei vahingoitettua lehteä tehtäessä.

Niksinurkka
1. Hajosiko näytönohjain? Ei hätää. Laita se hetkeksi kuumaan uuniin ja pian se toimii
paremmin kuin uusi venäläinen. VAROITUS! Kokeile vain omalla vastuulla. Väärin suoritettuna
voi aiheuttaa näytönohjaimelle pysyviä vaurioita joista lehtemme ei ole vastuussa.
2. Tietokone hidastelee? Asenna CCleaner. Se poistaa tietokoneeltasi turhat tiedostot jotka
hidastavat toimintaa. Lisäksi sillä voi tehdä rekisterin puhdistuksen joka saa koneesi
toimimaan vakaammin. CCleanerin saa ladattua ilmaiseksi netistä.
3. Ylikuumeneeko koneesi. Olethan muistanut puhdistaa pölyt sen sisältä. Puhdistus olisi syytä
suorittaa tasaisin väliajoin ylikuumenemisongelmien välttämiseksi. Pöytäkoneella puhdistus
onnistuu avaamalla kotelon, puhaltamalla sinne paine-ilmaa ja imuroimalla irronneet pölyt
imurilla. Kannattaa kuitenkin varoa etteivät imurin metalli-osat joudu kosketuksiin
komponenttien kanssa. Myös kannettavan puhdistus onnistuu puhaltamalla tuuletus-aukkoon
paine-ilma jolloin pölyt irtoavat. Lisäksi kannettaville on saatavilla erilaisia tuuletinalustoja
jotka nekin pitävät koneesi viileänä.
4. Koneesi menee Blue Screeniin etkä tiedä syytä. Asenna "BSoD viewer"-niminen ohjelma.
Ohjelma näyttää Blue Screenissä näkyneet tiedot ja näin voit tarkastaa netistä syyn
kaatumiseen.
5. Liikaa vapaa-aikaa. Lataa Team Fortress 2! ILMAISEKSI! Vain Steamistä.
6. Etkö ymmärtänyt jotain yllä olevista ohjeist? Onko sinulla ongelmia vailla ratkaisuja? Ota
meihin yhteyttä niin voimme mahdollisesti auttaa Sinua (kunhan hinnasta sovitaan).
7. Omia niksejä jotka haluat saattaa kaiken kansan kuuluville. Postaa ne Laurea Tikon
Facebook-sivulle (minähän en mitään facebookia käytä T. Lauri).

Kuvassa CCleaner.

Peliarvostelu: Deus Ex: Human Revolution
Julkaisu päivä: 23.8.211

Julkaisija: Square Enix

Lajityyppi: Toiminta roolipeli

Deus Ex sarjan ystävät ovat varmasti jo kuulleet, ja ehkäpä jopa kokeilleet uutta Square
Enix:in, ja yhteistyössä mukana olleen Eidos Montrealin, hiljattain julkaisemaa jatko osaa
pelisarjaan. Vaikka peli on jatkoa sarjaan nimellisesti, tarina on täysin uusi ja aloittaa 25
vuotta ennen alkuperäisiä pelejä.
Niille pelaajille jotka eivät ole tuttuja Deus Ex sarjan kanssa, on maailma perustunut
tulevaisuuteen. Bioteknologia ja ihmisten muokkaaminen on alkanut, vaikka se saattaisi
kuulostaa massiiviselta ja hyvältä muutokselta ihmiskunnan kannalta, on suuri osa väestöstä
muutosta vastaan.
Itse asiaan
Pelissä suoraan annetaan hahmo pelaajan käsiin, ulkonäköä tai sukupuolta ei pysty
vaihtamaan, vaan olet suoraan Adam Jensen, entinen SWAT-tiimin jäsen. Sinut on valittu
Amerikan johtavan Bioteknologisen yrityksen turvallisuuden vastaavaksi. Peli lähtee
vahvasti käyntiin tutustuttamalla yrityksen ja muutamia hahmoja, joka luo heti enemmän
tunteen että olet yksi isompaa kokonaisuutta.
Mutta ei kestä kauaakaan kun huomaat joutuneesi suureen juoneen jota kaikki tuntuvat
pimittävän, ystävät, poliisit ja useat yritykset. Jensen joutuu lähes kuoleman kouriin,
mutta hänet onnistutaan pelastamaan, ainut tapa pelastua on lisätä paljon bioteknologiaa
Jenseniin, ja valinta tehdään hänen tietämättään. Pelaaja pääsee myöhemmin päättämään
oman mielipiteensä asiasta. Tarina etenee sulavasti tästä eteenpäin saadakseen vastauksia
useisiin Jensenin kysymyksiin.
Tummaakin tummempi
Tietokone pelien, ja varsinkin roolipelien ystävät ovat varmasti huomanneet kasvavan
trendin peleissä tätä nykyään, jossa kaikista peleistä halutaan synkempää maailmaa, ja
jossa vaihto ehdot eivät ole aina yksinkertaisesti hyviä, tai huonoja. Deus Ex: Human
Revolution ei poikkea tästä nykyajan buumista. Kaupungeissa riehuu köyhäimistöä,
ganstereita, huume jengejä ja korruptoituneita poliiseja.
Työtoveritkaan eivät aina ole aivan sitä mitä ovat aikaisemmin näyttäneet. Usein pelaaja
joutuu tekemään vaikeita päätöksiä huonoista vaihtoehdoista ja jätetään jälkeen päin
miettimään josko hän teki oikean valinnan. Joskus tiedät tehneesi oikean valinnan, mutta
liittolaisesi omaavat omat näkemyksensä ja saattavat sättiä sinua joka tapauksessa. Tästä
huolimatta on peliin helppo päästä sisälle ilman stressiä.
Teho rosvo!
Kuten useat uudet pelit, on Deus Ex: Human Revolution melko teho vaativa, itselläni ei ole
uusin kone ja huomaan jo melko pahoja pausseja vähän väliä. Tosin peli on myös melko
tunnettu olevan vaativa tehojen kannalta, erittäin kaunis mikäli tehoja riittää pyörittämään.
Olen kuullut asian olevan tosin enemmän pelimekaniikkojen ongelma kuin aito tehojen
puute, joten on hyvinkin mahdollista myöhempien päivitysten lieventävän oireita.
Loppu arvio
Annan Deus Ex:Human Revolutionille 9/10 pistettä.
+ Tarina on mukaansa tempaiseva.
+ Paljon valintoja pelaajalla.
+ Upean futuristisen näköinen.

- Teho vaativa
- Dialogien ulkopuolella tietokone ohjatut
hahmot melko typeriä usein.
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