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MSXManiac escreveu:
Uso com muito carinho esse "nick".
O meu mexexis (MSX) eu comprei em 1986 e fiquei até meados de 1992 só na fita cassete,
desassemblando joguinhos da Konami prá descobrir palavras-chaves e futricando prá descobrir onde
estava a rotina que decrementava o n.º de vidas e por aí vai, além dos programinhas em Basic da Micro
Sistemas, da coleção INPUT e de outras revistas.
Em 1992 eu tive grana prá comprar um kit de drive de 5 1/4 e uma megaram e foi aí por exemplo que
usando alguns programinhas eu comecei a "recuperar" os meus disquetes, já que volta e meio era
corrompida ou a FAT ou a entrada de diretório.
Eu usava um programa parte Basic, parte binário que mostrava os setores do disco, visualisava o setor da
FAT e a papel e caneta eu recalculava manualmente em hexadecimal os nibbles (um byte de 12 bits).
E era phoda pq um nibble é um byte de 8 bits mais 4 bits do byte seguinte, e os 4 que restam formam um
nibble com o byte em sequencia.
Tudo isso em hexadecimal.
Nem sei como conseguia.
Hj só faço 2+2 e olha lá, kkkkkkkkkkkkkk....
Pena só termos o OpenMSX e mesmo assim defasado. Os melhores emuladores de MSX em termos de
recursos ainda são os para plataforma Windows.
Um abraço do tamanho do Brasil!

Ha, não vamos nos alongar por aqui, ou sairia do escopo do tópico (como eu comprei meu Expert, depois fui
mudando, graças ao Carchano, etc, etc, etc)
Claro que o BlueMSX é o melhor, mas é fechado e só para ruindous.
MASSS, eu me viro muito bem com o Open MSX+Catapult aqui.
Você só tem que ter as bios dos sistemas emulados e pronto, pode emular o HotBit, o Expert ou o FSA1GT+
Eu tenho uns quantos aqui, e, gosto de jogar Knightmare com o som SCC.
Mas, não vou andar muito off topic.
Se quiser abrir um tópico sobre emulação do MSX, sinta-se em casa.
Sds

