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Mobile e o mais novo programa de animagao em cores
ja desenvolvido para a linha MSX. Com ele, voce pode
soltar a sua imaginagao e criar animagoes com efeitos
sonoros incriveis. O mobile acompanha ainda 4 programas adicionais para o seu melhor aproveitamento

O

:

Pincel

Batuta

Conversor de telas padrao
Graphos, Eddy 2, Graphic
Master, etc., para serem

Sonorizador de Animagoes.

utilizadas pelo Mobile.

dificuldade.

Shazam

Mobile

acompanha 03 disquetes

+

manual completo e detalhado + os
4 programas auxiliares acima citados

Tudo isso por apenas:

Com

esse

utilitario,

voce

pode converter as fontes
(letras) do aquarela para
se adaptarem ao Mobile.

Voce n3o precisa pagar nada adiantado Enviamos
o seu Mobile at raves do Sedex a Cobrar, e voce s6
ira pagar quando receber a sua encomenda e retirela no correio mais proximo de sua casa.
* Disponivel somenle na versao 5 1/4
!!

.

Fone:

Cr$ 520.000,00
Microgames Technology

voce pode sonorizar
suas animagoes sem nenhuma
ele,

Doutor

:

Converte shapes padrao
.SHP para sprites, a fim de
serem utilizadas no Mobile.
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apos todos esses anos, surge uma
nova chance de levantarde uma vez o MSX. Mas isso nSo 6 urn
sonho Agora 6 definitive Estamos decididos e seguros de que
temos muito a oferecerpara o grande publico do MSX. Eu poderia
ateafirmarqueoverdadeiroeprofundomundodoMSXaindan§o
foi desvendado. E isso que a MSX Top Class pretende buscar
e trazer a tona ap6s todos esses anos. Chegou a hora de
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TRANSAVIDEO. Nesse sistema, para
quern nao sabe, varias pessoas podem

A Datagame eletronica
aquecer o mercado da
pois a

empresa

estci

tende a

linha

MSX,

fabricando os

enviar e receber

Class para
quern adquiriu ou venha a adquirir o
M6BILE ate o dia 30 de junho/93. Sao

mostecnicosda antiga DDX (Ditgital

nar, debater,

Design).

respeito do

com

urn

g§o. Para quern quiser participar, opi-

e colaborar

com

ideias a

MSX, nao pode perder esse

3o. encontro.

Uma empresa
vestindo fundo

hardware-!

para o

brasilieira esta in-

numa

aprimorado, alem de se poder fazer

uso com menus, editoragao
etc.

A mesma

taries

de supermercados, magazi-

nes, lojas, estoques, etc.

que a

grafica,

beneficiar proprie-

ira

mesma

ter^ a

,

uma vez

capacidade de

fazer a leitura de c6digo de barras

Aguardem na proxima

! !

edig3o, mais

sobre o assunto.

I

No proximo

dia

acontecera o 3o.

A

caneta optica

MSX, tratando-se de material

25 de

.'.' -'.'.**'

*"*"*"»\"**»Wp

julho/93,

ENCONTRO MSX

ON-LINE, que esta sendo promovido e organizado pelos usuarios do
sistema Videotexto que possuem
MSX. O encontro ser3 as 14:00 hs.
pelo videotexto na central (011)1 483,
mais conhecida pelos seus usuarios
como central video-papo. Para
acessar corretamente o servigo,
basta digitar a opgao numero 3 do
o
menu
acessando assim

criado e

PS (pseudonimo) de at§
8 caracterese uma linha de apresentaentra

:ret project

grama de animagao MOBILE,

desenvolvido por Amiltom Di Giorgio,

512 e 768), kit para drive e
interface. Esses perifericos tern a
qualidade e engenharia dos mes(256,

A Microgames Technology, apos
enorme sucesso com a venda do pro-

passam horas de lazer jogando conversa fora. Cada usuario
video-papo,

:

varios

usuarios "on-line", ou seja, ao mesmo
tempo. Os usuarios que participam do

Modem,
megaram game, megaram disk

seguintes perifericos

mensagens de

Digimer esta comercializando os

monitores para MSX de marca
DIGIMER etecnologiaVIDEOCOMPO,
o que garante a qualidade do produto.

Os monitores tern base giratoria e podem ser encontrados em fosforo verde
ou branco. O prego do monitor hoje e
de U$ 195. Alem dos monitores para
MSX, a DIGIMER comercializa tam-

bem

a placa MIDI

MSX. Esta

20transforma-a em impressora. O prego da INTERFAX 20 6 de U$ 70.
Maiores informagoes, entre em conta-

com

:

Digimer Informatica
R.Cel.Vicente,

459

-

ras

da

mes de julho/93,

revista

assinatu-

MSX Top

ao todo 10 (dez) assinaturas trimestrais. Se voce ainda nao tern o MOBILE,
e estava pensando em compra-lo, nao
pode perder esta oportunidade. E a
Microgames promete muito mais. A
empresa pretendegerarconcursos com
premiagao para a melhor animagao.
Aguardem! A Microgames esta cadastrando revendedores

em todo

Maiores informagoes

o

Brasil.

:

MICROGAMES TECHNOLOGY LTDA.
15102
Cep: 01599-970
Sao Paulo/SP
Fone/Fax (011)871.0329
Cxa. Postal

:

:

interface

de som, interligada ao seu teclado de
som, possui inumeros recursos, podendo-se inclusive tocar sua musica e
grava-ta em disquete. Seu prego equivale a U$ 1 60. E fechando o cerco dos
produtos DIGIMER, encontramos tambem a INTERFAX 20 que ligada a sua
maquina de escrever OIVETTI PRAXIS

to

sorteara no

centro

Porto Alegre/RS - Fone: (05 1)221. 7599

A

revista

facilitar

MSX Top

com

o usuario
urn servigo 24 hs. no ar

o intercambio

MSX, mantem

Class, visando

atraves da central videotexto (1481).

Atraves desse servigo, voce pode enviar
sua colaboragSo, critica, duvida, ect.,

para a sessao "Correio Eletrdnico" da
revista, al6mde poder fazer tambem a
sua assinatura anual, semestral ou trimestral. Para acessar o servigo da

MSX Top Class
SPVMSX
1481,digite

revista

na central

:

.

04

MSX Top

Class -No.1

:

MSX

&&&

Top
(

.lass

Microgames Technology Ltda.
Cx.Postal 15102 - Cep: 01599-970

Vw

:

sg0 Pau 0/S p
|

.

Fone/Fax

:

(011) 871.0329

Visando contribuir com o usuario MSX, a revista MSX Top Class juntamente com a
Microgames Technology, resolveram distribuir os produtos da Datagame Eletronica
atual fabricante dos seguintes perifericos para MSX no Brasil
,

Modem

VideOtextO

-

Transmite e recebe

em

1200/75, 300/300, 1200/1200,

e CCITT. Permite discagem automatica e rediscagem no caso de ocupado.Contem
software de acesso residente. Produto homologado pela Telesp. Valor referenda U$ 75
Bell

:

(

paralelo).

Megsrdm Game

Expansao de memoria de 256 kbytes. Desenvolvido para
jogos avangados que necessitam de memoria maior que os 64 kbytes residentes no MSX.
Valor referenda U$ 40 (paralelo).
-

:

Megaram Disk -

em tres versoes
DOS (residente) e

Cartucho de expansao de memoria disponivel

256, 512 e 768 kbytes. Todas elas possuem o sistema operacional
funcionam como urn DRIVE de velocidade de operagao altissima. Valor referenda
:

(paralelo)

:

U$ 60

(versao 256 kbytes),

U$ 70

(versao 51 2 kbytes) e

U$ 80 (versao 768

kbytes).

Kit para drive

- Kit para

montagem do seu

composto de gabinete

disk drive,

de alimentagao, cabo para conecgao de ate dois drives, manual e sistema
Valor referenda U$ 60
operacional "DOS", (obs: nao acompanha o floopy disk)
metalico, fonte

.

:

(paralelo).

Para adquirir os produtos acima, basta enviar-nos cheque cruzado e nominal ou deposito
bancario em nome de
:

Microgames Technology Ltda.
Cx.Postal 15102 - Cep 01599-970 - Sao Paulo/SP - Fone/Fax (011) 871.0329
Conta No. 96.282-1 / Ag§ncia 0119-8 / Banco Bradesco
Obs. O valor a ser enviado deve ser convertido com base no dolar do dia do deposito
ou data do envio da correspondencia. Caso seja enviado pagamento por carta,
recomendamos que seja feito atraves de carta registrada, afim de evitar extravios. Em
caso de deposito bancario, favor remeter-nos por carta ou fax, uma xerox do comprovante de deposito. As despesas de envio sao pagas pelo comprador ao retirar sua
encomenda no correio mais proximo de sua casa. (Consulte os valores na sua agenda)
:

:

:

:

:

.

:
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Videotex to
A

teleinformatica

no

Brasil

Alexandre Sobrino

Modem equipamento que interli:

ga o microcomputador ao telefone,
permitindo que voce envie e receba

dados sem

sair

de casa. A palavra

MODULATOR/
DEMODULATOR (MODULADOR/
DEMODULADOR) e recebe este
MODEM,

significa

nome porque converte sinais
analogicos em sinais digitais e viceversa, resultando na

chamada "Co-

municagao micro a micro".
Mas explicar o funcionamento de
urn MODEM, exigiria urn artigoextra,

que acabaria porfugirdo

real obje-

cuja intensaoe introduzir
o usuario a esta ainda nova midia,
tivo deste,

chamada videotexto.

ASCENTRAISDOVTX
o VTX era formado
por uma unica central, que era
acessada pelo numero 148. Mas,
felizmente, o sistema cresceu tanto
que essa central sedesmembrou e
formou 5 centrais 1481 (grande
publico), 1482 (servigos profissio-

Video, Unisantos, Rede Globo,
Ag$ncia Estado, dentre outros.

1483 (videomensagem

Os servi^os prestados sao diver-

Inicialmente,

:

nais),

Uma

shopping, murais de recados, con-

que pode acessardiretamente uma
base de dados especifica e tambem
facilitou a da Telesp, que pode

ma?3o de TV, video-mensagens,

com maior

que mesmo em 24 hs. de uso conti-

sem

contar a eminizagao

foram colocados 1 500 terminals em
casas escolhidas pela Telesp, e 1
"olhoes" (terminals de uso publico)

sistema telefonico.

o sistema
videotexto pela Telesp. Nestafase,
ter

experimental,

foram colocados em pontos estrategicos da cidade. Esta fase experimental do VTX (vamos chama-lo
assim para econimizarespago) durou 3 anos, porque era precise
adaptar a tecnologia comprada da

:

publica?6es, video-jogos (muitos
extremamente educativos), video
tos,

piadas, classificados, progra-

dentre muito outros, totalizando miIhares de paginas de informa?6es
nue, jamais seriam vistas.

O VTX NO RIO DE JANEIRO
Nao poderiamos

deixar de

citar

ainda o VTX do Rio de Janeiro, que
e mantido pela Telerj, ainda em fase

PoucosFS's compoem ainda
este sistema que ainda engatinha,
inicial.

mas

que,

num

futuro

bem

proximo

podera estar dando seus primeiros

OSFORNECEDORESDE

passos.

SERVIQO
eles os responsaveis pela
popularizagao desta midia - os FS's

AS "PARTES AVULSAS" DO

(Fornecedores de Servigos), que

Existem tambem outras centrais
que sao consideradas "partes avulsas" do VTX, como as duas centrais
do Telesaldo Bradesco e as centrais
Teleradio e Videobras, que possuem o mesmo formato e estilo do
VTX, mas que estao instaladas em
outros numeros, consideradas por

Sao

empresafrancesa MATRA (Sistema Minitel) aos equipamento fabricados no Brasil.
Hoje, j3 com 1 anos de existen-

"alimentarrfdiretamenteocomputador central com grande quantidade

cia,

o videotexto continua a expandir
seus horizontes e a conquistar no-

clopedia eletronica.

vosadeptos.

que vao desde empresas bancarias,
jornalisticas, industrials, orgaos pu-

06

de valores,

Este desmembramento facilitou
sensivelmente a vida do usuario,

das sobrecargas que urn numero
muitogrande de usuarios simultaneos pode causar. Este, alias, e urn
grande problema que deveria ser
contornado, apesarde que penso
que a culpa real nao e do VTX e sim,
das limitagoes do nosso precario

data historica para a teleinformatica
no Brasil - era implantado, em cara-

noticiarios, bolsa

sos

rapidez,
:

passando inclusive por medicos, advogados, psicologos, alem
de profissionais liberals. Dentre os
FS's mais notaveis, podemos citar
Essencial Teleinformatica, SP
visao,

1484 (telebancos)e 1480
(auxilio a lista), sendo essas duas
ultimas as centrais mais recentes.
interativa),

reatualizar os servigos

OINiCIO
15 de dezembro de 1982

blicos a universidades, rede de tele-

de informagoes, fato pelo qual considero o VTX uma verdadeira enci-

Sao entidades

VIDEOTEXTO

MSX Top
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1

:

:

mim como "base de dados especifica"

para "urn grupo especifico".

48
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CONTA TELEFONICA, TECLE CONTA + iiLSMjSl
OR"
C0MPRA8 E ANONCIOS
EZD
EOUCAC&O E CULTURA
EL_
ESPORTES E LOTERIAS
E^i.
EXOTERISMO
i EE
informatica
LAZER NO UIDEOTEXTO
L_S
NOTICIARIO
tSJL
ORIENT AC AG OE PROFISSIONAIS ....
PUBLIC A^fiES E EDITORAS
ROTEIRQS DE LAZER
RJ—
TURISMO
LJ£
UTILIDAOE POBLICA
ACONTECE
F.S
LIST A DE FORNECEDORES
MtJ
QUE HA DE NOUO
W
4A
CHAUEt .... J +ENUIU

FINALIZANDO
Ficou interessado ? Entao, bastaprocuraracompanhiatelefonica

de sua cidade e se informar sobre
a possibilidade de locagao determinais residenciais para VTX. O
custo e realmente baixo, se voce
conseguir controlar os impulsos
(os seus e o dotelefone.claro!) de
modo a nao oscilar muito sua conta

UP
PE
TR
HI

telefonica.

•

.

-

.

Dados do autor
Alexandre Sobrino 6 tdcnico em
Processamento de dados e progra-

madora nivelde2o.
te,

Tela da central videotexto 1481

grau. Atualmen-

em Sao Paulo

cursa Ci§ncia da Computagao na

UNICEB

(Santos) e edita a revista

"MSX On-Line" na central
1481 do VIDEOTEXTO, base de

eletronica

dados PLAY*MSX.
Contato

com

o autor

:

287
Embare

Voce pode optar ainda por adquirirum sistema proprio de videotexto,
comprando apenas o MODEM,
que e ligado no slot do seu MSX e
ligado em qualquer tomada padrao

Av. Almirante Cdchrane,

detelefone.

Cep: 1 1040-003
Santos / SP

pela

-

podendo ser encontrado nos se
guintes revendedores

Microgames Technology Ltda.
Fone/Fax: (01 1) 871.0329

O MODEM dfabricado

Datagame Eletronica Ltda., e

tern urn custo equivalente a

U$ 75,

Cobra Software e Hardware Ltda.
Fone (01 1)819.2706
:

(01N14B1
VIDEOTEXTO sindnimo de informasao,

lazer

e educa<jao.

Agora tambem 6 ponto de encontro de usu^rios
Participe

com

opinioes, mat6rias e dicas, an£lises

hardwares, sorteios. Correio on-line direto

MSX Top

MSX bem
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informados

de softwares e

com o editor.
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FM Sound Stereo

rdware
Uma

verdadeira orquestra no

Todo computador, ao serdesenvolvido, recebe algumas opgoes de graficos, som, conexoes externas, etc., que

demos, alem do uso dos programas
proprios para compor musicas. Outra
coisa importantissima e que este incri-

devem

vel

ser suficientes e uteis para a

maioria dos usuarios.

Se

for

necessa-

aprimorar alguma dessas caracteristicas, o usuario deve procurar urn
rio

periferico especifico

que fara o que

ele

quer no seu computador, como as
famosas placas de video e de som do
PC. No MSX n3o § muito diferente,
embora possua em seu projeto original
um processador de sons melhor que o
de muitos micros, o som produzido
pode ficar incomparavelmente melhor

com um cartucho para isso. Dando
uma pequena olhada no mercado, podemos encontar um cartucho com projeto 100% nacional, com uma qualidade fantastica e totalmente compativel

comopadraomundialdoMSX.Estamos
falando do FM SOUND STEREO, desenvolvido pela Tecnobytes e que ja
aparece

como um grande sucesso.

Este cartucho apresenta caracteristicas que o diferencia de quaisquer
outros existentes no

mercado do MSX.

Para comegar, ele e um produto inedito, pois todas as outras placas de som
para MSX funcionam com apenas um
canal de audio, enquanto este possui

doiscanaisindependentesquefazemo
estereo real. Para se ter uma ideia da
diferenga que este recurso faz, basta
comparar um filme passado no cinema,
que tern som de todos os lados, e um
filme passado numa TV mnofonica.

Nao so por

esta novidade,

mas

a qua-

do FM SOUND STEREO
e muito superior aos FM's japoneses e
similares, que parecem ter um som
muito abafado. Com o FM-SOUND, o
computador passa a nos envolver com
belissimas trilhas sonoras de jogos e
lidade sonora

08

e inedito cartucho foi totalmente
desenvolvido no Brasil, mostrando a
capacidade de nossos profissionais na
area. Por isso mesmo, o FM-SOUND
STEREO tern sua patente requerida
junto ao INPI (Instituto Nacional de
Propriedade Industrial) garantindo assim a Tecnobytes um amparo legal e
uso exclusivo do FM-SOUND STEREO.

um

com mais de 60 musicas

disquete

prontas
delirar

em

com

MSX

Basic para o novo usuario

o

FM-SOUND STEREO.

O MSX-MUSIC
APanasonicantesdeterlangadono
mercado japones o FM-PAC langou
apenas o PAC (Pana Amusement
Cartridge), em portugues "Cartucho de
entretenimento Panasonic", que servia
apenas para gravar ranking, estagio,
numero de vidas, etc., de no maximo 8
jogos, para isto contava

com um

pro-

ROM e

O PRODUTO
O cartucho FM-SOUND STEREO e

grama gerenciadorgravado em

montado na conhecida embalagem plas-

mentada por uma bateria que garantia
que os dados nao se perdessem mes-

tica tipo

cart§o 80 colunas, possuindo

uma S-RAM

(Statistic

RAM) que

per-

mo com

o micro desligado.

mitem que este seja conectado a entradaauxiliardeseuequipamentodesom
e uma chave para ativar ou n§o a saida
do som do PSG pelo FM-SOUND. Esta
e muito util quando se deseja ouvir
apenas o som de alta-fidelidade do FMSOUND, deixandode lado alguns"zumbidos" incovenientes do PSG. E claro
que o FM-SOUND STEREO vai ficar
muito melhorse for ligado em um (bom)
aparelho de som, mas ele pode ser
usado tambem no proprio speaker
mono do micro. Espero que os felizes

Quando

surgiu o

dois conectores frontais

RCA que

compradoresdoFM-SOUND STEREO
nao fagam isso, pois fica tao sem graga
quanto o cartucho FM-PAC japones
...

O

manual do cartucho esta muito

bem elaborado e completo, mostrando
desde a instalagao do cartucho no computador, ate a programgao dele pelo
MSX-MUSIC e em Assembly, explicando detalhadamente todos os registros e
as portas de acesso do OPLL (chip de
som FM), com direito a varios
programinhas exemplo em Basic.
Alemdisso, acompanha o pacote

FM

ali-

(isso la pelos idos

de 1988) a Panasonic uniu o FM mais
o PAC nascendo assim o famoso FMPAC. Portanto, o FM-PAC nada mais e
do que o MSX-MUSIC mais o PAC. Aqui
vale ressaltar que o brasileiro tern uma
mania, que no minimo e engragada, de
dar o mesmo nome a produtos semeIhantes como por exemplo
Qualquer palha de ago e BOMBRIL,
Toda lamina de barbear e GILLETE
e Todo cartucho de FM e FM-PAC
Bom, para voce que comprou um
cartucho de FM, que Ihe foi vendido
:

como um FM-PAC,

ai vai

uma

dica:

para ter certeza que o seu cartucho e
realmente um cartucho FM-PAC, digite

o seguinte comando no Basic:

CALL FMPAC
Se aparecer um menu na sua

tela

uma musiquinha
dojogoASHGUINE(megaromMSX2)

em

japones tocando

realmente voce tern um FM-PAC, mas
se nada disso acontecer, e o Basic Ihe
retornara uma mensagem de erro de
sintaxe (syntax error) voce tern apenas

MSX Top

Class -No.1

1

.

o MSX.MUSIC.
Mas nao fique triste, pois o FM-PAC
h£ muilotempo nao 6 mais fabricado no
Japao. Com o surgimento do MSX 2+,
o

PAC

descontinuado, e o MSX(que eo que realmente importa)
foi

MUSIC
foi

padronizado, passando a

vir

embu-

do Basic

de usar o cartucho para aplicagoes

criar

profissionais.

deles, selecionar instrumentos ja exis-

Voltando ao nosso MSX-MUSIC, ele
6 resultado da padronizagao criada
pela PANASONIC em 1 988, que extende

tentes, entre outras coisas (ver tabela

o Basic

nos novos micros como o MSX
TURBO R. Podemos verificar que o
pessoal da Tecnobytes nao colocou o
PAC no cartucho por motivos bem
simples, pois este recurso alem de ser
opicional, so e utilizado por alguns
joguinhos, o que so serviria para enca-

MSX

permite criar

um

instrumento editando

apenas 8 bytes com suas

alta

Assim como o FMSOUND STEREO etotalmentecompativel com o FM japones a nivel de
suficiente, certo ?

COLEgA03

COLE9A02

COLEgAOl
HAMMER BOY I. AFRICAN
TRAIL
CHUMV,
OS

MEGA

HAMMER BOY

FROG.

2.

GAIF. GENGIS KHAN. THE

MOUNIAIN

MAZE.

BIKE

RACER

PHOENIX, ZONA

AUIO CRASS.

FINAl WAR.

TRATARUGA
NINJA,
WINTER HAWK. SUPER
MARIO BROS 2. MUTANT
ZONE

APUCATIVOS PROFISSIONAIS

caracten'sti-

cas sonoras.lsso quer dizer que temos
cerca de 256 8 (elevado a oito) instrumentos possfveis. Acho que deve ser o

FM. Alguns dos novos comandos sao tao uteis e faceis de usar,
que at6 eu, que nunca me interessei
pela cria^ao de musica no MSX, consegui usar os sons FM e ate montar
algumas musiquinhas. As extensoes

fidelidade

INTOCAVEIS.

tipo "call" permite

com os comandos do MSX-MUSIC).
O MSX-MUSIC § muito versatil,

adicionando v6rios novos

comandos para o uso do som de

tido

ao usu&rio
instrumentos, mudar a afinagao

recer o produto final para quern preten-

2

COLE?A04
TEST

DESKTOPS, PLANILHAS, BANCO DE
DADOS, EDITORES GRAFICOS,

DRIVER

SA.R.

2.

SITOPON

SAINT

DRAGON. SPAC

E

COMBAT. MR.DO

PROGRAMAS PARA ABERTURAS
DE VIDEO, FOLHA DE PAGAMENTO
E MUITOS OUTROS.

—
JOGOS M8X1

':.

:::||

'!

u

I

':,::

•;!

!

COLE?A07
HYPER OlIMPIC

!

.

ESPECIAL f™

r.

ROAD
VAUEY

KNIGHTMARE.

HYPER SPORTS
DE ESTOQUE.
TIME
PHOT.

HOSTAGES. GUIKAVE

TENIS.

FIGHTER. KING'S

'>,:.

COLEQAOB

2.

.

ZANAC

3.

1.

COLE?A09

FISCAL

TANK BATAION. SOCCER.

FRAME.

SATAN

TETRIS.

ASTRO

RAMBO
MARINE CORM
2.

1,

2

SOCCER

AUFORNIAGAME3.BARBARIAN2,
RUNNING MAN, SHINOBI, 1942,

SUPER LAYDOCK, TOUH
TMAN 2

»1,

COLE?AO10
CAPITAO TRUENO 2.
PACMAN. PING PONG.

FAQA SEU PEDIDO POR CARTA OU
TELEFONE, REMETEMOS SEU PEDIDO EM 2 DIAS UTEIS NO MAXIMO.

PlIFALl 2.

DAMAS. ANIMAL

AO SOUCITAR
CATALOGO

COLE£A0 1
CAPITAO
CASTLE
CHARLIE

TRUENO
1.

1.

ENVIE JUNTO

CIRCUS

CANNON

UM SELO

FIGHTER, BILHAR 2

BASKET

20.PORTE

CASO QUEIRA COMPRAR TODOS OS JOGOS OU APUCATIVOS MSX 1, GANHE 50% DE DESCONTO
MSX FORQA - Rua Pedro Am6rico, 378/07 Catete CEP: 2221 1-200 Rio de Janeiro/RJ Tel. (021) 265.9265
-
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comandos

Basic, e compativel tam-

bem

no hardware, utilizando o poderoso processador de audio OPLL O FMSOUND STEREO traz embutido um
poderoso e versatil sintetizador de 9
canais capaz de gerar uma infinidade
de sons com uma qualidade e realismo
nunca antes visto no MSX. Alem de
trabalhar em conjunto com o PSG expandindo assim o numero total de canais para 12, (9 canais FM + 3 canais
PSG). Ainda no MSX-MUSIC o usuario
tern a sua disposigao 5

pegasde bateria

cimbalo e
contra-tempo) e 64 instrumentos musi-

(bumbo,
cals,

torn torn

,

caixa

,

um pode ser redefinido
Com muita facilidade e

sendo que

pelo usuario.

possivel utilizar pianos, guitarras,

violi-

nos, flautas e muitos outros instrumentos

que

ja

vem programados.

No FM-SOUND STEREO e
montar

uma

podem contar
com os mesmos comandos do MSX-

ser mais vers£teis pois

STEREO

verdadeira orquestra

si-

multaneadentrodesuacasa.comopor
exemplo

Canal 1 Piano 1
Canal 2 Vibrafone
Canal 3 Trompete
Canal 4 6rgao
Canal 5 Guitarra
Canal 6 Oboe
Canal 7 Flauta
Canal 8 Tuba
Canal 9 Violino
!

TAKERUSOFTWARE-(021)231.2335

PROGRAMAS

COBRA SOFTWARE- (01 1) 819.2706

Por seguir a risca os padroes estabelecidos no exterior, o FM-SOUND
STEREO conta com muitos programas
que aproveitam suas capacidades sonoras de alta fidelidade. Existem mais

REDESOFT-

hipnose

!

Conseguem

mas

JOGOS
Animal Wars

programas como o

Mas
com o

DEMOS E APLICATIVOS

2+

,

ja

que

Disk Station (todos), The
Ultimate Rax Demo, FM

FAC Demo, Lighting Demo,

possibilidades graficas desses micros.

tambem

SOUNDTRACKER PRO,
STUDIO FM,

MOON

los separadamente, colocando arranjos diferentes em cada instrumento.
Sem falar que voce ainda pode usar os
3 canais do PSG, que embora nao

tenha a qualidade de

10

um

FM, passam a

2,

Super Zelister,
Pacmania, Feed Back,
Arkamble Dragon, F1 Time
Pilot,
Jump Hero 2,
Phantasy 3, Columbus,
MID Garts, etc...

SYNTH SAURUS

existe

3,

Tetris 2,

combinam os recursossonoros com as

Alem dele

Playball

§ o usuario dos

MSX

2 e

2,

Princess Maker, Valis

para criagao musical.

MSX

com o FM

misturar ima-

reaimente o grande favorecido
micros

compativeis

^

SOUND STEREO:

gens geradas no video do MSX com
sons e musicas que vao desde Enigma
ate Jean Michel Jarre, em composigoes lindissimas
Antes que o leitor usuario do MSX 1
desista do cartucho, e bom lembrar que
este funciona em qualquer micro da
linha MSX, e alem de dispor dos sofisticadoscomandosdo MSX-MUSIC, tern
programas como o MUSICA e o OPLL

FM-SOUND STEREO

(011) 463.1690

Veja abaixo alguns progra-

de 100 jogos que utilizam o som FM,
dando um realismo incrivel com suas
completas trilhas sonoras.
Os demos europeus para MSX 2 e
MSX 2+ s3o verdadeiras sessoes de

DRIVER

Voce agora pode programa-

:

MUSIC.

o

Club Guide, Myadock,
Saurus Lunch, etc ...

FAC

MGSEL,
BLASTER, entre
o

outros, e isso sem falar nas colegoes de

Pronto

encontra-se a venda nos se-

guintes revendedores

!

possivel

:

Veja ainda outros programas

musicas. Enfim, da para perceberque

jogos e

compativeis com o FM
SOUND STEREO no anuncio da Tecnobytes desta edi-

lhar

cao.

este cartucho 6 fora

do comum, e 6

indispensavel para os aficcionados

em

demos e para quern quer trabacom musica no MSX.

Para os interessados, o

FM-SOUND

V
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dar o que
fal ar... Ou melhor dizendo!
O que tocar... que bater...
Este bichinho vai

O

O que voce quizer fazer com
9 Canais de Audio Stereo.
*-'**

Caracteristicas Principals

9 canais de audio stereo

com MSX-Music (FM PAC e outros)
Soma-se aos 3 canais do PSG
Compati'vel

12 canais stereo)

(total izando.

O PSG
A

rela<jao

possui chave on-off

do FM Sound Stereo

2 Safdas

(FM)

RCA

Compati'vel

(Aux. do equipamento de som)

-

com

MSX

(aux. na

2+ e Turbo R
e

Superior ao raodelo Japones

Assembly)

em

qualidade sonora

City,

1

Beppin, Bcf Disk Station

-2-3,

Jump Hero

2,

line

a 6, Club

1

Guide Disc

1

FM Demo,

Disk Special

Constructor

e

1

2,

Picture

Disk

Degorby. Pink Sox

Collection,

Fm Fac demo.

3,

Rune Worth. Rune Master 1 e 2, Sea Sardine,
Seed of Dragon, Sorcerian, Super Cooks, Super
Zelister. Suchaughauan, Tetris 2. Thexder 2.
Twinkle Star, Undeadline, Usa Jong, Valis 2, Xak
3,

1,2e3, Xevious.

1

a 6,Dante

34, Disk Station

FM T&Soft Collection, FM POP

Psycho World, Psi-o-Blade, Quinpl, Randar 2 e

Pyou Pyou, Playball

a 10, Crackbird

1

1

8,

Disk. Club

1

Collection

a

1

T&SOFT

Album

Princess Maker,

1

a 8, Cheat

a 8, Disk Station 1 a 35, Disk PAC 1 a
3, Disk Pac Elfo Soft, Disk Fan 1 a 36. Demo do
Sony HB-F1XDJ1, Demo Dragon Disk a 12.
Fac Demo 2, Fac Soundtracker 1 e 2, FM Basic
Special

Kaguerou

Laydock 2+, Mid Garts, Magnar. Mon
Mon Monster, Nyan, Nyancle Racing, Pacmania,
Phantasie 3, Pipe

FM Sound Stereo

•

Meikyu,

Palacio,

2,

Programagao Basic

Animal's Wars 2.
Arcus 2 e 3. Burai, Columbus, Dragon Slayer 6,
Dragon Quiz, Emerald Dragon, F1 Spirit 3D
Special, F1 Time Pilot, Famile Parodic2, Feedback, Fray, Gouvellius 2, Great Test Driver, HyIllusion

,

Acompanha Manual

m mm

defos,

1

de softwares abaixo fazem parte de urn grande e variado acervo compatfvel com

Akambe dragon, Aleste

SLJMUSC

Lighting

Pw™l§^^^
&MMM

Urn Produto Exclusivo
Informacoes Tecnicas c/ Tecnobytes^
Cx Postal 79841- Q Rocha
S. Joao de Meriti CEP:25550-970-RJ
-

a 6,

Future Magazine

Demo. Mgsel Driver. Myadock,

Peach Up

1

a

6.

Opll Driv-

a 8. Synth Saurus. Saurus Lunch
1 a 8. Studio Fm Promo, Sum Pac 1 e 2. Synth
Power 2, The Ultimate Rax Demo, Turbo Sma

er,

1

Informacoes Gerais e Vendas
Takeru Software Tel: (021)231 -2335
Cobra Software Tel:(01 1)819-2706
Redesoft

Tel:(01 1)463-1690

1

Europa
O MSX "in

world

Rogerio Bello dos Santos

Caros Leitores, sejam benvindos a sess3o internacional da MSX

Top

Class. Muita coisa se indaga

sobre o MSX internacional, mas
pouquissima coisa se apura sobre a
verdade dos fatos que acontecem
com o MSX no mundo.
Tentaremos trazer ate voces, o

mciximodeatualidadessobreoMSX
na Europa e JapSo Temos mantido
;

Nome

Jean Yves Celis
Joel Verdonck
Rob V/D Braght

Dr.

RAY

Programadorgeral
Programador Grafico

MUMBLY
SPOOKY

Ramshaw

Pais de Origem:

Fungao:

Pseudo:

:

Belgica

Belgica

Holanda
Franga
Franga

Editor Grafico

ZAK

Fabien Balavoine

SRAM

Danilo Danisi

DANISI

Programador Geral
Programador Geral
Programador Musical

George Caron

SKY MUSIC

Editor Musical

Belgica

Oliver Hustin

MAGOO

Programador Geral

Belgica

Silvain

Italia

correspdndencia e intercambio acirrados, principalmente com paises

da Europa. Vamos aos fatos
Assim como no Brasil, o MSX
mundial, passou por uma crise in:

ternacional,

fabricantes

empresas
deste computador paonde

vSrias

raram as suas produgoes,

mas

isto

nao 6 generalizado, pois a PHILIPS
da Holanda continua em plena atividade assim como outras empresas
em outros paises, como a exemplo
,

PANASONIC
no
JapSo
a
(MATSUSHITA), e outras.
O fato, 6 que a implantagSo
deste maravilhoso micro de 8 bits,
pode ser considerada o maior sucesso na historia da computagao, e
por esse motivo seus usuSrios n3o
abdicam das suas maquinas, pois
elas dao conta do "recado"em muitastarefasesituagoes. Provadisso,

s3o os

f§

clubes internacionais que

procuram uma solugaomelhor junto
aos seus usuarios, a equipe IOD
(Instrument Of Darkness) de
MARCINELLE na Belgica, e uma
equipe de programadores mais desempenhada e voltada para a programag3o do MSX, sorte nossa foi
ter encontrado esses amigos, que

Eles tern

em

sua bagagem de progra-

magSo, entre outros softwares:

DEMO,

MEGA

o primeiro programa que traz

infor-

mag5odidaticasobreprogramag2oemMSX
2.0, o RAPHSODY, urn scroll text que
possui efeitos de cooper screen, ate ent3o
so vistos em computadores AMIGA, com
miisica elaborada por Danilo Danisi (musico

O

formato

so e reconhecido e utilizado por
la em micros padnfo PC, assim mesmo somente na capacidade de 360
Kb. Em termos de Brasil, eles desco5

1

/4

nhecem muita coisa.

Um fato curioso

me deixou atento sobre as mat6rias que me foram solicitadas para
revistas como MSX FORUM MAGA-

que

ZINE (Belgica),

Soundtracker, para a FM PAC e
MSX AUDIO, desta ultima falaremos adian-

(Holanda), e outras, onde o pessoal
da Europa deseja saber tudo sobre o

na

FAC

Tambem elaboraram o programa
COOPER SHOCK, urn cooper screen com

te.

com os mesmos atributos do
RAPHSODY, porem o usuSrio que apreciar
o COOPER SHOCK, sabera do que o AMIGA eo MSXsao capazes, s3o deslumbranscrool

text,

suas cores e efeitos em tela. Uma dica:
se voce nao possui nem o FM PAC nem o
tes

MSX AUDIO, mas

possui urn

MSX

2.0,

podera ao menos apreciar o show grafico
destes demos, so que sem a trilha sonora.

tudofazempeloMSX.Os membros
da equipe sao

3

12

Oliver Hustin.

George Caron, outro excelente musico da IOD. Existem duas versoes
destes programas com musicas compostas
profissional) e

Nossos primeiros contatos com a IOD,
nos trouxeram uma gama de informagoes,
ha exemplos para quern ainda nao sabe
o disquete 5 1/4 n§o e utilizado em toda a
Europa e Japao no MSX, onde somente o

:

comenta

:

12

e que tern

um custo realmente barato,

(Holanda)

MSX

,

MSX QUASAR

SUNRISE PICTURE

brasileiro, foi

que

em uma

reu-

niaode programadores, Oliver Hustin
disse ter comentado com os demais
participantes, que mantinha contato
direto com o Brasil, e que aqui, nos
tinhamos muitos e muitos MSX espaIhados pela nossa nagao, a reagao de
alguns membros foi a de dar risada e
pedir-lhe para parar com a brincadeira.

Ainda

em

correspondencia

com

Oliver Hustin, ele diz ter ficado muito

surpreso ao tomar conhecimento de
que houve um encontro perto de
Londres, por grupos da Irlanda, po-

rem os encontros e convengdes sao
eles

:

em

muitos paises, entre
Suiga, Alemanha, Dinamarca,

realizadas

MSXTopCLass-No.1

SuScia, Noruega, Australia, etc.

O mais agitado e

esperado encontro acontece na Holanda, onde
a PHILIPS produz as mais
atualizadas versoes do MSX TURBO R, assim como perifericos, etc.
Pois bem, existem dois encontros
anuais na Holanda, em lugares e
datas n3o determinados. Um acontece no mes de Abril e o outro no
mes de Setembro. Nesse ultimo
encontro (1 9 de setembro de 1 992)
acontecido em Zandvortna Holanda,
estiveram varios paises representados pelos seus grupos de progra-

madores. Os encontros sSo caprichosos, pois participam varios re-

presentantesdeempresas.ACoreia
esteve presente, ate entao nao se
tinha ouvido falarsobre o

MSXdeste

AUDIO sendo

versao PRO, ou outro soft que venha a
surgir, pois nas outras versoes tenhonotado

HBF-700 MSX, e tambem na forma de
cartucho. Recentemente, o CHIP que

que muitas musicas n§o sao posslveis de
carregar, depois de carregadas e dado o
comando SELECT, voce poder£ salvS-las
para o sistema que preferir. Tentaremos
traduzir o manual do FAC Soundtracker

gera ambas as versoes esta esgotado
na Europa, devido a grande aquisi?3o

FM PAC (MSX MUSIC)

versio 1.0 para a proxima edigao, as diferengas basicas entre elas nesta versao sao:

MSX MUSIC (FM PAC)
*

09 canais FM
* 09 sons programdveis
*
02 sistemas diferentes de sintetizagao de
sons: sintetizagao FM + sintetizagao
*

AM).

onde puderam ser vistos varios cartuchos de programas para
MSX. A situagio do MSX la, parece

MUSIC MODULE (MSX AUDIO)

serotima. Em materia deeditoragao

*

*

SOUND STEREO, (esse ultimo e o
a versao brasileira da
placa de FM) e agora, o mais novo

Sons de percuss§o pr$-programados
06 canais FM + 05 canais FM de

som

+ 15 sons programados

*

01

*

01 sistema de sintetizagao de
sons (FM)

:

original

langamento da MK Public Domain
da Holanda, a maior produtora de
hardware para MSX na Europa. O
MSX AUDIO por sua vez, faz todas
as tarefas a nivel de hardware e
software que o FM PAC, porem s3o

doas Belgas e Frantern

a sua musica mais aperfeigoada, o

que

justifica

o seu prego elevado, e ainda o fato

do MSX AUDIO ter nascido stereo. Tambem
kits

de

baterias

serem

totalmenteincompativeisdiretamen-

favoraveis atraves do basic MSX, reutilizando

um exemplo 6 que as musicas
geradas em um ou outro poderao

assim as partituras compostas em outros
programas. O metodo de edig3o das musicas e feito pela tecnica de "cifragens" como

te,

ser convertidas para suas respecti-

vasversoes.seforemoriginalmente
editadas na FAC Soundtracker PRO,
que habilita da melhor maneira possivel

todos os

comandos das duas

MSX Top

Class- No. 1

Tentaremos trazer um MSX AUDIO
em cartucho da Belgica, pois est£
consegui-lo.

dificil

g§o de

Quando o

E parecido como editar numa mesa desom, onde as
notas aparecem em suas devidas trilhas,
pois este programa e fantastico. Tanto na
aquelas de violoes, teclados,

etc.

um MSX AUDIO

Na proxima

tivermos

nacional.

edigao falaremos da

convengao que houve

em

Tilburg na

Holanda, com novidades, hardwares e
tudo que rodou por la, assim como fa
clubes e equipes de programadores
junto aos Europeus. Para todo o pessoal que possui somente MSX

1

,

aguar-

dem, pois estarci chegando uma leva
de novos softwares, alguns nunca vis-

mas nao vou

estragar a

Ha jogos muito bons, e outra
tentaremos trazer o SYNT

SAURUSvs. 1.1 (notemagrafia)nada
mais nada menosque o mesmo editor,
soque para oMSX 1 compativel a nivel
de arquivos com o SYNTH SAURUS do
,

MSX

2.0.

Aguardem os "Top News" da

haapossibilidadedaexecug§odos"blocos"de
musica, samples e

SONY

instalado nos

surpresa.

MSX MODULE (MSX AUDIO)

ceses, o

for-

no mercado. O MSX AUDIO por la
tornou-se uma mania incontrolavel.

dica:
vista

duas

feita

tos no Brasil,

nome dado

Do ponto de

em

utilizado

em CHIP

mas:

Belgica, existe o

como o GHQ, que faz parte desta elite,

percussao

musical, ja

como na

importagao dos CHIP'S para a confec-

Possibilidade de samplar

aditiva (sintetizagao

Franga

a mao, faremos uma analise mais conclusiva do mesmo, e quern sabe, ate a

pais,

conhecemos as seguintes placas para o MSX PSG, SCC,
FM PAC, FM PAC STEREO, FM

MSX

e MSX
AUDIO (MUSIC MUDULE).Estas conversoes so sao possiveis, na FAC Soundtracker
linguagens,

Euro-

pa na proxima edigSo.

MADE

IN

BRAZIL

Pretendemos ainda, todos os meses incentivar o software nacional,
assim como seus autores e pessoas
ligadas a area, elevando assim, o prestigio

no

nacional e internacional do Brasil

exterior.

Em

materia publicada na

13

MSX FORUM MA-

revista europeia

pelo fato de usarmos a midia 5 1/4 no

MSX,

GAZINE No. 12
Nos podemos ver que o MSX estd
bem implantado no Brasil, onde

pois na Europa,

existem bons programas elaborados por boas empresas como o
compilador basic MOZART, urn
desktop chamado PAGE MAKER,

Aguardem muitas novidades internacionais
E a revista MSX Top CLass trazendo
a voce tudo que acontece com o MSX no

:

"

o disquete de 3

1/2

e muito

utilizado por ter urn custo relativamente

baixo.

!!!

mundo.

Curiosamente eles utilizam
principalmente o disquete 5 1/4 ..."
Bom. isso porque eles ainda nao
viram a versao do PAGE MAKER
DELUXE. Outro fato que refonja o
quefoidito antes, elesseespantam

Contamos

etc..

tarn

bem com a sua

participa-

gao e colaboragao. Caso voce deseje alguma informagao a ni'vel internacional sobre o
MSX. escreva para a sessao internacional
da MSX Top Class. Tentaremos fazer o
possivel para buscar e apurar a verdade.

MSX no
Japao, ouseja, o MSX TURBO R, bateu record de venLembramos que o

dagem no mercado japones
e continua a vender
disparadamente. Portanto,
temos ainda muito a levantar sobre o MSX que continua a crescercada vez mais
no mercado internacional.

NEWSTAR MSX LTDA.
MODEM - DRIVES - CAPAS MEGARAM - CABOS LIVROS - REVISTAS
IMPRESSORAS PC/MSX COMPRA VENDA E TROCA DE COMPUTADORES PC AT286
PERIFERICOS

-

-

-

-

-

DISCOS 5

1/4

INTERFACE - JOYSTICK - TECLADOS - ETC.
PROMOQAO COMPUTADORES MSX

E 3 1/2 - FITA K7

-

CPU-TECLADO

1.1/PLUS/DDPLUS/2.0

1.0/

LANQAMENTOS
NEWSTAR

PROMOQAO
GRAVACAO JOGOS EM DISCO

P/

MSX OU PC

PARA MAIORES INFORMACOES ENTRE EM
SIMPLES
ESPECIAL

MEGARAM
PC APLICATIVO
JOGOS PC

TEMOS JOGOS EM

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

CONTATO CONOSCO

20.000,00
30.000,00
30.000,00
50.000,00
30.000,00

FITA K-7

MAX COPY
NEWS TOOLS
VIDEO TOOLS
VIDEO PROPAGANDA

CONSULTE

DE SEG./DOMINGO

NEWSTAR

:

Av. Taboao, 2700

Fone:

14

(01

B.Suisso - SBC / SP
41 8.8538 - At6 21 :00 hs.

C-57B
1 )

-

-

CEP 09870-000
:

MSX Top

Class- No. 1

!

:

MSX
INFORMATICA
EMPIRE
at
^V
»

KvXvK
:

;:;

f.'i-.Wi-i'

:

;:

ana

Kvi:.w

:

:!

iViV:
/iV

M

in

MASTER CMM

MASTER CODER - Super criptografaSdorecodificadordearquivos".BIN"

Comele

.

:

f

:

II

.:>:::
;-^

'«'**"?'«"*"" '""

_

SHShSS

*

'

modem DDX transmite arquivos em
velocidade 20% superior aoZMP.e possibi-

as mais variadas telas e
alfabetos dos programas que utilizam a

litaatransferenciadesetores(INEDITO!).

SCREEN

para

voce podera inserir senha de acesso em
seus programas, com isto evitara o uso por
pessoas nao autorizadas

r

;

MASTER SCANNER - Super progra-

Excelente emulador

-

:

- .mini i i
.'.'i.iivAWm
.V.V..VAYAV(

£££

i'j-.-.v*'*""*'

:
;

ma

P

de

para

uma

retirar

0.

tela

Permite mixagem do alfabeto

com um outro alfabeto.

wffi

m

:::

WM8M
MASTER PROTECT 1

-incrivelprote-

MASTER BUFFER

uma protegao
inovadoradesenvolviida pela EMPIRE para

copiador para

que que nenhum copiador MSX ou IBM-PC
possa copiar o arquivo travado.

unica troca.

tor

de arquivos BIN"

.

Utiliza

2

Igual

-

".COM" ou "SYS"

&i£i£S&

.

768

melhor

-

formatador do mercado,

2.0,

em

>kom

8 segundos (180

-

alem de
formatar 2 discos simultaneamente Podese escolher outros padroes de formatacao

:
:

:

ate

•

:- :'':

MASTER TOOLS
>•

-

Uma

kb.),

••:

MASTER TRANSFER

ferramenta

Super

-

copiador de programas travados. ate os

na verificacao do bom
funcionamento dos seus discos e drives.
indispensavel

maisdificeis(MENOSASERIE MASTER).

mm

Wtt

*vi\vy

O melhor
formata um disco
2.0

;

ao

MASTER PROTECT 1 .agora para arquivos

MASTER FORMAT

que utiliza a
MEGARAM DISK 768 para copiascom uma|

&S"&SKk

MASTER PROTECT

MSX

wwH

:::

!;—
£:&vv'

NdllDADES DA llllIplASTER

y.«
;:>:

888
iViVi'

:;:*;

W*
MASTER MRU

- Excelente

MASTER SCANNER PLUS- O me-

programa

adicional para quern quer aprender ou ensi-

narnocoesdefisica.naareademovimento
retilineo uniforme. com desenhos para maior interacao do aluno.

MASTER GRAPHICS

-Super coleta-

nea de 5 discos repletos de
retiradaspelo

programa p/retirar telas de dentro de
seus jogos (inclusive MEGAROM e jogos
da KONAMI). Grava em formato "GRP" e
"SCR" p/rodar em BASIC ou noseu editor.
lhor

telas graficas

MASTER SCANNER PLUS.

',<*'.

«:«:;

lliii&i

m

W:#:

»:

COMO FAZER SEU

PROMOQAO ESPECIAL

PEDIDO

Para compras de Cr$
desconto de 1 0%

Calcule o prego dos programas, utilizando o
desconto quando houver, e efetue deposito

.000.000,00 a Cr$

1

999.000.00

Para compras de Cr$ 2.000 000,00 a Cr$ 2.499.000.00
desconto de 1 5%
Para compras acima de Cr$ 2.500.000,00 - desconto de 20%

no banco BAMERINDUS - Agenda 0305
Conta 2430892 - Sao Jose dos Campos, ou
cheque nominal e cruzado em nome de
Marcos Daniel Blanco de Oliveira.
:

*:

1

|

:

1

PREQO DOS PROGRAMAS
Cr$ 275.000,00
*:

o\v

'.::>:-

Langamento para o proximo semestre:
MASTER COPY - Copiador defmitivo para seu MSX. com
recursos nunca vistos antes por

GRAPHIC:Cr$

ceto

375.000,1

r*m *'*-±~*±T.

OBS. Os programas da S£RIE
funcionam

em

interfaces

MASTER

padrao CDX-2

nenhum outro micro. Aguardem

PREQOS VALIDOS ATE

M

15

m

DE JULHO
'''

EMPIRE INFORMATICA MSX LTDA.
Rua Francisco

Paes, 229/164

-

Cep: 12210-904

-

S3o Jose dos Campos/SP

PROGRAMADORES DA EMPIRE INFORMATICA
Marcos Daniel

s6

B. dc Oliveira: (0123) 41.5775

Rudolf Arthur

F.

:

Cutlich: (0123) 41.5370

O MSX e

o portugues

Essa edigao sobrou para os Portugueses. Alias, voce ja imaginou o que seria tentar ensinar informatica para urn
portugues ? Entao veja aqui, porque isso 6 impossivel. Eu, como neto de portugues, ja to com MSX (Meu Saco Xeio).

Sabe porque nao se fabrica MSX em Portugal ?
Porque

MSX

6

EXPERT.

Sabe porque o portugues nao pode fumar perto do micro ?
Porque o monitor dele e de fosforo verde.

Sabe porque o micro do portugues nao pega virus ?
Porque

ele

usa camisinha.

Porque o musico portugues comprou
Porque ele 6 tecladista da banda.

um

micro ?

Porque o portugues nao compra o MSX 2 + ?
Porque ele s6 sabe fazer conta de menos.

Sabe porque o portugues
Porque

ele estava

procurar

foi

COM PUTA

um medico

?

DOR.

Porque o portugues nao pode aprender a usar o "DOS" ?
Porque toda vez que precisa limpar a tela, ele joga um balde d'agua.
Porque o portugues nao usa a MEGARAM no
Porque ele prefere usar a MEGASAPO.

MSX

Porque o FM PAC do portugues nao reproduz
Porque o FM PAC dele 6 estereo.

?

som ?

Porque o portugues nio usa drive 3 e meio ?
Porque ele so usa o micro ate as 2 e meia,
E sabe porque ele tambem nao usa o 5 1/4 (5 e um quarto) ?
Porque na casa dele so tern sala, cozinha e banheiro.

Sabe porque o portugues nao
Porque ele nao tern telefone.

liga pra

computagao ?

Porque o portugues nao usa caneta otica no

tamb6m dessa

Participe voce

MSX

sessSo HUMOR da revista. Se
voce e do tipo ALI TO LENDO, ou
algum JO NOS ARES, ent§o chegou a hora de voce mostraro seu
talento ( ou ta rapido).
Envie sua piada (PIU!) para

?

Porque ele nunca viu uma caneta usar oculos.

MSX Top

Class

-

:

Sessao Humor

Cx.Postal:15102- Cep:01 599-970

Sabe porque o portugues nao comprou a
revista

MSX Top Class

1a.

edigao da

Sao Paulo

I

SP

?

Por causa da sessao humor.
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:

Games

Dicas
Nosso amigo Mauro Alexandre nos enviou

uma

serie

de

POKES muito uteis para programacao em BASIC. Veja
:

O

de noticia sobre os lancamentos que estao
ainda na fase de preparacao no
Japao sao:

que se

Diskview
software "diskview" e

um

excelente "debuggador" de

dis-

tern

cos para a linha 2.0. Simples de
se manusear, eficiente sem faIhas, rapido, etc..

Para impediro comando LIST:
POKE&HFF89.&HE1 (syntax
error)

POKE&HFF89.&HE5

(forga o

reset)

POKE&HFF89.201

(voltaaacei-

taroLIST)

CAMPAIGN VERSION (MSX1)

RANMA 1 E 2 (Turbo R)
SNATCHER (MSX 2.0)
GAME MASTER 2 (MSX1)
DR. STOP (MSX1)
SIM CITY (MSX2.0)
BURAI2 (MSX2.0)

WONDER BOY 2 (MSX 2.0)
Ativa/desativa o

POKE&HFBB1.1
POKE&HFBB1.0

CTRL+STOP:

VAIN

DREAM (MSX 2.0)

acessadas, estao visualizadasna
tela. Este softfoi idealizado por
programadores de MSX na

Holanda. Entre seus recursos,

vemos que
de

setor

ele

boot,

pode verificar o
a FAT, setor de

FRAY

(reativa)

ILLUSION CITY (Turbo R)

(disco

XAK

ou 720 Kb. Inclusive logicamente
com oppao de edi?ao, tudo muito
simples e rapido.

(Turbo R)

(Turbo R)

POKE&HB003,&HFF:POKE&H8
004.&HFF (Para voltar a
troqueo"&HFF"por"0"

listar,

Top Ten

Resetar o micro ao aparecer o

1.

prompt "Ok"

2.METAL GEAR 2 - Solid Snake

:

POKE&HFF07,&HC3:POKE&HF
F08,&H00:POKE&HFF09,&H00

ILLUSION CITY

FRAY
4.SD SNATCHER
5.DRAGON SLAYER V -The
3.

Determinar o numero de linhas

Legend

serem usadas na tela
POKE&HF3B1,nm (nm=numero

6.PENNANTLERS2
7. XAK 3 -The Tower of Gazzel
8.SPACE MANBOW

a

:

de linhas)

9.

CAPS LOCK:

POKE&HFCAB,1

MSX Top

das teclas de funpao para serem

(desativa)

Desaparecerlistagem

Trava

Sua simplicidade de manuseio que faz uso basicamente

Class -No.1

of

heroes

WANDERE'SFORMYS

10.HYDLIDE3

diretorio.qualquer setor dodisco

de qualquer

tipo

360

Kb.

)

O

unico inconveniente en-

contrado por algumas pessoas
que nao tern muita intimidade
com a lingua, seriaentendertodo
seu potencial, porque esta todo
escrito

em

Ingles.

Existe agora

uma

versao

traduzida para nossa lingua por

Jose Antonio Francisco, de Sao
Paulo, que ira de encontro aos
anseios dessas pessoas, que
tern necessidade de um bom programa como esse nos seus usos
diarios, e nao podiam usartodos
os seus recursos.
17

GIFDUMP
Conversor de

do

PC

telas ".GIF"

para ".PIC" do

MSX para SCREEN
(MSX

2.0). Ja

8

imaginou

todas essas telas no seu

MSX ? Isso agora e possivel

com

o

GIFDUMP.

Preco de lancamento

:

Cr$ 250.000,00
Consulte ainda nossa colecao de

REVENDEDORES
Cobra Software

:

Empire Informatica

:

819.2706
(0123) 41.5775

(01
:

telas.

1 )

,

MSX Aqui e Agora
.

funcionamento as 400.000 maquinas espalhadaspeloBrasil.
Se voce acha que o MSX nao
e mais fabricado, se enganou,
pois saiba

que em paises como

"...o
".
.

.

MSX

esta abandonado"

nao se pode dependerde uma

linha

sem novidades"

,

breve nao teremos mais usuarios de MSX" "... sera o fim do
,

"

a Holanda, Japao, Coreia, den-

MSX ?

mantem com
sucesso a fabricagao do MSX,

CHEGA D£ OUVIR FRASES

tre outros,

ainda

principalmente no Japao, onde a

Matsushita (Panasonic) langou

MSX TURBO-R, e pretende
langar ainda o MSX 3.0, que na

o

verdade e a continuagao do

fa-

moso MSX2.0+.
Apos quase

anos de existencia, o MSX prova que no que
dependerde seus usuarios, ele
1

COMO ESTAS NA VERDADE NENHUMA EXPRESSA,
!!!

NEM NUNCA EXPRESSOU A
VERDADEIRA SITUAQAO DO
MSX NO DECORRER DOS
TEMPOS, QUE PELO CONTRARY, VEM CRESCENDO
CADAVEZ MAIS E MAIS!!!

jamais acabara, pois quern pos-

foi

dito

1

ano

atras,

em outras publicagoes (que

eram dedicadas somente ao MSX) que "Muitos usuarios
fiabandonaramoMSX, migrando
para maquinas como Amiga e PC".
Se voce se deixou influenciar por
ate entao

MSX hoje,

sabe que tern
nas maos uma maquina poderosa que supre muitas ou quase
que todas as necessidades do
seu dia a dia. Desde lazer e
estudo ate administrate, negocios, aplicagoes, etc. o MSX e
urn companheiro inseparavel.
E mais do que nunca, o usuario pode agora contar com uma
sui urn

Ha mais ou menos

,

revista exclusiva, feita com dedi-

como esta, se decepcionou,
a MSX Top CLass esta ai,

cagao, por amigos e pessoas
que sabem do que o MSX e

provando que o MSX e seus usuarios conseguiram superar todas
as barreiras impostas por revistas
e pessoas interessadas somente
em se auto-beneficiar. Mas a MSX
Top Class pretende colocar em

capaz. Embarqueconoscones-

notas
pois

MSX Top

Class -No.1

"...em

sa Jornada de forga e vontade

MSX. Participe
Colabore Faga o MSX acontepelo ideal do

!

!

voce e o principal personagem dessa historia.
cer, pois

19

:

Com

o

intuito

de

contribuir

de forma

junto as softhouses, estara todo

filantropica

mes divulgando

com

os usuarios

MSX, a

revista

MSX Top

Class,

softwares e sharewares gratuitos nessa sessao.

voce tambem. Envie-nos o seu programa (shareware) para a
Para receber os programas abaixo, envie urn disquete (5 1/4 ou 3 1/2)
05 selos "tarifa unica" para despesas de correio e embalagens a
Participe

livre

em

e gratuita distribuicao.
qualquer formatacao e

:

MSX Top

Class

-

Sessao Free Software

-

Cx. Postal:

15102

-

Cep: 01599-970

-

Sao Paulo/SP

Free Softwares
Rhapsody
discos
versao

disco 360 ou 720 kb.

1

:

MSX 2.0 ou superior
hardwares FM PAC ou MSX AUDIO
:

:

Demo, scroll text, cooper screen
observagoes Desenvolvido pela IOD da Belgica. Se voce nao possui o FM PAC nem o MSX
AUDIO, podera assim mesmo apreciar o demo Rhapsody em seu MSX 2.0 sem a trilha musical.
Neste mesmo disco encontra-se o Cooper Shock, urn Cooper Screen no mesmo padrao do
Rhapsody com efeitos ate entao so vistos em micros AMIGA.
software

:

:

Crack Music 2
discos
versao

:

disco 360 ou 720 kb.

1

1 .1

:

hardware

:

ou superior

FM PAC (opcional)
Demo e didatico sobre

musicas de jogos japoneses
observagoes Urn software didatico, grafico e musical que ensina a utilizar as musicas dos
jogos MSX 2.0 (720 kb.) em MSX 1.1. Varias musicas reaproveitaveis, tudo em screen 2.
O programa reconhece se o FM PAC esta conectado, e se nao estiver, utiliza o PSG.

software

.

:

20
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MSX - Parte 1

Curso de Assembly Z80 para
B y A mi If on

I)i

Giorgio

Aprcscnta^ao
Sc voce pensa que cslc c mnis

cm

um

daqueles cursos dc Assembly oudc o aulor csta apenas prcocupado

mostrar aquilo que sabc. voce sc cngana rcdondamcnlc!

A

nossa proposta. aqui. c a dc levar

qucm nao

sabc quasc nada dc computable) a

uma viagem

pclo

do Assembly do Z80 (aplicado ao padrao MSX. c claro) ale um nivel dc comprcensao tal que Ihc
pcrmita um aprofuudamento posterior na area dc aplicag.lo que mais Ihc aprouvcr. Para tanto. no final do
rcino

nosso curso. incluircmos

um

capitulo so

com

as cilagdes dos livros recomendados para os divcrsos

,,

mundo magico do micro que foi. nada mais nada menos. do que um dos
precursors principals daquilo que chamamos hojc dc mullimidia.
Para iniciar a viagem. farcmos a introdu^ao ao assunto dc uma forma um pouco invulgar: fa/endo dc
"mc^glIlhos

possivcis ncssc

conta que cstamos invcnlando

E uma vcz inventada
idcnlifica-Ia

um

compulador.

cssa maquina. passarcmos a acrcsccntar funcionalidadcs a cla dc mancira a

com um MSX.

Continuando. abrircmos alguns panoramas logicos (chamados de ambicntcs) encontrados ncla pclos
programadorcs c falarcmos. cntSo. da sua linguagem nativa (a linguagem dc maquina) c dos passos
ncccssarios a scrcm scguidos para conscgui-la

chega a vez da linguagem Assembly, sua cstnilura c logica.
Inslrut;ao de maquina c o que nao vai fallar. na sequencia. para a composicao dc qualqucr obra prima
dc programa^ao que voce for capaz dc imaginar!
Dcixamos os cxemplos dc programa^ao para depois da aprescnia^ao das inslni^ocs. c claro.
E como sc nao bastassc. logo apos introdii/imos o accsso as fungocs do DOS (Disk Operating System)
c do BIOS (Basic Input/Output System). Nao sc prcocupe cm saber o que sAo cssas "coisas" ainda. Voce
Ai. finalnientc.

\cra adiantc.

E

cntao. agora finali/ando

mesmo. dainos

a voce dc prcscntc

um

conjunto dc macros c dc utililarios

para o inicio do scu laboratorio dc programa^lo Asscmbl>

NSo c a viagem dos sens sonhos
EntSovamosa cla...

?

Fale a vcrdadc

!

Intro<lu v ao

maquinas para subslituir o scu
proprio trabalho fisico. vamos fazer dc conta que cstamos invcnlando, agora, uma maquina para substituir o
nosso trabalho. digamos. mais intclcclual ou logico.
O nosso intclccto trabalha basicamente com dados. Armazcna c rccobra dados da memoria.

Da mesma mancira que o homem. desde

a rc\ohi(;ao industrial, cria

combinando-os c os transformando scgundo os scus proprios

podem

scr palavras. numcros. imagens. sons.

objetivos.

ou

scja.

proccssando-os.

E

esses dados

clc...

Ncssc ponto conscguimos. ja. idcnlificar dois clcmcntos da nossa invengao: a memoria e o
processador. Uma maquina que pudesse subsliluiro nosso trabalho logico tcria que ler uma capacidadc dc

memorizagao dc dados c outra dc proccssamento desscs mesmos dados.

MSX Top

Class

-

Curso de Assembly

-

Parte

1

Pa9- 01

Mcmoria

Vamos implementar

a nossa

no^Ao dc mcmoria airavcs dc dispositivos magnclicos

-

que

c a primcira

que nos ocorrc pois 'nicmorizar" c proximo dc "gravar".
Assim. invcutarcmos a mcuor unidadc magnctica informacional possivel: urn ponlo magnctico,
gravado cm urn dispositivo qualqucr. ao qunl darcmos o nomc dc bit: do ingles binary digit (digilo binario).
Binario porquc esse bit podc assumir apenas dois cstados: magncli/ado ou nao magncli/ado. Isso
lorna mais scguro c facil o rcconhccimcnto do scu valor que podc apenas scr urn dc dois: "apagado" ou
"aceso", "dcsligado" ou "ligado". nflo ou sim. /croou urn!
Isso nos leva a imaginar urn sistcma numcrico para clc: o binario. c claro. apenas com dois simbolos.
o zero (0) c o um (1). Como sc tivesscmos dois dedos apenas. urn cm cada mao.
idcia

Mas o que podemos

com uma unidadc dc informafSo que so podc indicar dois valorcs?
Sc tomarmos varias dclas cm conjunto. digamos dc oito cm oilo. cada um desscs conjuntos. por
combinacao. podcra indicar ou rcprcsenlar varios simbolos do mnndo real como as lciras. numcrais.
acentua^clo. pontuat^ao.

Pcnsc

fa/cr

clc...

dc 00000000 a

dircilo.

1

1 1

1

etc.) sao 256 possibilidadcs mesmo! Isso

Darcmos cntao o nomc dc byte

(00000000, 00000001,00000010, 000000]
corrcspondc 2 X como sc podc dcprccndcr.

1

1

1

1

a

a cada

um

1.

00000100,

*

desscs conjuntos dc oito

bits,

scm nenhuma ra/ao

especial

para isso. la?

Olhando agora por

um

outro angulo. esses bytes cxistcm

acha? Chamarcmos cntao esses lugarcs dc endcrc^os. ou

seja.

em

lugarcs (indices) dc mcmoria. voce nHo

os bytes

ocupam

lugarcs succssivos

num

mcmoria qualqucr c cada um desscs lugarcs c um endcrc^o. Para mclhor organi/ar a nossa
numcrarcmos esses endcrc^os sempre a partir dc (zero) - c nao dc I (um) como c o costume, ludo

dispositivo dc
cria^ao,

bem?

E

c disso que a nossa mcmoriAi^ao scni

fcita:

dc endcrcgos c dc bylcs!

pensando no mclodo que nos, seres humanos. icmos para rcalizar continhas (da dircita
para a csqucrda) rcsolvcmos numcrar os bits dentro dos bytes dessa mesma mancira. Comc<;ando cntao pcla
csqucrda tcmos o bit 7, depois o 6. 5. 4, 3. 2. I. c 0. que c o da cxtrcma dircita.
Rcsumindo airavcs dc um cxcmplo. num endcrc^o dc mcmoria qualqucr podcrcmos tcr um byte como

So que

aqui.

o que segue:
Valorcs
Bits

Ai.

01101001
76543210

continuando na busca do nosso objetivo. sc lorna ncccssaria a

criat;ao

daquilo que

chamamos dc

que nada mais c do que a associa^do dc um simbolo grafico (Ictra. numeral. pontuaq;ao, etc..) para
cada uma das possibilidadcs dc valorcs do nosso byte. Ao valor 00100001, por cxcmplo. associamos o
'*.
simbolo da Ictra "A
maiuscula. Ja ao valor 001 10001. atribuimoso simbolo do numeral "1".
Darcmos, cnUlo. a esse padrao o nomc dc ASCII (American Standard Code for Information Interchange ou Padnlo dc Codigo Americano para Troca dc Informa^ocs) lomando o cuidado para fa/cr com que

padrSo

c

os simbolos sc succdam. na nossa labcla dc associates,

etc.).

Colocamos os numcrais antes das

quiscrmos ordenar
lciras

maiusculas

um

c,

MSX Top Class

lctras

cm ordem

crcsccntc ("A**, depois

"B".

"C"

dcjx>is

maiusculas e as lctras minusculas no Gm. Assim. quando

conjunto dc bylcs qualqucr. primciro vilSo os associados aos numcrais. depois as

finalmcnlc as minusculas.

-

Curso de Assembly

-

Parte

1

Pag- 02

.

Mas

olhar os bytes bit a bit nos parecc urn pouco macante c cansativo. So os

formaremos grupinhos de 16 possibilidades cada um:

qualro, por excmplo,

0100=4
0101=5
0110=6
0111=7

0000=0
0001=1
0010=2
001 1=3

Com

isso,

'A"

simbolo

acabamos do

entrar

num

'W para

para o valor 10,

-mender quantidades

I

tomarmos do quatro cm

em

I

00=C
1101=D

1000=8
1001=9
1010=A
1011=B

1

III0=E
1

e assim sucessivamente. ale

binario ou hexadecimal e

faeil,

ll=F

1

o hexadecimal. Note que adotamos o

sislcma numcrico base 16:
I

1

"F"

(15).

desde que se lenha

em mente que cm cada

do numero, o numeral esta semlo multiplicado pela base do sistema
potencia a que a mesma eorresponde, a partir dc 0. Damos exemplos

casa, da dircila para a esquerda

numcrico (2 ou 16) elcvada a

cm 001001

Binario:

10 (que e 38) temos

1

* 2

1

+

I

* 22

+

* 25

1

.

Note que as outras

do numero foram nulificadas (mulliplicadas por zero) porque os numerais correspondentes
X".
sao zeros. E que adotamos o aslerisco (*) para indicar a mullipiicaeao, em vez do

a elas

parcelas

Hexadecimal:

que usamos

1

parcela desse

o

C,

para

1

numero

B"

(que e 2737) tcmos

* 16°

1

+11*16'

e 10 para "A*" porque cstamos raciocinando

(da esquerda)

no lugar do

aslerisco (*)

cm 0AB1

Para fazer continhas

"X"
cm

tambem

foi

em

10 * 162

+

.

Note, de novo,

decimal (base 10) c que a ultima

'0". Voliamos. tambem, a utih/ar

nulificada pelo numeral

para as nuilliplicaeoes. E sera semprc assim, la?

binario ou

em

hexadecimal, devemos levar

conta que sc ao maior

unidade, o rcsultado da

uma

simbolo do sistema numcrico adicionarmos

em

(/cm)

e vai

um

lixemplos:

Embin&io:0 + 0«0,0 +
Oulro excmplo, agora cm

1

= 1,1+0=1,1 +

1

=0,evai

I.

forma dc continha:

10010110
00110101 +

I

100101

I

Em hexadecimal: 0+
+

1

=

8,

8 +

1

=

9,

Aqui

9+
da,

= A, A +

I

1

1

=

=
B,

1,

1

B+

+
1

1

=

2, 2

+

= C, C +

1

1

=

+
= D, D +
3,

3

I

=4,4 +

1

=

E,

1

E+ 1

=

5,

5

+

=

F,

1-

+

1

1

=6, 6 +
=

0,

1

e vai

=

7, 7

1.

tambem, para aerescentarmos a forma dc continha como excmplo:

A0C4
ID0C+

BDD0
Note que 4 + C (que da 16

cm

decimal porque

C c

12) dcixa

e vai

1

Sumarizando, o hexadecimal pode scr considerado tambem como uma forma convenience de
rcprcsentamios o binario (pelo menos, menos cansativa). Para isso, e so tomarmos o binario dc 4 cm 4
digitos

ou

bits.
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E

claro que nao. Prccisamos dc

cscritos na nossa

vinos deles para tcrmos o nosso nomc ou o nosso saldo bancario

memoria.

Assim. agrupamos bylcs para forma r os campos ( o nomc c o saldo sao dois cxcmplos).
E juntamos lambcm os campos. por sua vez, para formar os rcgistros que nada mais s<1o do que
conjunlos dc campos associados a urn imico individuo (nos. no caso). Qualqucr coisa. importanlc o

que (cnliamos que guardar dados sobrc cla. podc formar rcgistros na memoria da nossa
maquina. E agora estamos falando. ja. dc cstruluras dc dados.
Nuina agenda iclcfonica. por cxcmplo. guardamos rcgislros com os telcfoncs dos nossos amigos.
Esses rcgistros. no nosso modclo, contem no minimo dois campos cada urn: urn com o nomc c oulro com o
(clcfonc dc urn nosso amigo.
suficicntc para

Avangando urn
rcgislros da

mesma

no raciocinio. chamamos dc arquivos aos conjunlos
agenda iclcfonica c urn cxcmplo).

potico mais

cspccic (a

(olais

dc todos os

Sumari/ando dc novo: bils sc agrupam cm bytes que sc agrupam cm campos que sc agrupam cm
rcgislros que. finalmcnlc. sc agrupam cm arquivos. Facil. nao?
E a nivel dc endcrcgos. como c que as coisas ficam?
Isso lambcm c simples: o endcrc^o dc urn campo c o do scu primciro byte, o dc urn rcgistro c o do scu
primciro campo c o dc urn arquivo c o do scu primcirto rcgislro. Viu que bico?
Por vezes tcrcmos que cscrcvcr endcrc^os na nossa memoria. voce nao acha?
E na nossa maquina imaginaria vamos Icr endcrcgos dc dois bylcs cada urn (dc 0000 a FFFF cm
hexadecimal). Julgamos que cssa faixa dc cndcrcgamcnto c suficienlc
K. ondc o

K equivale

a 1024 bylcs.

(como fi/cmos na numcra^ao dos

LSB

(Least Significant Byte)

acabamos de inventar

Como

a

c.

Mas lambcm vamos

bits

|X)is

permile indicar 65536 bylcs ou 64

adolar. para esses cndcrcQOS.

dcnlro dos bytes, Icmbra?): primciro vini o byte

depois. o byte mais significativo,

MSB

urn formalo invcrlido

menos

significativo,

(Most Significant Byte). Assim.

palavra (Word) do nosso sistcma.

tun cxcmplo. para cscrcvcr o cndcrc<;o

A5B0

na nossa memoria usarcmos a forma B0A5.

com

os bylcs invcrtidos. pcrccbcu?

a

Fa rem os isso. c claro. com todos os dados binarios
scrcm opcrados. c claro.

Com

a pniiica voce vai ver

a

que livcrmos accsso. como endcrc^os c numcros

que todas cssas invcrsocs que fi/.cmos

permilcm. na vcrdadc. que as opcragocs

com

os dados scjam

fcitas

(bits

no byle c

LSB/MSB)

dc uma mancira mais conforlavcl...

Por oulro lado. os dados que sc originam ou que sc destinam a rcalidadc externa ao nosso compulador
(mundo real, rcprcscniado pcla nossa labcla dc corrcspondcncia ASCII) scrao sempre lomados cm cadcias
dc caraclcrcs (Strings)

Conlinuando
1

a

como "MSX", por cxcmplo.
scguir o modclo da logica humana

'conscience' * c o "inconscicnic" no que tangc ainda ao

que

a

memoria da nossa maquina devcria

Icr

para criar. deparamos

armazenamento ou

a

com

as nogdes

do que

scja

o

memori/a^ao dc dados. Sera

algo parccido?

Sc (osscmos cinpilhando dados, dos mais anligos para os mais rcccnlcs. com o intuilo dc rccobra-los
na ordem invcrsa.

i.e..

dos mais rcccnlcs para os mais anligos. icriamos chegado

bem

pcrto disso. voce

liimbcm nao acha?

Assim. acabamos dc implcmcnlar o modclo dc pilha a nossa maquina. como sendo

uma

cstrulura dc

memoriza^So dc dados a varies nivcis dc profundidadc. Isso. para pcrmitir uma memori/agao urn pouco
difcrcnlc daqucla que vinhamos dcscnvolvcndo c que c linear por cxcclcncia.
Falando agora dc disposilivos dc memori/a^ao
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como

c

que ficam?
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Segredos de

diretorio

Estrutura e atributos

Jose Antonio Francisco
Entao o valor (hexa) 20 colocado para
o byte de atributo, ligou ou setou o bit 5
desse byte, o que significa que o arquivo
e urn arquivo de dados por exemplo.

Esta e a primeira linha do diretorio (setor 5 no disquete 5 1/4):

BYTES

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D OE

:

XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
A

estrutura

do

diretbrio

Para saber os valores, consulte a tabela
de numeros binarios hexa.
Bytes 1 6 e 1 7 da estrutura do diretorio:
Hora de criag§o do arquivo
S3o dois bytes (juntos, 16 bits)

:

:

:

Do
Do

byte

Byte

Do
Do

Nome do

byte 00 ao 07 (valor XX)

08 ao OA

Extensao do arquivo

OB

byte

OC ao 15

Reservados (nao pode modifica-los)
Hora da criagao do arquivo
Data da criagao do arquivo
1° aglomerado do arquivo (posigao
na FAT)
Tamanho do arquivo

byte 16

byte

(3 bytes)

bit:FEDCBA9876543210

Byte de atributo

ao 17
Bytes 18 e 19
Bytes 1A e 1B

Do

arquivo

1C

a 1F

Nome

do arquivo 8 bytes no valor hexa (codigo ASCII)
Extens3o 3 bytes no valor hexa (codigo ASCII)
Byte de atributo Urn byte contem 8 bits; vejamos a fungao de cada
de atributo
:

:

:

bit

do byte

Dos
Dos
Dos

bits

F ate

bits

A

bits

B = Horas

(0 a 23)

5 = Minutos (0 a 59)
4 ate = Segundos (0 a 59)
at<§

Bytes 18 e 19 = Data (segue
raciocinio

:

Dos bits F a 9 = Ano (0= 1 980, 1 1 9=2099)
Dos bits 8 a 5 = Mes (1 a 12)
Dos bits 4 a = Dia (1 a 31)

:

Bytes

BIT

Seestiversetado (em 1),o arquivo

em questSoe so

paraleitura (n§o

pode ser apagado
Se estiver setado, indica que o arquivo n3o aparecera na listagem de
diretorio (comando DIR)
Setado, indica que e arquivo de sistema e so pode ser acessado pelo

1

2

sistema
Setado, indica que o nome
LABEL (rotulo) do disquete

3

em

questao nao e arquivo, mas sim, o

Setado significa que o arquivo e na verdade urn subdiretdrio
Setado indica que e urn arquivo de dados, nao urn programa
Reservado (e sempre 0)
Reservado (e sempre 0)

4
5

6
7

Temos entao

1C a 1F da

do arquivo

FUNQAO

mesmo

Sao 4

estrutura

:

Tamanho

:

bytes, o primeiro e

segundo

sao a parte LSB

O terceiro
MSB
Valor =

e quarto bytes sao a parte

LSB+ 256*MSB

(esta e a

formula de calculo do valor
* * *

A coisa e um pouco capciosa, mas com
pratica e tendo em maos as tabelas de
conversao de binario para hexa, aos
poucos vai ficando um pouco mais facil

:

de se entender.

76543210

bit

bindrio

26

10

bytes

= hexa 20
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MSX Ansi
Comunicagao sem misteno
Rog6rio Bello dos Santos

Desenvolvido por Miguel Freitas,

em
nato
teleinform&ica do Rio de Janeiro,
surge o MSX Ansi, um emulador para
um

programador

os micros MSX,

com

recursos iguais

aos melhores emuladores do PC, e
que muilo promete. J6 existem comercialmente as versoes para os
modens DDX e TELCOM, e est6
sendo terminada a versao para o
modem TM-2, fechando assim, o
cerco nos principais
tes

no

modens existen-

Brasil.

Como j& sabiamos, a emulagao
ANSI no MSX \k era esperada a muito
tempo. Para quern nao sabe, o termo
ANSI (American National Standarts
Institute) 6 o recurso utilizado nos
micros da linha

PC e

possibilitam tarefas

que
como mover o
outros

,

apagar linhas.e muitas outras

cursor,

coisas que tornam possivel ao usucirio
do MSX Ansi, desfrutar de jogos on-line,

chats (conversas) sofiticadas, etc.
por6m nao emula os cbdigos de cores,
pois o MSX Ansi nao consegue gerar
,

v6rias cores diferentes

ao

em telas de texto

um manual do MSX Ansi.

Devido a sua
extensa diversificagao, iremos comentar detalhadamente as fungoes do menu
principal e as demais, em flashs
explicativos.

A

mesmo tempo.

Pois bem, o

MSX Ansi

possui muitos

recursos que facilitam a vida do usu£rio,
e outros at6 entao nem mesmo imaginados por n6s. O programa 6 realmente

muito bem estruturado, por comegar
que 6 todo visualizado por menus e
janelas com sobreposigoes que dao um

aspecto mais profissional, al6m de facilitar a vida dos operadores menos familiarizadoscom "comandos diretos" (caso
da maioria dos softs de comunicagao).
O Msx Ansi 6 o mais completo e melhor

elaborado software para comunicagao
de dados via modem. Sao muitos os

mas nao nos cabe fazer aqui

recursos,

Ansi,

do emulador

Q VELOCIDADE

onde sera setado o
par§metro de velocidade, o stop-bit, e
a paridade. Figura 2

H CONECTA

-

onde se conecta o seu
micro a outro ou a uma BBS manual-

mente.

DESCONECTA

desconecta a

-

simplesmente

linha.

LIGAR PARA BBS

^^^ ^HB ^M^L

MSX

requer o mfnimo de experi§ncia em
outros emuladores. Na figura 1 pode-se
notar o primeiro menu, onde letras
chaves acessam as principais fungoes

[5]

MSX ANSI Vr.1.5 1993 Miguel Freitas
Velocidade
a
Conecta
Desconecta
H
B
Licjar fara BBS
XMODEM
E3
B
Con-f igurar
a
Lista de BBSs
EJ
CaK-turar/Enviar texto
Q
piretorio do disoo
Menu. HOST
B
Sair do MSX ANSI

do

utilizagao imediata

-

atrav6s dessa

fungao, pode-se inicializar uma s6rie
de discagens pr6 estabelecidas na con-

da lista de BBS, onde existe
o recurso de DISCAGEM CICLICA, ou
seja, o soft busca os numeros de telefones que foram pr6 estabelecidos na
lista de BBS, discando e conectando.
figuragao

Caso uma BBS

esteja ocupada, ele
busca o pr6ximo numero, e assim por
diante.

Esse procedimento de busca e

conecgao, se repete automaticamente
at6 que uma BBS seja conectada. Ao
final

ANSI A:

ECO DES LF

3&e-B-0 8N1

28

lista,

ele retorna ao primeiro

numero, fechando assim o ciclo de
discagens. Neste modo, ao conectar
uma BBS, o sistema tocar£ uma musica,avisandoaousu6rio que a conecgao
foi

Figura

da

completada.

1

MSX Top
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:

nomes das BBS. Tamb6m nesse m6dulo, voce poder£ com as teclas do cursor,
mover a barra do menu, posiciona-la
em cima de urn nome de BBS e com a
barra de espago marca-la para ser
discada posteriormente.

TEXTO com
Q CAPTURAR/ENVIAR
poder£ gravar tudo o
-

esta opgao, vocd

que

durante urn chat, utilizando-se os buffers para isto, que posteriormente ser£ gravado em urn arquifor digitado

votexto

ASC

II.

Da mesma forma voce

um texto, elaborado
em um editor de textos

poder£ enviar
pr^viamente

ASC
isso tanto para a modalidade
CMM, comoparadepositarmensagens
II,

nas BBS, o que poupa muito o trabalho

de

Figura

XMODEM

-

digitar on-line.

2
o

MSX

Ansi, utiliza o

o
otocolo X CRC, ou
fCYCUCAL
REDUNDANCY CHECK,
seja,

o que garante uma verifica?ao durante o processo de transferencia. O
programa checa os dados e se necesscirio, envia novamente os blocos
nos quais ocorreram erros de transmissao.

HCONFIGURAR atraves desla op^o, voce podera configurar o seu
MSX Ansi, habilitando ou
-

desabilitando fungoes especificas do

MSX

Ansi.

II LISTA DE BBS - ao entrar neste
m6dulo, voce estara entrando na
agenda telefonica do MSX Ansi, onde
poder6 incluir, apagar, ou alterar os

MSX ANSI Vr.l

1993 Miguel Freitas

Con-f i gu.racao
03

B
D
Q

a
Q
B
m
a
B

a

Drive atu.al A
Tabe 1 a de caracter es PC
Terminal ANSI
Eco seni
Line Feed seni
Relogio desl ioiado
Modo manual
Aroiu. iuo para capt- BUFFER
. TXT
Eco n^ impr.e^ora desl igado
Espera por conexac 20 seo,
Pr ox: i ma pacj i na
Vo 1 ta

|

:

:

:

:

:

:

:

ANSI A: 300 -B-0 8N1

:

1

:

ECO DES LF DES

Figura 3
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DIRETORIO DO DISCO - as vezes
pessoas se esquecem de quanto

espago remanescente existe em seus
discos, e com essa opgio de diretorio
aperfeigoada, acabam-se os FULL
DISK, ou seja, voce podera consutar
ou informar dados diferentes ao espago fisico de seus discos. Outra
coisa importante e que tendo em
disco oarquivoquesepretendetransmitir, o programa Ihe fornecera o
tamanho em KBYTES dos arquivos,
assim como o tempo que levara para
transmiti-los em 300 ou 1200 bauds.

desfazendo ou n3o a ligagao telefonica.
Veja que, se por exemplo voce esqueceu
de compactar um arquivo que ia passar
ao seu amigo, voce podera sair,
compactar o arquivo e retornar para o
MSX Ansi sem a perda da conecgao.
Notem que istoera impossivel no modem

DDX.

o

MSX Ansi deve aguardar por um sinal

a ser emitido pela BBS.
No modo chat, e bom lembrar que ele
devera estar ligado caso se deseje uma
"conversagao" micro a micro (CMM).

HOT KEYS

poderao Ihe facilitar
mais uma vez o acesso aos comandos,
em qualquer parte do
por exemplo
MSX Ansi podera se digitar uma associagio de teclas que representam um

As

:

Ainda sobre seus infundaveis recursos, o
MSX Ansi possui em seu menu de con-

SETAR A TABELA de
caracteres para os do PC. Com isso,
muitas ilustragoes poderao ser vistas em
figuragao a opgao

comando CONTROL+SHIFT+R. Com
isto, sera chamado o modo de recep:

gao de arquivo pelo protocolo
para outras opgoes tambem.

X, valido

algumas BBS's, molduras, desenhos e

GJMENUHOST-Onomejadizquase
maneira de se transmitir ou
enviar um arquivo de forma facilitada

Os

graficos.

um menu, isto e muito importante,

principalmente para pessoas

menos

com a transmissao de
modem. O usuario origem

familiarizadas

dados via
ou resposta, podera ler o diretorio do
disco atraves de um processo remoto, o qual ap6s, podera enviar ou
receber apenas digitando uma letra,
e respondendo aos nomes requisitados como arquivosde transmissao ou
recepgSo.
Ainda no modo HOST, ha a possibilidade de se deixaro modem em estado
de espera de ligagSo, e o processo

Uma opgao
CHAT SYSOP,

CONFIGURAQAO DE DRIVE em uso. O
defaut e sempre o drive A. Voce pode
utilizar o drive B para receber ou enviar
arquivos.

RELOGIO - com esta opgao, voce podeao do micro,
quando entao a qualquer momento de
uma conecgao voce sabera quanto tempo esta conectado, bastando teclar SHIFT
para ver o contador de tempo, outra
opgao do relogio. Se voce possui um
MSX 2.0 com relogio, podera programar
o seu MSX Ansi para uma conecgao pre
estabelecida com uma BBS, exemplo
ra

marcar a hora

igual

:

MSX Ansi estabe-

acerta-se o relogio do

no menu, a letra "C"
chamara o usuario que estiver longe
do terminal, tocando uma musica. Se
o usuario teclar qualquer coisa em
resposta, os dois irao para o modo
chat. A letra "S" do menu, saira do
modo HOST, e retornara a opgao

lecendo uma conecgao para daqui a 1
hora, e o processo se completara automaticamente avisando ou despertando o
usuario com uma musica.
Com a fungao de ECO na impressora

|]

SAIR

DO MSX ANSI

-

opgao, voce podera sair do
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com essa

MSX Ansi

e

os

se recomenda
deixa-los ligados, pois de nada influenciam em outras fungoes do MSX Ansi,
sendo que as musicas s3o
destintamentetocadasemmaisdetres
fungoes ao fim de uma recepgao com
:

todo ser automatizado.

anteriormente escolhida.

SONOROS

BUFFERS DETEXTO,

tudo, e a

por

EFEITOS

o que for digitado em um
chat, podera ser enviado para a impressora. A espera por um sinal de conecgao
ligado, tudo

da BBS, podera ser ajustado conforme a
sua necessidadeou preferencia pelo
menu, ou seja, voce definequanto tempo

sucesso, ao fim de uma transmissao
com sucesso, ao se conseguir conectar

com uma BBS

PARA BBS,

pelo metodo

ao se cancelar uma

trans-

em uma

trans-

ativado,

ao se

missao, ao haver falha

recepgao,

Com

o

LIGAR

etc...

modo CHAT

chat durante o CMM, o
usuario contara com duasjanelas, uma
para cada usuario para poderem digitar

aceitar

um

simultaneamente. At6 entao, esse processo era inedito. Outras opgoes indis-

pensaveiscomoemoutrosemuladores,
se fazem presentes. Sao elas ECO
(sem, local, remoto, local e remoto),
LINE FEED (sem, transmissao, recep:

gao, transmissao e recepgao).
MSX Ansi trabalha perfeitamente

O

tanto
ra

em 40 ou 80 colunas. Voce pode-

tambem redefinir os MACRO KEYS,

que poderao confer 9

linhas

de 80

caracteres cada, entre outros recursos

MSX Top
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inovantes

est& o

seu manual

que como nos melhores
programas de PC, 6 visualizado por
um hyper texto, ou seja, em uma
moldura aparecer^ o manual que
poder6 correr em scrooll de cima
para baixo e vice-versa, e com a
sobreposigao do cursor em cima de
uma palavra. Voce podera apertar a
barra de espago, e Ihe ser£ mostrado
o significado de uma palavra em questao, ou outras. O manual do MSx Ansi
6 detalhadfssimo, em sua linguagem
"soft" onde o mais inexperiente usu6rio podera compreender os termos
e palavras. Arquivos externos fazem
parte do MSX Ansi, entre eles o editor
de textos MED. Um outro programa
chamado ESTAT, se consultado, Ihe
informara em um grcrfico de barras,
como estci a utilizagao do MSX Ansi
no mes, este 6 um recurso bem
elaborado de Miguel Freitas.
interartivo,

adquirirem a versao registrada (comer-

O MSX

Ansi na versao shareware
pode ser encontrado em Sao Paulo, na

cial).

PONTO DE ENCONTRO BBS

(011)

:

941 .4491 que funciona de SEG. a SEXTA das 20:00 as 8:00 hs e aos SAB.,
DOM. e FERIADOS 24 hs. no ar., e no
Rio de Janeiro na

FANTASY BBS

:

(021

553.4453 nos mesmos hor^rios padroes
8N1 300 a 9.600 bauds.
Por6m lembramos que testamos ambas
as versoes do MSX Ansi, mas a versao
comercial 6 indispenscivel por muitos
recursos nao disponiveis na versao
shareware. Vale mesmo a pena a aquisigao deste software.
E muito chato entrarmos

em BBS

base-

adas em computadores PC, e nao dispormos de emulagao ANSI e nem SET de
caracteres do PC. Agora isso § possivel.

Maiores informagoes poderao ser
citadas diretamente com o autor.

Miguel Freitas
R.Tonelelros, 194 - ap.603
Copacabana - Cep: 22030-000
Rio de Janeiro / RJ
Fone: (021)235.3285

Shareware este nome 6 designado
aos programas de livre circulagao e
que sao distribuidos sem fins lucrativos, onde o autor desses programas (tamb&m chamados de software
de dominio publico), nao se preocupam com remuneragao alguma quanto a circulagao dos seus programas.
-

Ainda sobre arquivos externos, existe

o PULSE, um programa que atrav6s
do arquivo LOGS.LST, Ihe informara
o quantoficou uma ligagaotelefonica
em cruzeiros. Incrtvel, nao ? Bastando entrar com a data ini'cio e a data
final

desejada, est£ atualizado

com

as tabelas em vigor. A versao
shareware nao possue alguns recursos, mas permite a emulagao ANSI e
SET de caracteres do PC, o que
permite fazer algumas conecgoes e
transferencias de arquivos,

sem

pro-

blemas.

O MSX

Ansi de Miguel Freitas, 6 o

resultado de

um esmerado e esfonja-

do servigo de sua parte, que mereceu
o nosso reconhecimento profissioTern tecnologia 1 00% nacional.O
autor se dispoe de um servigo constante de informagao aos usu^rios que
nal.

MSX
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Discos

X Drives

Manutengao e cuidados

Um

dos mais importantes e
quase que indispensavel periferi-

coeo

DISK DRIVER. Atraves
dele, podemosterarmazenados

expondo a midia magnetica do
disco as pequenas poeiras do
nosso "AR".
Portanto, e necessaria

uma

nodisquete, todas informagoes,

limpeza na cabega de leitura e

programas, dados, arquivos, jogos, etc.
e alguns que nao

gravagao do DRIVER principalmente quando o mesmo comega
a apresentar alguma anormalidade. Mas nao se assuste, o que
parece ser uma tragedia, pode
sersimplesmenteresolvidocom

,

podemos nem imaginar em
perde-los.

que muita genta nao sabe,
e que o DRIVER precisa de uma
manutengao periodica, ou seja,

urn cotonete

cuidados como limpeza, alinha-

mento e outros que contaremos
adiante. Assim como o cabegote
de uma gravador cassete necessita de uma constante limpeza, o
mesmo acontece com a cabega
de gravagao do DISK DRIVER.
Veremos aqui, apenas os
cuidados basicos e uma correta
manutengao que pode ser feita
pelopropriousuario.

LIMPEZA

Com

o decorrer do uso, o
acumulo de sujeira proveniente
dos disquetes acaba afetando a
cabega de gravagao do DRIVE.
Por maior que seja o seu cuidado, o disquete sempre acaba
pegandoaquelapoeirinhainvisivel que voce nem imagina estar
all Ou seja, o simples fato do
disquete sair de sua capinha para
ser inserido no
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DRIVE, acaba

com alcool.

Retire a

tampa (gabinete

metalico) do seu

DRIVE e locali-

ze as cabegas de gravagao, que
ficam bem no meio do aparelho
(ver figura). A maioria ou quase
todos os drives existentes hoje,
possuem duas cabegas, ou seja,
cada uma e responsavel pela
leitura e gravagao de um dos
lados do disquete, ou seja, a
cabega de cima le a face superior do disco, e a de baixo a face
inferior (parte de tras do disco).
Se voce nao conseguir localizar as cabegas visualmente,
basta inserir

um

disquete mes-

mo com o DRIVE aberto, e locaa area onde se encaixa a
midia do disquete dentro do aparelho (ver figura). E muito facil,
pois como dissemos antes, e
lizar

limpar um simples
cabegote de um gravador cassete. Mas nao misture as bolas,

como

pois as cabegas do

DRIVER sao

totalmente diferentes das do gravador. Depois

de

localiza-las,

basta voce esfregar o cotonete
no miolo (geralmente branco) da
cabega (conformefigura) de bai-

Note que a cabega superior,
e inviavel, e nao ha quase como
impa-la.Tomemuitocuidadoao
impar a cabega superior do seu
DRIVER, pois ela nao e totalmente fixa como a de baixo, ou
seja, voce pode correr o risco de
solta-la. Essa operagao requer
um pouco de cuidado por parte
xo.

dousuario.
Nao deixe que solte

nenhum

do cotonete,
mas se isso acontecer, ao menos tenha o cuidado de removelo antes de fechar o equipamento. Tome o cuidado tambem de
nao entortar ou mover principalmente a cabega superior do seu
DRIVE, pois isso podera
fiapo de algodao

desalinha-lo.

Em

muitoscasos,

so a limpeza nao resolve o problema, pois se o DRIVE estiver
desalinhado, ai sim, voce precisara leva-lo a

um tecnico especi-

alizado que fara o alinhamento

do seu DRIVE atraves de
disquetes e aparelhagem apropriada. Veja a seguir alguns sintomas de sujeira e/ou

desalinhamentodo DRIVE:

MSX Top
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INTERFACE,
FLAT CABLE, GABINETE METALICO e FONTE DE ALIMEN-

programas no micro dele, e nao
roda no seu. Isso pode ocorrer
pela diferenga no alinhamento
do seu DRIVE com o dele. Um
dos dois nao esta normal, e deve

cabo que interliga a INTERFACE
ao DRIVER tambem sao muito
comuns. Existe ainda a FONTE
de alimentagao, que atraves dos
volts da tomada, transforma
1 1
essa voltagem em 5 e 12 volts
alimentando em duas entradas
separadas o DISK DRIVER. A
fonte de alimentagao raramente
apresenta problemas, e geralmente quando esta com problemas, nao acende a lampadinha
(LED) do POWER, quando liga-

serverificado.

moso aparelho.

DRIVE e o KIT. Maiores informagoes e vendas, podem ser obti-

Se os seus diquetes que sempre funcionaram comegarem a

-

apresentar problemas de
ra,

isso poder um sinal

leitu-

de sujeira

oudesalinhamento.
Muitas vezes, o seu colega Ihe
empresta ou Ihe grava alguns
-

-

Mensagens como

"Erro

na

formatagao" e "Erro de leitura"
sao comuns aparecerem, esse

pode ser um outro caso que
necessita de reparos.
Esses e muitos outros

mas podem

vir

sinto-

a aparecer no

Resumindo, DRIVE e o aparelho que fica internamente ao
gabinete, responsavel pela leitu-

e gravagao dos diquetes. A
INTERFACE e a responsavel
pelo envio dos comandos do
operador ao DRIVER, tambem
ra

INTERFACE
CONTROLADORA DE DRIVE,
chamada

decorrer do uso de seu DRIVE.

que e

Muitas vezes pensamos que o
problema e no micro sem antes
verificarmos o DISK DRIVE.
Portanto, nao espere que a ca-

atraves de

bega de leitura e gravagao do
seu DISK DRIVER se estrague.

Demais problemas, podem
ocorrer devido a defeitos na sua
Interface,

quenada maisfaz, do

que controlar todo o funcionamento do seu DRIVE. Mau contato no slot e problemas com o

MSX Top

Class- No. 1

de

interliagada

um

ao

cabo,

mesmo

constituido pela

TAQAO

e o verdadeiro produto
fabricado por essas empresas.
DRIVE, ou seja, a maquina em
si, que como dissemos antes e o

aprelhointernoaogabinete, ena
sua grande maioria importado, e

oDISKDRIVERcompleto.emonpelos
geralmente
tado
revendedores do produto que
compram separadamente o

das na Microgames Technology
(011)8710329.
S

s

Os cuidados para com a manutengao aqui descritas, sao de total
responsabilidade do usuario, n§o
se responsabilizando a revista por
mau uso ou danos que o usuario
possa causar no seu aparelho.
>

^

chamado

FLAT CABLE. E temos

cabega

ainda, a

fonte de alimentagao, que,

superior

l^

como

nome diz, alimenta o
DRIVE com 5 e 12 volts. A esse
conjunto todo chegamos ao proDISK
duto final chamado
DRIVER COMPLETO.

miolo

o proprio

DISK
DRIVER e da marca DDX, ou
ANGEISA, MICROSOL, DMX.
etc., saiba que apenas o KIT

cabega
inferior

midia do disquete

Portanto, se o seu

disquete no

DRIVE

(visto

de
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lado)

)

:
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After Burner
MSX1

Alexandre Sobrino

Um

dos maiores sucessos dos
fliperamas de todo o mundo. Esta
seria a definigao correta de AFTER

BURNER.

INTRODUQAO
Neste super jogo da SEGA &
ACTIVISION, voce pilotara um F-14
TOMCAT, abatendo os Mig's 21,

novamente CONTROL.
Aguardeo carregamento da primeira fase. Vale a pena lembrar que o
disco onde esta contido ojogo sera
acessado durante toda a partida,
portanto nao o tire do drive.
OBS. Caso voce queira utilizar o
:

joystick,
1

pressione 3 e

utilize

STAGE-2: Epraticamenteigualao
(Stage 1 com excegao de que esta
),

possui alguns ataques em massa.

o botao

em substituigaoatecla CONTROL.

pilotados pelos sovieticos.

OJOGO

economizarmisseis.usandoametralhadora do caga que nao esgota
suamunigao.

AS TEC LAS
* SETA PARA CIMA move o caga
:

Logo no comego desta
fase, sua nave sera reabastecida e
o restante do STAGE 3 sera carregado, portanto mantenha o disco no
drive. Finalmente, havera uma mudanga musical (apesar de eu achar

STAGE - 3

:

Este jogo e composto de 23 estagios, portanto nao e muito facil de ser

paracima

terminado. Porisso, abaixo, vere-

para baixo

mos uma descrigao de todas as fases que compoem este super jogo.
Mas antes, veremos o que fazem

*SETA PARA A ESQUERDA move

a primeira musica superiora segunda) e tambem cenarios (agora

o caga para a esquerda

estamos voando de noite).

as...

cagaparaadireita

opqoes

misseis (no
joystick pressione o botao 1
* ESPAQO aumenta ou diminui a

"SETA PARA BAIXO move o caga
:

:

*

*

Logo apos o carregamento do jogo,
apertando ESPAQO, veremos um

SETA PARA A DIREITA move o
:

CONTROL

:

solta

:

1

Keybord

velocidadedocaga (nojoy stick, pressione o botao 2)
* TECLAS 1 e 2 se pressionadas
simultaneamente, provocam a pau-

2.

Keybord2

sa do jogo

3.

Joystick

4.

Cursor keys

menu com 4 opgoes. Sao elas

:

Casoqueirajogarpeloteclado.escolha a opgao 4 (CursorKeys), pois
e muito mais simples controla-la.
Pressione portanto, 4 e em seguida,
a tecla CONTROL.
Posteriormente, aparecera na tela
outro menu, perguntando se voce

quer efeitos especiais ou musica
(Sound EffectsorMusic).Escolhao
que mais Iheconvier e pressione
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SL4GE-4;Odiaestaclareando...
e os ataques estao piorando. Apenas economize misseis.

em qualquer instante.

STAGE - 5

:

novamente

Agora estamos a

noite

(r^pido, nao?). Desta

vez, o reabastecimento e os reparos

gerais serao feitos por caminhoes
de combustivel e tecnicos. Pois

bem,acabouamoleza....

OBS. Para que a nave de ofamoso
"LOOPING", pressione insistentemente as setas para a direita (junta-

voando a neve.

mente com a seta para cima ou para

esta fase, fique subindo e descendo

baixo) e a seta para a esquerda (seta

com a nave na tela, de modo que seu

para cima ou baixo), ate que o caga
de a cambalhota aerea.

caga nao seja atingido pelos misseis

ASFASES

STAGE- 7 Logo no comego desta

STAGE- 6. Agora, estamos sobre-

Uma dica:

durante

sovieticos.

:

voce tera de enfrentarum pilomaluco que vai tentar abate-lo,

STAGE- 1 A primeira fase e muito

fase,

simples de sercompletada. Apenas
uma pequena observagao procure

to

:

:

utilizando para isso

MSX Top
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!

!

metralhadora. Cuidado com ele

:

!

Dica para nao seratingido, fique se
movimentando sem parar na parte
:

Esta dica naoeinfalivel, mas ajuda. Logo apos o ataque
inferior da tela.

deste piloto, teremos que enfrentar
os sovieticos novamente. Chumbo
neles

STAGE- 8: Nesta fase, nosso caga
voarquase rente ao chao, e voce
(o piloto, logico), tera que destruir
acampamentos, caminhoes e tanira

quesinimigos.evitandoesbarrarnas
muralhasgigantes. Dica

:

Voeo mais

devagarpossivel, de modoa poder
desviar a tempo das muralhas e
destruirum numero maiorde inimigos, ganhando assim mais vidas.

.

sobrevoamos o mar, enfrentando
logo de cara o "maniaco do ca$a"
(vamos chama-lo assim), que fara

chumbo neles!

de tudo para abate-lo. Para evitar
esta terrivel tragedia, releia as instates do STAGE 7.
Ah, cuidado tambem com osnavios!

simo para os pilotos queficaram sem
misseis(comoeu, porexemplo). Ataques de 1 inimigos simultaneos na
tela, enviando gentilmente em sua

Eles tambem enviam misseisem sua

diregao

dire?ao. Ainda no final deste esta-

fase e farao a alegria dos TOM
CRUISES do MSX. Dica aproveite
este estagio para rezar.

enfrentaremos o "maniaco do
caga" novamente (onde e que esta o
para-quedas?).
gio,

STAGE -11

Logo no inicio deste
estagio, nosso caga sera reabaste:

Ainda neste estagio, urn missel teleguiado vira atras de voce. Para escapardele, pressione as setas para
a direita e para a esquerda de modo
a dar o famoso "LOOPING".

bem

Tam-

neste estagio, notamos urn

aparecimento de urn novo inimigo
osnavios.

STAGE -10:

MSX Top
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saocomunsnessa
:

STAGE -17: Este estagio eidentico
ao STAGE 8.
STAGE- 18: Bern, logo no comedo

massa.quepodemcomprometersua

deste estagio, faremos urn reabastecimento (Deus seja louvado !).
Logo apos, urn missel teleguiado
vira tras de voce (Droga Acabou o
sossego). Para livrar-se dele, releia
as instates do STAGE 9. Mas.jse

ataques

missao. Atentjao fique atento tambem para os navios, pois qualquer
:

serfatal.

!

STAGE -

:

missel,

1

em

cido. Esta fase possui

descuido pode

9 : Logo no inicio deste
estagio, agrandenave-mae.quefez
milharesdejogadoresdefliperama
chorarem de emogao ao ve-la, ira
nos reabastecer. Aten^ao durante
este estagio, movimente-se bastante pela tela, pois em determinado
ponto deste estagio nosso aviao sera
alvo de urn missel muito veloz, do
qual voce nao tera tempo de desviar

STAGE- 16: Urn estagio perigosis-

STOGE- 12: Esteestegioepraticamente

igual

ao

STAGE

voce conseguir se livrardele,

1 1

SORRIA,

STAGE -

13 Neste estagio, "apenas" faremos urn pouso para reabastecimento (como "apenas" ?).
:

tro

NAO

pois logo em seguida, ou-

missel vira atras de voce (THE
!

REVENGE). No mais, apenas tome
cuidado com os ataques dos terriveisMIG's!!

STAGE- 14

:

Bern, mal

ievantamos

voo e urn maldito missel teleguiado
viraatrasdevoce.DeoTOOPING"
e livre-se dele. De resto, nada espe-

urn rea-

bastecimento (Sofaltava essa Voce
implora pelo reabastecimento nos
!

estagios 15 e 16 e so e realizado
agora!). Esta fase eparecida como

cial.

STAGE

STAGE -19: Novamente,

-

15

:

Urn estagio

como

qualquer outro (vainessa !), a nao
ser por urn unico detalhe: algumas
esquadras de Mig's irao atacar POR
BAIXO do seu aviao. Voe o mais
baixo possivel, mantenha a calma e

STAGE

18, a

nao ser que

dois

misseis teleguiados irao atacar ao
mesmo tempo.

STAGE- 20: Outro
to

reabastecimen-

marca o inicio deste estagio (de
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!

novo

?).

Agora que voce

!

ja esta

terminando o jogo, cuidado com os
ataques dos terriveis MIG's
!

STAGE-21

!

aparecerao na

com forga total (e com misseis
tambem). Tome cuidado ainda com

misseis, pois existem certas partes

osmisseisteleguiados.

pensaveis.

car

.Bern, logo no comego

dessa fase, o "maniaco do caga" ira
atacar novamente. Este estagio e
marcado pelos ataques ininterruptos
dos MIG's (grandenovidade !) e pela
enorme quantidade de misseis enviadosemsuadiregao.
Neste dramatico e

tela.

do jogo onde eles se tornam

Nos

indis-

estagios 8 e 17,

omaximo que
puder e destrua o maximo de inimidiminua a velocidade

STAGE -23

:

Este nao e propriamen-

e sim, o fim do jogo.
Aqui, o nosso aviao pousara e o
nosso piloto recebera os parabens
te urn estagio,

porter completado esta missao

DICAS Voe o mais baixo possivel,
de modo a poder veros inimigos que
:

STAGE -22:

Economize

penultimo estagio, os MIG's v3o ata-

gos possiveis de modo a poder ganhar mais pontos, e consequentemente, mais vidas. Nosgrandes ataques, suba e desga varias
vezes na tela, de modo a nao ser
atngido pelos misseis sovieticos.

BOASORTE!!!

INFORMAQAO SUA MELHOR FERRAMENTA
-

SUAAGENCIA BANCARIA
ENCERROUOEXPEDIENTE?

INDICADORES

OCHEQUEEREALMENTE

ECONOMICOS

"BOM" ?
suaduvida.consultando
oservico "Informacoes
Cadastrais" da Associacao
Comercial de Sao Paulo.

Tire

Nao se preocupe. Fa?a sua
aplicacao e verifique sua posigao
financeira. a qualquer hora,

DETRAN

do

seu proprio escritorio.

TELECHEQUE

AFILADODETRAN
ESTAMUITOGRANDE?
e carros
roubados sem gastar tempo
e combustivel.
Verifique multas

VOCESABEACOTAgAO
DO DOLAR AGORA?

LISTA

TELEFONICA

Veja a cotacao dos principais
indicadores economicos,

B A NCOS

na hora que voce precisar.

TALVEZVOCEESTEJA

BOVESPA

OTELEFONEQUEVOCE
PROCURAMUDOU?

MAIS RICO E

CORREIO

NAO SAIBA...

Consulte, na hora, as

Descubra o novo numero,
pesquisandodiretamente nos
computadores da Telesp.

cotacoes das acoes Bovespa
e dos Commodities.

GANHE TEMPO

E DINHEIRO

!

Agora, atraves do sistema Videotexto, voce pode consultar
tudo isto e muito mais, de onde voce estiver e a qualquer hora.

SP VIDEO

:

MODEMS PLACAS MODEMS MICROCOMPUTADORES
-

-

VENDAS:
SP VIDEO MARKETING E PROMOQOES LTDA. Rua Cubatao,666 A
04013-002 - Sao Paulo - SP Tel: (011) 544.4526/2674/2871
Vila Mariana
-

-

36
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SEU MSX

MELHOR
Professional Paint: o melhor editor grafico do mercado. Pode ampliar e reduzir figuras. CrS 530.000.00
Turbo Anlmador 3D: excelenle programa para compulacao grafica no MSX. Parece Amiga. Cr$ 530.000.00
Professional Data Retrieve: Urn super banco de dados para voce calalogar o que quizer. DBase compatfvel. CrS 530.000.00
Professional Publisher: o melhor sistema Desktop Publishing para MSX. Facil de usar e exlremamente eficiente. CrS 530.000.00
Professional Cards: programa gerador de cartoes comemorativos, Acompanha disco de shapes. Cr$ 330.000.00
Professional Labels: gerador de eliquelas personalizadas para disquetes. cadernos. frtas de video, etc. CrS 280.000.00
Professional Stripes: criafaixas promocionais com ale 4.6 melros. com shapes, alfabelos. etc. Cr$ 280.000.00
Professional Publisher Advanced: os quatro programas acima reunidos num so produto. CrS 970.000.00
The Disk Mechanic: 15 programas para voce ulilizar melhor o seu computador. CrS 240.000.00
MSXDisk Press #1 a melhor revista em disquele para o seu MSX. Arligos. dicas e analises. CrS 280.000,00
FastBack!: super copiador selorial que formala enquanlo copia. Excelente interface grafica. CrS 240.000.00
:

Flow Chart: gerador de graficos comerciais e estatisticos. Compativel com o SuperCalc 2. CrS 330.000.00
Poster Maker: cria poslers e carlazes em questao de minulos. Centraliza textos automaticamente. CrS 330.000.00
Multi-Display System: gerador de scrolls para lilmagens em video, alem de colocar 25 efertos especiais em lelas. CrS 330.000,00
Colorindo!: urn verdadeiro livro de pintura eletronico para a garotada enlre 3 e 7 anos. CrS 240.000,00
Music Stealer: retira todos os sons e musicas de jogos padrao MSX. Permite a edicao dos sons. CrS 330.000.00
Brasil Geografico: atlas eletronico com informacoes sobre cenlenas de cklades brasileiras. CrS 280.000.00
Master Cruncher: super compactador de arquivos para voce economizar o maximo de espaco em disco. Cr$ 280.000.00
Sprite Factory: o melhor e mais complelo editor de sprites feilo no Brasil. CrS 240.000,00
Screen To Dos: transforma telas .SCR em .COM para voce incrementar seus BATs. CrS 210.000.00
Zorax: o primeiro jogo nacional de acao. Varias fases e inimigos. Cr$ 240.000.00
Guerra Fria: sensacional wargame para voce jogar com toda a famflia. CrS 240.000.00
A Lenda da Gavea: o melhor e mais consagrado adventure nacional. Cr$ 240.000.00
Desktop Video Guide: apostila elelronica que ensina truques e macetes em video. CrS 180.000.00
PPaint Color Fonts fl: fontes coloridas criadas no PPainl. Cr$ 180.000.00
PPaint Letters #1: arfabetos coloridos e com espacamenta ajustado para o PPaint. CrS 180 000.00
PPaint Padroes: dezenas de padroes e formas de lapis para o PPaint. CrS 180.000.00
Art Pack 1, 2 e 3: conjunlos de liguras para Desktop Publishing ou video. CrS 180.000,00 (cada conjunto)
Letters 1. 2 e 3: arfabetos para desktop. Multi-Display ou PPaint, Cr$ 180.000.00 (cada conjunto)
SuperLetters 1, 2 e 3: alfabelos no formato shape. Varios tamanhos. CrS 180.000.00 (cada conjunto)
Borders 1, 2 e 3: bordas enfeitadas para desktop ou video presentation. CrS 180.000.00 (cada conjunto)
MiniShapes 1 e 2: figuras em miniatura para voce usar onde quiser. CrS 180.000.00 (cada conjunto)
X-Rated Graphics: figuras eroticas para desktop publishing ou vfdeo. CrS 180.000.00
600 Shapes: colecao com 600 figuras nos mais variados assuntos. CrS 240.000.00
Professional Headlines: mais alfabelos no formato shape. Varios tamanhos. CrS 180.000.00
Amiga Shapes: figuras retiradas do computador Amiga. CrS 180.000.00
PC Shapes: figuras retiradas do computador PC/XT/AT. CrS 180.000.00
Spanish Games Shapes: figuras retiradas de jogos espanhois. CrS 180.000,00
Comics on Disk: figuras de historias em quadrinhos para desktop. CrS 180.000.00
Desktop Surfaces: superficies detalhadas para valorizar seus trabalhos em desktop. CrS 180.000,00
Color Shapes: shapes coloridos para vkfeoprodugao. CrS 180.000,00
Color Surfaces: superficies coloridas para videoprodugao. CrS 180.000,00
Video Fontes: Alfabelos coloridos no formato shape para videoprodugao. CrS 180.000,00

MSX
MSX

Para Programas em 3 1/2, acrescente Cr$ 60.000,00 por programa.
Despesas postais fixas: CrS 70,000,00 (com registro de seguranca)

Os

rodam em
FastBack! e Lenda da Gavea.

seguintes programas nao

Stealer.

interfaces

de memoria (DD Plus. Sharp. Tradeco.

Para fazer seu pedido. envie cheque nominal e cruzado
ou vale postal a:

Hitek

Computagao Sistemas

Rua Uruguaiana, 10
20050

•

1602

si

Rio de Janeiro

Mai ores informacoes:

Proteja

-

-

2.0):

The Disk Mechanic. Music

Revendedores Autorizados:

Editora Ltda
RS: Digimer (051) 221 7502
RJ:Takeru(021) 232 0650

Cenlro

RJ

tel

DDX

(021) 252 9023

o softwaie

nacional.

Comprando

original,

voce compra aualidaoe e garante novos lansamentos

Hydelide
MSX1
Alexandre Sobrino

T&E SOFT,
dos jogos PYRAMID

Este e mais urn jogo da
firma criadora

WARP

(para

MSX

SUPER

1),

LAYDOCK (MSX 1 c/ megaram) e
GREATEST DRIVER (MSX 2), e de
muitos outros games para a linha MSX.

INTRODUQAO
Hydeland era um pais prospero e
feliz, onde existiam tres pedras magicas que se encarregavam de mantr
longe as forgas do mal.

Um

dia,

uma

delas desapareceu; imediatamente as

duas pedras restantes perderam seus
poderes. Foi entao que Valarys, o terrivel demonio, despertou de seu sono,
fazendo o reino se transformar em

A TELA

estranhos.

da tela, podemos
observar alguns marcadores com fungoes proprias. Sao elas:
LIFE - Indica a vitalidade de Dyego
STR (STRONG) - Mede a forga de
Diego, a capacidade do herbi para
travar um combate. Aumenta com EXP
(EXPERIENCE). Nunca diminuiu.
EXP (EXPERIENCE) - aumenta conforme Diego vai matando os monstros.
Debaixo desses tres marcadores,
podemos ver um pequeno retangulo,
que mostra a palavra FAIRY. No momenta em que Dyego travar luta com
algum monstro, omarcadorinformara
seu nome, energia, e quantos golpes

Na

parte direita

WISP - 20% - Especie de bola de fogo,
que habita uma das muitas passagens

em

existentes

Hydeland.

LADYAMR 21%

Especie de cavade duas cores que habitam os
-

-

leiros

labirintos subterrSneos.

GOLDAMR -21%so

uma
£ companheiro de LADYARM.

cor.

WIZARD

25%

-

Cavaleiro de

feiticeiro

-

de

Hydeland.

ZOMBIE

30%

-

-

Sao os zumbis que

cidades inospitas e indescritiveis, habitada por terriveis feras maquiavelicas.
Valarys raptou tambem a bela princesa
Ana e, para complicar mais a sua vida,

serSo necessarios para destrui-lo.

habitam o cemiterio.

OS MONSTROS

HYPER 30% - Parecido com HOPER,

escondeu as pedras em diferentes lugares do reino. Agora voce pergunta
- "Onde e que eu entro nessa historia

do com

Ao

todo,

-

sao 19 monstros (contan-

Sao eles

Valarys).

bem mais

SCORPION

(Nome

forte.

:

:

toda

so que

/ Forga / Descrigao)

T

37%

Sao escorpioes
que habitam o castelo. Sua picada 6
-

-

muito perigosa.

Voce 6 Dyego, que, com sua espada e

WASP- 2% - Pequenos morcegos que

escudo, esta diposto a liquidar Valarys
e, com este ato, acabar com toda a

habitam as an/ores e atacam sempre

em

grupos.

VAMPIRE - 37% - Habita o
Mate-o com a cruz sagrada.

castelo.

opressao imposta porele (bonito, nao!).

KOBOLD - 2%

Monstro pequeno e
dificil de se distinguir. Ataca quando
menos se espera.

AS TECLAS
SETA P/CIMA - move nosso

SLIME
-

move nosso

heroi

5%

-

Pequenas montanhas

-

gelatinosas andantes.

SETA P/ESQUERDA

-

move nosso

STIRGE

10%

-

-

que habitam a mansao do vampiro.

para a

GOBLIM

esquerda
SETA P/DIREITA • move nosso heroi
direita

grava os dados do jogo
(para posterior continuagao)
TECLA R - carrega os dados do jogo
-

-

18%

-

Especie de negro

africano.

Pulam pelo caste-

onde se encontra aprisionada a

princesa Ana.

SKELTOR 65% - Companheiros dos
GRENAMR. Seus ataques sao sempre
-

EEL

70%

energia,

ROPER

Guarda o bau do
do bosque contra visitantes
-

19%

£ uma

serpente marinha
que habita os rios de Hydeland, onde 6
dificil manobrar. Este sim, e o monstro
mats odiavel, nao so por ter mais
-

•

labirinto

38

lo,

-

Diabolicos morcegos

heroi para a

W

-

muito perigosos.

para baixo

TECLA

GRENAMR 50%

heroi para

cima

SETA P/BAIXO

-

-

mas por

ser o mais

dificil.

-

DRAGON 73% £ um grande dragao,
-

-
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brago direito de Valarys. Vigia implacavelmente o castelo da princesa Ana.

que habita o castelo.
serve para ver
Jarrao Magico
ro

:

serve para matar

Chave Secreta

aparece e desaparece o tempo todo.
Se voce conseguir mata-lo, devolvera
a paz a Hydeland.

Valarys, o demonio.

Lampada Eterna

:

:

permite que nosso

3 pedras s3o as pedras que Valarys
escondeu pelo reino. Voce tera que

Espada Magica serve para dobrar o
poder de ataque de Dyego.
Escudo Justiceiro : serve para aumentar a capacidade defensiva de Dyego.

recupera-las, ou matar Valarys para

:

Cruz Sagrada.serve par matarovampi-

:

que o

Os monstros mais poderosos

reino retorne a ter paz.

(EEL,

6 preferivel

matar aos poucos.
- Ataque os monstros por tras. Pode nao
ser muito honesto, mas lembre-se do
velho ditado

heroi veja na escurid§o.

* * *

OBJETOS

-

DRAGON, VALARYS)

recepientes lacrados.

VALARYS- 1 10% - O grande demonio,

energia que a sua, pois podera ser fatal.

:

"Mais vale

um

covarde

do que um heroi morto".
- Sempre que avangar um pouco mais
que o jogo, grave-o.
vivo

SENHAS

DICAS
- Nunca ataque um monstro com mais

Na

tela

de abertura, pressione 2

(continue) e digite

:

WJHUBJDNFOQ

&;

ento e

mmmmmim:

as para MSX 1,2
cite catalogo

mwmmm

-__JB
kuaPeroNunes,204
Cop: 03411-140- Sao Pa
I

one: (Oil)

2!

Hoi

iiill

iw«
offic

mm
s para todo o Brasif

m
sa

W

m

_^
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Essa sessao e destinada as cartas recebidas pelo leitor e usuario MSX. Colabore voce tambem
enviando suas duvidas, sugestoes, colaboragoes, etc. Por ser nossa primeira edigao, nao recebemos
nenhuma carta ainda (e obvio I), alias, nem todo mundo e vidente, a ponto de adivinhar o surgimento
de uma nova revista. Esse espago e reservado a voce, leitor e usuario, que queira de alguma maneira
fazer parte desse quadro. Envie-nos sua carta para
:

MSX Top

Class

-

Sessao Cartas

-

Cxa.Postal

:

15102

-

Cep 01599-970
:

-

Sao Paulo/SP

Este espago
e seu

III

Participe HI

40
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Meu recado

e de pleno sucesso a
essa revista, estava mesmo faltando
urn espago para o micro MSX, e s6 para
ele.

Francisco deAssis

Gostaria de maiores informagdes

sobre a orientag^o da
Class,

MSX Top

revista

como que tipo de assuntos

pre-

tende abordar e se sera possivel
encontra-la em bancas do interior.
Mario Lucio Marchioni

Muito bem, s6 espero que n§o

fi-

quem falando so do MSX mais avangado, e sim do padrao em si, como um
Promogoes, discussSo, ressurgimento, entre outros sao essenciais.

todo.

Ovidio Joao do Santos

Gostaria de saber se existe

Winchester e digitalizador de imagens
para MSX. Onde posso encontrar ?
Gostaria de saber mais aplicagSes do

MSX 2.0. Sou estudante de engenharia
e gostaria de saber se existem progra-

masdeMSXdestinadosaessafinalidade.

Alexandre Luis Fontolan
Prezado Alexandre, ainda nSo existe a possibilidade de se encontrar
Winchester para MSX no Brasil. Na
Holanda,

utiliza-se

fabricada pela

uma

a

Mario,

revista

MSX

Top

trabalho.

O que a nossa revista preten-

mostrarao usu£rio no decorrerde
nossas edigdes, que o MSX pode atender a muitas de suas necessidades, ou
ate quase todas. A MSX Top Class tera
sempre esse espago para orientar o
leitor e usu$rio, a usufruir o maximo de
seu equipamento.
de, e

Class pretende abordar todas as $reas

do MSX, tanto para MSX 1, 2, 2+ e
promete muitas surpresas no que diz
respeito ao MSX Turbo R. Temos como
maiorpreocupagao, ressuscitarde uma
vez o MSX, o que nao e impossivel. Ao
contraho do que dizem, o MSX nunca
morreu. Ecom o apoio dos usu£rios e
o incentivo da nossa revista, poderemos elevar cada vez mais o nivel

dessa fantastica maquina chamada
MSX. Quanto a distribuigao da revista.
lembramos que a MSX Top Class tern
circulagao nacional, e podera ser encontrada no Brasil inteiro. Caso voce
n§o encontre a revista em bancas da
sua cidade, entre em contato conosco,
pois faremos com que ela chegue de
qualquer maneira ate

al.

Marcelo X.Correa

controladora

Marcelo X.Correa

Eu queria saber se o MSX serve s6
para o Videotexto, ou para demais
aplica?oes, programas, etc.
Guilherme Akira
Obrigado Guilherme pela sua pergunta. Veja bem, o Videotexto, e apenas uma das inumeras facilidades que
o MSX pode oferecer. Se voce ainda
nao tern conhecimento de programas e
demais utilitarios para o MSX, consuilte
as software-houses especializadas que
fornecem catelogos (na sua grande
maioria GRATIS) contendo listagens
com milhares de programas e atejogos
para o MSX.

MK Public Domain. Para

se utilizar essa controladora voce ira
necessitar tambdm do MSX DOS 2.0

em

Cam

grande potencial em todas as areas de

cartucho e o

Memory Mapper.

Quanto ao digitalizador, & encontrado
somente na Europa. Na Suiga pode ser
encontrado por 700 francos suigos.
Existem alguns programas na area de
engenharia para MSX. Consulte a sua
software-house que podera Ihe fornecer maiores informagoes a respeito
desses programas.

Marcelo X.Correa
Gostaria de saber se a revista ensi-

nara programagao

desenhos para

MSX Top

Class- No. 1

basic, tal

como

ele. Enfim, trabalhar

com o micro sei que j^ e ultrapassado,
mas nao vou jogar ele fora. O que mais
posso fazer com ele ?
Marco A.Mello Spindola

Voce quer falar conosco
Entiio

participe

voce

tamtem

dessa sessao da revista MSX Top
Class atraves do seu terminal de
Videotexto. Tire suas duvidas ou
envie-nos a sua colabora?§0N|

A MSX Top Class mantem um ser

Meu
Trabalhar

Rogerio B.dos Santos

em

caro Marco, nao diga isso.

com o

MSX nao

serd ultrapassado, pois o

6,

e nunca

MSXpossui

vi?o *-' s no ar,na central 1481:

SPV'MSXl
m&mm:
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Anuncie

em

Top

ftftft

Class ft ft
Nao perca seu tempo
Se voce ve as horas

!!!

passando e nada de negocios, anuncie

MSX Top

em

Class.

Transforme suas
horas perdidas em

(011) 871.0329

SOFTWARE
QUEM UGA PARA VOCE

SE VOCE SO TEM MSX, LIGUE PARA

(011)819.2706
Representantea da
**
**

B&gica

Franga
**

-

-

Suiga

Suiga

:

Editores musicais profisslonais para

FAC Soundtracker- 1
FAC Soundtracker- 1
FAC Soundtracker- 1

Disk

-

Marcinelli

**

IOD

:

Europe

Faviere Sebastien

:

**

Bruxelas

:

MSX Forum

Saint Etienne

:

Andre Vermeille

-

Holanda
Produtos Datagame p/ MSX Megaram game, Megaram
disk (256/512/768), Modem, Kit para drive e interface.

-

Domerati

Belgica

Franga

COBRA SOFTWARE na

-

Lausanne
-

Tilburg

Lausanne

PSG - SCC FM PAC - MSX AUDIO
-

:

:

**

Carlos Leitao **

MSX QUASAR

Les

:

**

MSXIENS

**

Suisse

:

A program Para FM PAC e MSX AUDIO, programa MSX 2
-

-

B musics Para FM PAC e MSX AUDIO, musicas MSX 2
Disk C samples Para FM PAC e MSX AUDIO, samples MSX 2
Disk Aprogram Para FM PAC e MSX AUDIO, programa-MSX2
Disk B musics Para FM PAC e MSX AUDIO, musicas MSX 2
Disk C samples- Para FM PAC e MSX AUDIO, samples- MSX 2
Somente para MSX AUDIO, programa, musicas, samples -MSX 2
Para FM PAC e MSX AUDIOCHIP, musicas para FAC Soundtracker PRO -MSX 2
Disk

-

-

-

FACSoundtracker-2.1

-

•

FAC Soundtracker-2.1

-

FACSoundtracker-2.1

FACSynthPower-1

FAC Soundtracker PR6
MAX FAC Musics
MAX FAC Musics
MAX FAC Samples
MAX FAC Samples

-

A Para FM PAC e MSX AUDIO CHIP, musicas para FAC Soundtracker PRO MSX 2
Disk B Para FM PAC e MSX AUDIO CHIP, musicas para FAC Soundtracker PRO MSX 2
Disk A Para FM PAC e MSX AUDIO CHIP, samples para FAC Soundtracker PRO - MSX 2
Disk B Para FM PAC e MSX AUDIO CHIP, samples para FAC Soundtracker PRO MSX 2
Disk

-

-

-

-

•

-

-

Editor de

Musfca
IOD GIF DUMPS

PSG, SCC,

FM PAC, MSX

1

e

MSX 2, editatudo junto ounao,

facil

uso. 6timo.

Demo com as melhores telas ja vistas de urn PC, convertidas para o MSX. alta resolucao.
Demo,o o. Scroll Textcom Coopeer Screen do AMIGA feitonoMSX.FM PAC ounao,MSX2
Demo, urn Cooper Screen, visual incrivel com Scroll Text, para FM PAC ou nao, MSX 2

Rhapsody
Cooper Shock

1

DEMO IRON MAIDEMMSX2
DIXMSX2FMPACPSG
SAMURAI DISK # 3 MSX 2
SAMURAI DISK # MSX 2
DRAGON DISK#10MSX2+

I

RON BALL MSX 2 SCC

ALIENSMSX2+

NOSH MSX 2+
LOGILIST MSX 2 MOUSE
ARCUS2PART2MSX2

1

HOROSCOPE KONAMI MSX 2
SUPER IMPOSE MSX 2
LUBECK MSX 24
SUN RISE PICTURE # 4 MSX 2+

TROJIKAMSX2+

SYNTHSAURUSPORTUGUESMSX2
MIGICON SCROLLTEXTMSX2
MSXIENS SUISSE MSX 2+

Jogos e aplicativos para MSX 1.1. 2.0, 2.0+ e Megaram.
Desktops Publishing, Cads, Emuladores para todos os
modens, Editores Graficos e musicals para PSG, FM
PAC. SCC, MSX AUDIO, para hobby e profissionais.

Realm ante trazemos as ultimas novidades da Europe e
Japao, mantemos mtercambio cultural e comercial com
toda a Europa.

Entregamos para todo o

Brasil

e garantimos nossos

produtos, solicrte catalogo gratis.

So trabalhamos

pelo correio, por isso atendemos melhor.

Rua Chady Muradi,

81

-

Jaguare

-

Sao Paulo

-

SP

-

Cep 05351 -050
:

