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Úgy nagyjából egy hónappal ezelőtt az egyik legjobb barátom azt mondta, hogy
Szeged mellett kapott állást és beköltözne hozzám. Mondtam neki, hogy jó semmi
akadálya, de csak egy feltétellel, ha magával hozza a Segát is. Viszont ígérem, most
erről nem tartok kis litániát!

A gépezet
A gép nem egy bonyolult szerkezet. Egy nagyjából A4-es lapnyi
méretű helyet foglal el.
A kissé íves tetején van a ki-be kapcsoló gomb, a kazetta, vagy kártyaolvasó (ki hogyan ismeri a ROM
cartridge-t) valamint egy pause gomb.
A gép elején van a két vezérlő csatlakozó, a hátulján pedig a táp csatlakozó
és a tv kábel helye.
A 8 bites processzor a 64kb-nyi
memóriájával éppen hogy arra elég,
hogy vagy a beépített játékot elindítsa, vagy a behelyezett kazettáról
próbáljon meg ügyködni valamit.
A videó vezérlő a maga 256X192pxes felbontásával csak nagyon ügyes
trükkökkel tud 64 színt egyszerre
megjeleníteni, átlagban inkább a 32-t
súrolja.
Ha mindezekhez hozzá jön, hogy
a gép nem rendelkezik belső írható
tárolóval, így a játék állásokat nem lehet vele elmenteni, már tudjuk, hogy
egy olyan környezetbe csöppentünk,
amit egy mai játékos messziről elkerülne.
Ja és ami még ennél is viccesebb: a
játékok 256KB-nyi helyet foglalnak.

Összeszerelés

A Gép állat

Miután haverom elhozta „a szegát” közölte
velem, hogy olyan csatlakozót talált, amit a tv és a tv
kábelre kell dugni, de olyat nem, amivel a gépet kell
összekötni ezzel a csatlakozóval.
Nem is értettem ezt elsőre, majd mikor a kezembe nyomta a szerkezetet, kezdtem megvilágosodni:
ez még abban az időben készült, amikor egyetlen
egy csatlakozó volt a tv-n, amiről az adást kapta.
Mivel volt elfekvőben egy rakat RCA kábelem, így
nagyon könnyen és gyorsan megoldottam a kábelezési problémákat. Már csak az volt hátra, hogy
bekapcsoljam és megkerestessem a tv-vel a gép
jelét. Digiseknek mondom, hogy a Cartoon Networkre kell csak átkapcsolni.

TV és gép csatlakozó
A gép belseje

AniMagazin/Japán mániásoknak

256KB
Az annyi mint 0,25MB (még a floppyk is 1.44MB-osak voltak),
valamint annyi mint 0.0002GB.
Ebből már kikövetkeztethető, hogy egy ma forgalomban lévő
DVD-n kb. 20000 Master System játék férne el!
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A vezérlő

Az első alkalom

A gép egyik legnagyobb negatívuma a kontrollere. Egyrészt nem tudom, hogy kinek a
kezére tervezték, de az enyém már nagyon fáj
egy félóra játék után. Másrészt meg ki tervezte
ezt? Én jobbat tervezek. Ez egy tégla, amire
tettek két gombot meg egy pad-et.
A minőségre egyáltalán nincsen panaszom!
Ezt a földhöz lehet vágni, meg lehet taposni,
de tökéletesen működik tovább. Viszont ha
csak egy picikét is ergonomikusabb lenne, nem
szakadnának ki az ujjaim 10 perc játék után.

Mivel ez volt az első alkalmam a
Segával, csak nagyon óvatosan,
selyem kesztyűben és pormentes
környezetben csatlakoztattam rá az
egyik játék kazettát, majd kapcsoltam
be a masinát. Kicsit furcsállottam is,
hogy a kazettára az van írva, hogy R.C.
Grand Prix és ahelyett meg elindul a
Sonic 1.
Sajnos a sok évnyi padláson állásnak
meglett a hátránya: minden csupa
por. Így hát jöhetett a jó öreg módszer, és egy erős célzott levegő áramlatot küldtem mind a kártya csatlakozó felületére, mind pedig a gépház belsejébe. A következő próbálkozásom az autós játék elindítására
már sikeresnek bizonyult. Sajnos ezek
a kártyák nagyon érzékenyek a porra,
koszra vagy más szennyeződésre.
Elnyűhetetlenek és még így 20 év
utána is be lehet őket olvasni, de csak
laboratóriumi pormentes környezetben (na jó azért nem, de érdemes
alaposan áttörölgetni őket használat
előtt).

Összegzés
Megéri-e beszerezni a gépet? Nekem az
a véleményem, hogy nem. Ha valaki ebből
a korszakból szeretne gépet, akkor inkább
egy NES-t akarjon! Igaz hogy az volt az olcsóbb, meg a butított változat meg stb, de
valahogy az számomra még mindig szimpatikusabb, mint a Master System.
Ne értsetek félre, nem azt mondom, hogy a
kukába fogom hajítani (már csak azért sem,
mert nem az enyém, hanem a haveromé),
de mire végig tolom rajta a Sonic 1-2-őt el
fog telni még pár hónap... vagy év…

Doboz

Doboz
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-45-

Vissza a Tartalomjegyzékhez!

