Bem, sobre esta discussão qual console é melhor, pior ...................
Passei minha infância com ambos aqui, para mim AMBOS SÃO NOTA DEZ EM DIVERSÃO !!!!!!!!!!!
 
Aqui vai minha opinião, mas começarei comparando as inspecificações técnicas:
 
NES
especificações:
    Processador = 6502 (8 bit) ( muito usado nos primeiros MACs)
    Velocidade do processador = 1.79 Mhz
    Resolução Gráfica = 256 x 240 pixels
    Paleta de Cores = 52
    Cores simultâneas na Tela = 16
    Maximo de sprites na tela  = 64
    Tamanho dos Sprites = 8 x 16
 
Master System
especificações
    Processador = Z-80 A (8 bit) ( mesmo do MSX)
    Velocidade do processador  = 3.58 Mhz
    Resolução Gráfica = 240 x 226 pixels
    Paleta de cores = 256
    Cores Simultâneas na Tela = 52
    Maximo de sprites na tela = 16
    Tamanho dos sprites = 8 x 8
 
 
* Fonte: Electronic Gaming Monthly's 1993 Video Game Buyer's Guide
    é uma edição especial da EGM, contando sobre varios consoles,    
   servindo como um guia na compra de seu console ideal ! (that sux :P )
____________________________________________________________
 
    Bem como viram,  em termos de hardware são muito semelhantes, o master tem cores melhores e o Nes melhor resolução.
    E não vamos nos esquecer do som (Não tenho aecificações técnicas para som dos consoles) mas na prática ao longo desses anos notei que o som do Master é Legalzinho (com aquela bateria que parece copos se quebrando, é horrivel), o som do NES é Super legal com bateria e tudo mais, o NES tem games que tem musica com vozes como no caso de Turtles 3 (R).
 
______________________________________________________________
Bem vou ser sincero
 
Master system 
Possui óculos 3D, que é SUper Legal !!!!!, e uma gama de games de arcade muito bem convertidos como Golden Axe, Altered Beast, por exemplo.
Games como Out Run, R-Type, Thunder Blade, a série Alex Kidd, muito jóia! nota 10!!!!
    Games como Altered Beast, Wonder Boy, Choplifter, Star Wars, Ultima 4, Spell Caster, entre outros são melhores na versão master system que os de NES, quem já viu sabe que estes games por exemplo são HORRÍVEIS na versão NES, a SEGA capricha na sua versão , .... A SEGA tinha um padrão de qualidade muito apurado em seus consoles e games, coisa que decaiu com o tempo ....... :-(
    
NES:
Possui uns periféricos esquisitos, super legal !
Tem games como as séries: Mario Brothers, Mega man, Double Dragon, Ninja Gaiden ....... são games Fantásticos, imbatíveis!
Alias acho Super Mario Bros 3 o melhor mario já feito até hoje, gente o game é MUITO LEGAL, já as versões novas estão cada vez mais sem recursos.......criatividade..............armas............Realmente é um classico imbatível.....
______________________________________________________________-
 
pois é, Ambos são bons consoles, porque dizer qual é melhor ou pior ?
 
só por curiosidade:
 
Especificações 
 
SNES
Processor:  65816 (16 - bit) Usado em MACs (antigos)
Velocidade 3.58 Mhz (o mesmo do Master System)
Resolução máxima = 512 x 448
Paleta = 32.768
Simultaneas = 256
 
Mega
Processador: Motorola MC68000 (mesmo do Amiga 500,600,2000,500+, e o mesmo usado nos MACs )
Velocidade 7.6 Mhz
Resolução Máxima = 320 x 224
Paleta = 512
Simultâneas= 64 
 
* Fonte: Electronic Gaming Monthly's 1993 Video Game Buyer's Guide
    é uma edição especial da EGM, contando sobre varios consoles,    
   servindo como um guia na compra de seu console ideal ! (that sux :P )
_______________________________________________________________________________________________________________________-
 
 
Agora senhores nos deparamnos com algo estranho, um negócio chamado LIMITAÇÃO DE HARDWARE !, que na verdade, basta de um bom programador para BURLAR estas limitações.
    
    Como por exemplo citamos o SuperNES que logo que saiu revolucionou os olhos de muitos gamers com efeitos de Zoom, Rotação, Transparência em 1 camada, coisas desse tipo.
    Pois bem Diziam que MEGA NUNCA iria fazer tais efeitos ....... né?????
    Errado, quem já jogou Street Racer (melhor que mario kart sem chip DSP), Contra HardCorps (Konami), Gunstar Heroes com Zoom, rotação em 2 duas camadas, transparência (é sim), quem já viu sabe que é verdade.
    Pois o Mega é muito mais rápido que um SNES, logo ele consegue emular alguns efeitos, basta ter um BOM PROGRAMADOR, que realmente se interesse e conheça bem o processador envolvido, não me surpreenderia se amanhãum bom programador fizer um game super potente com uma maquina mais simples, pois isso já aconteceu, e não nos demos conta disso............
 
    Obrigado a todos, espero que tudo isso saia, pq ontem nao saiu !!!!
 
    T+
Cowboy Forever 
ICQ 15090998
 


