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– De todos os computadores que passaram pela minha vida o
primeiro a ter alma foi o ZX Spectrum. O ZX Spectrum foi
lançado no Reino Unido em 1982 pela empresa Sinclair Research,
sendo um dos computadores 8 bits mais populares da década. O
bichinho tinha personalidade. No Brasil, ele foi vendido como
TK-90X, pela Microdigital deixando de ser o Spectrum.
– Era necessário conecta-lo a um aparelho de TV que funcionava
como monitor, e pasmem, a cores. Tinha uma memória interna de
64 kbytes, enorme para os padrões da época – ele fazia mágica
– com direito até ao VU3D, uma espécie de 3D Studio com graves
restrições orçamentárias, mas que fazia animações.
– Os jogos e programas eram acessados e gravados em fita
cassete, em um gravador comum de som, pois não tinha HD. A
linguagem era o Basic.
– Eu amava o Spectrum, mesmo torturando-o horas a fio e com um
ventilador em cima. Ainda tenho o meu guardado em algum lugar
lá em casa.
– O teclado do ZX Spectrum era uma maravilha de engenharia em
sua época, igual à Apollo 11, mas hoje ninguém em sã
consciência entraria naquela armadilha mortal, tinha 40

teclas,uns8shiftse89.321combinações.Vocênãodigitava
comandos, cada um deles era fruto de
uma combinação de até 4 teclas.

– Agora o Spectrum está de volta, fisicamente. Existe em
andamento um projeto um para criar um teclado Bluetooth para
iPad com o formato e funcionalidade do original. O teclado
será compatível com os emuladores e jogos da plataforma
disponíveis na iTunes Store e futuramente no Google Play.
– Os saudosistas estão pulando de alegria, mas sinceramente
não me animou.
– Entenda: eu amo o Spectrum, foi parte fundamental de minha
juventude, aprendi a programar nele, mas como dizem o passado
está no passado. Na época era maravilhoso um jogo com projeção
isométrica ou um simulador de vôo espacial 3D, mas hoje? Não
me vejo jogando nada assim.
-O projeto já conseguiu 50% das 60 mil libras esterlinas
almejadas. Pelo visto há muito saudosista por aí. Prefiro que
o Spectrum viva em minhas memórias, até o dia em que serão
perdidas, como lágrimas na chuva, e não lágrimas de raiva
tentando lembrar a combinação pro UDG de “ç”.
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– NG Canela – Janeiro de

No vídeo abaixo pode-se ver o último modelo do ZX lançado>

Porto Alegre
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-Atualmente resido em Canela / RS, mas não esqueço a minha
cidade natal, Porto Alegre – Capital do estado do Rio Grande
do Sul.
E é quando comemoramos a semana Farroupilha que
presto a ela a minha homenagem.

NG Canela – Setembro de 2013
Veja mais postagens sobre Porto Alegre no link do Blog
ngc-1944:
http://ngc44-anode1944.blogspot.com.br/search/label/Porto%20A
legre%20%2F%20RS

