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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 
 
 

Αυτός είναι ένας πλήρης οδηγός για όσους έρχονται για πρώτη 

φορά σε επαφή µε το πρόγραµµα mame32. Μέσα σε πολύ λίγα 

κεφάλαια θα βρείτε πληροφορίες µε όλα όσα χρειάζεται να 

γνωρίζετε για να εξοικειωθείτε µε αυτά που ίσως σας 

προβληµάτιζαν µέχρι σήµερα. Περιλαµβάνει την εύκολη 

εγκατάσταση του προγράµµατος στον υπολογιστή, µέσα από 

λίγα και απλά βήµατα. Επίσης, υπάρχουν βασικές πληροφορίες 

τόσο για το ίδιο όσο και για τα µέρη που το απαρτίζουν. 

Παράλληλα, µέσα σε αυτόν τον οδηγό, θα βρείτε επιπλέον 

πληροφορίες για το πώς µπορείτε να κάνετε γρήγορα και απλά 

update του προγράµµατος και των συστατικών  του  µέσω  του  

εξαιρετικού  clrmamepro. 
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Η   Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α   Τ Ο Υ   Μ. Α. Μ. Ε. 
 
 

Όλα ξεκίνησαν πριν από εννιά περίπου χρόνια (1997), όταν ο Nicola Salmoria 

αποφάσισε να ενώσει τους διάφορους emulators που είχε σε έναν. Ο απώτερος 

σκοπός ήταν αφενός να µπορεί ο καθένας µας να παίζει τα αγαπηµένα του κλασικά 

arcade παιχνίδια σε έναν υπολογιστή και αφετέρου να περισωθεί η ιστορία των 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Έτσι δηµιούργησε τον M.A.M.E. (Multiple Arcade 

Machine Emulator), ένας εξοµοιωτής – ένα πρόγραµµα που ουσιαστικά µιµείται τις 

λειτουργίες και το «στήσιµο» των µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνταν για να 

δηµιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι όπως τα γνωρίσαµε και εµείς. 

Το M.A.M.E. είναι ένα πρόγραµµα «ανοιχτού κώδικα», που σηµαίνει ότι όποιος 

θέλει και έχει τις γνώσεις µπορεί να συµµετάσχει ενεργά, γράφοντας – 

προσθέτοντας – διορθώνοντας τµήµατα του κώδικα του. Ήδη συµµετέχουν πάνω 

από 100 προγραµµατιστές από όλο τον κόσµο οι οποίοι έχουν καταφέρει να 

µεταφέρουν στις οθόνες των υπολογιστών µας πάνω από 3.000 διαφορετικά 

παιχνίδια (πάνω από 6.000 στο σύνολο). ∆υστυχώς, πολλά από τα παλιά παιχνίδια 

έχουν εξαφανιστεί ήδη (µέχρι κάποιος να βρει κάπου ένα ίχνος τους και να 

επανέλθουν στην «ζωή»). Γνωστά σε όλους µας τα: Phoenix™, Pac-Man™, Space 

Invaders™  αλλά και τα µεταγενέστερα Tetris™, Bubble Bobble™, Street Fighter™  

κ.λπ. µπορεί να είχαν φτωχά γραφικά και ήχο σε σχέση µε τα παιχνίδια της εποχής 

µας, σίγουρα όµως προκαλούν ακόµα µοναδικά συναισθήµατα βασισµένα στο 

µοναδικό gameplay την πρωτοτυπία αλλά, παράλληλα ξυπνάνε την νοσταλγία σε 

όσους τα έζησαν στις αίθουσες ψυχαγωγίας (arcade rooms). 

 
 
 
 
 
 
 
 

info: Τα πρώτα παιχνίδια που εξοµοιώθηκαν στο mame ήταν τα Lady Bug™ , Pengo™, Crush 
Roller™  και φυσικά τα Pac-Μan™ και Ms Pac Μan™. 
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Τ Ο  Μ Α Μ Ε 3 2 
 
 

Επειδή το M.A.M.E. στην αυθεντική του µορφή ως πρόγραµµα τρέχει σε 

περιβάλλον γραµµής εντολών (αυτό µε την µαύρη οθόνη και τα άσπρα γράµµατα 

για τους νεότερους), το οποίο αφενός είναι λιγότερο φιλικό προς τους νέους 

χρήστες και αφετέρου τείνει να εξαφανιστεί µε την εξάπλωση των Windows XP, οι 

προγραµµατιστές αποφάσισαν να δηµιουργήσουν το MAME32. Είναι ένα GUI 

(graphics user interface) ουσιαστικά, το οποίο µεταφέρει τον κώδικα του Μ.Α.Μ.Ε. 

σε ένα πιο εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον. 

Το mame32 αποτελείται ουσιαστικά από δύο ενότητες. Το πρόγραµµα και τα 

παιχνίδια (ROMs/Sets). Ακόµη όµως και αυτά χωρίζονται σε υποκατηγορίες: 

 

Πρόγραµµα:  mame32.exe 

 extras του προγράµµατος: icons, history, info, cheats, hiscore. 

Παιχνίδια: ROMs/Sets 

 CHDs 

 Bioses 

 extras των παιχνιδιών: samples, snapshots, artwork etc. 

 

Τόσο το πρόγραµµα (όσο και τα παιχνίδια που υποστηρίζει) βρίσκονται σε ένα 

«καθεστώς» συνεχούς ανανέωσης. Προσθήκες νέων λειτουργιών, βελτιώσεις 

παλαιών για το πρόγραµµα αλλά και προσθήκη νέων παιχνιδιών, είναι τα βασικά 

χαρακτηριστικά του. 

Παρακάτω θα ασχοληθούµε µε την εγκατάσταση του προγράµµατος, γρήγορες 

ρυθµίσεις, εγκατάσταση των παιχνιδιών / extras, χρήση του mame32, αλλά και πως 

µπορείτε να κάνετε γρήγορα και εύκολα update των νέων παιχνιδιών και extras µε 

την χρήση ενός ROM – Manager, του clrmamepro. 
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Μ Α Μ Ε 3 2  -  Λ Ε Ξ Ι Κ Ο 
 
 

History:  αρχείο που περιλαµβάνει ιστορικά στοιχεία για το κάθε παιχνίδι. 

Mameinfo:  αρχείο που περιλαµβάνει πληροφορίες (πλέον των ιστορικών), σχετικά 

µε το κάθε παιχνίδι (πόσους παίχτες υποστηρίζει – πίστες – παρόµοια παιχνίδια 

κ.λπ.). 

Hiscore:  αρχείο καταγραφής των ανώτερων σκορ που έχουν επιτευχθεί. 

Cheat:  όλα τα «καλά» παιχνίδια πρέπει να κάνουν την ζωή µας δύσκολη, ευτυχώς 

όµως κάποιος προέβλεψε να µας διευκολύνει σε αυτή την µάταιη ζωή… κλέβοντας: 

άπειρες ζωές – άτρωτοι – παντοδύναµοι (προσοχή η συνεχής χρήση των 

παραπάνω καταστρέφουν το παιχνίδι). 

Icons:  ∆ιάφορα εικονίδια προσθήκες στο γραφικό περιβάλλον του mame32, που 

χρησιµεύουν για την κατηγοριοποίηση και γρήγορη αναγνώριση των παιχνιδιών. 

ROMs/Sets:  λέγονται τα παιχνίδια διότι είναι εξοµοιώσεις των αρχικών πλακετών 

που έφεραν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια στην καµπίνα τους. 

CHDs:  κάποια µεταγενέστερα παιχνίδια λόγω µεγέθους κώδικα είχαν 

ενσωµατωµένους σκληρούς δίσκους για να χωρέσουν αυτό τον όγκο 

πληροφοριών. 

Bioses:  λόγω ότι δεν βγήκαν όλα τα παιχνίδια από µία εταιρεία παραγωγής, αλλά 

τα παιχνίδια που βγήκαν από την ίδια εταιρεία είχαν έως ένα βαθµό ένα κοινό 

αρχικό κώδικα βασικών λειτουργιών - εντολών, αυτός ο κώδικας είναι το γνωστό 

bios που υπάρχει και στους σύγχρονους υπολογιστές αλλά και κονσόλες. 

Samples:  πρόσθετα αρχεία ήχου για κάποια από τα παιχνίδια 

Artworks / Bezels:  Πρόσθετα αρχεία που µεταφέρουν τα «αυτοκόλλητα» πλαίσια ή 

µεµβράνες που υπήρχαν στα παλαιότερα συνήθως παιχνίδια. 

Cabinets:  Οι γνωστές µας καµπίνες (τα ξύλινα πλαίσια) που φιλοξενούσαν το 

hardware στο εσωτερικό τους. 

Control Panels:  Το τµήµα των καµπινών που φιλοξενούσε τα κουµπιά και τους 

µοχλούς. 



 

  

  6 

 

Flyers:  ∆ιαφηµιστικές καταχωρίσεις / αφίσες που υπάρχουν ακόµα και σήµερα για 

τα παιχνίδια των υπολογιστών και κονσόλων. 

Marquees:  (Μαρκίζες) Όσοι έχετε δει από κοντά καµπίνα ηλεκτρονικού παιχνιδιού 

θα θυµάστε ότι στο πάνω µέρος υπήρχε ένα τµήµα που συνήθως περιείχε το όνοµα 

του παιχνιδιού ενώ κάποια άλλα και τον χαρακτήρα – ήρωα του. 

Titles:  Όλα τα παιχνίδια έχουν ένα χαρακτηριστικό σηµείο που δείχνει στην οθόνη 

το όνοµα – λογότυπο του και κάποιες φορές τους χαρακτήρες ή αυτούς που έχουν 

την υψηλότερη βαθµολογία. 

Snapshots:  Ένα ingame στιγµιότυπο του παιχνιδιού για την εύκολη και γρήγορη 

αναγνώριση του. 

 

Επίσης υπάρχουν τα cfg  (αποθήκευση των ρυθµίσεων σας για το κάθε παιχνίδι), 

ctrlr  (ρυθµίσεις για τους υπάρχοντες controllers της αγοράς), diff  (κατάλογος για τις 

ρυθµίσεις και πίνακες επιδόσεων για τα παιχνίδια που έχουν σκληρούς δίσκους), hi 

(πίνακες µε καλύτερες επιδόσεις), inp  (καταγραφή των ακολουθιών πληκτρολογίου 

ή ήχου κατά την διάρκεια του παιχνιδιού), memcard  (κάποια παιχνίδια 

υποστήριζαν memory cards), nvram  (κάποια παιχνίδια είχαν extra chips για να 

αποθηκεύουν τις ρυθµίσεις τους), sta  (ναι στο mame32 µπορείτε σε αρκετά 

παιχνίδια να αποθηκεύσετε την πρόοδο σας και να συνεχίσετε κάποια άλλη φορά). 

 

 

 

 

 

 

 

  

σηµείωση: 
Links µε το που µπορείτε να βρείτε το mame32 αλλά και για την πλειοψηφία των παραπάνω 

στοιχείων θα βρείτε στο τέλος του οδηγού. 
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Μ Α Μ Ε 3 2  -  E γ κ α τ α σ τ α σ η 
 
 

Αρχικά κατεβάζουµε το mame32 σε συµπιεσµένη µορφή προς εγκατάσταση από το 

διαδίκτυο. Το αποθηκεύουµε κάπου προσωρινά (αφού µετά την εγκατάσταση του 

δεν είναι πλέον απαραίτητο), εγώ θα πρότεινα την επιφάνεια εργασίας. 

 

Το εικονίδιο που θα δείτε όταν 

ολοκληρωθεί το download θα έχει την 

εξής µορφή: 

 

Είµαστε πια έτοιµοι να προχωρήσουµε στην εγκατάσταση του mame32 στον 

υπολογιστή µας. Κάνοντας διπλό κλίκ στο παραπάνω εικονίδιο εµφανίζεται ένα 

πλαίσιο διαλόγου που µας ρωτάει για το που θα εγκαταστήσει το mame32. 

 

Εξ’ ορισµού πάντα δίνει το σηµείο όπου βρίσκεται το πρόγραµµα εγκατάστασης 

που κατεβάσαµε από το διαδίκτυο (στην δικιά µου περίπτωση υποδεικνύει την 

επιφάνεια εργασίας). Θα σας πρότεινα να εγκαθιστάτε το mame32 σε έναν δικό του 

κατάλογο στη ρίζα (root) του σκληρού σας (ή σε έναν αντίστοιχο δεύτερο δίσκο εάν 

υπάρχει διαθέσιµος). Προσοχή το πρόγραµµα δηµιουργεί µόνο του τον βασικό 

κατάλογο του mame32, έτσι του δίνουµε µόνο το που θέλουµε να γίνει η 

εγκατάσταση. Για τις ανάγκες του οδηγού θα το εγκαταστήσω στο C:\.  

 

 

 Αφού δηλώσουµε την θέση 

που επιθυµούµε να γίνει η 

εγκατάσταση πατάµε το 

πλήκτρο  “Extract”. 
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Ακολουθεί η σύντοµη διαδικασία 

αποσυµπίεσης όλων των απαραίτητων 

αρχείων στον σκληρό δίσκο ενώ 

παράλληλα βλέπουµε και έναν δείκτη 

προόδου. 

 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας εγκατάστασης / αποσυµπίεσης, 

µεταβαίνουµε στο σηµείο του δίσκου που ορίσαµε ως προορισµό της 

εγκατάστασης, και βλέπουµε ότι τα περιεχόµενα του φακέλου του mame32 έχουν 

την παρακάτω µορφή: 

 

 
Μορφή καταλόγου mame32 µετά την εγκατάσταση του στον σκληρό δίσκο. 
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Σίγουρα ξεχωρίζετε όλα τα στοιχεία που αναφέραµε στο προηγούµενο κεφάλαιο 

(λεξικό). Όµως υπάρχουν ακόµα αρκετά αρχεία που πρέπει να προσθέσουµε ώστε 

να αρχίσουµε να απολαµβάνουµε τα παιχνίδια. 

 

Ξεκινώντας από τα εύκολα, θα 

χρειαστούµε ένα shortcut / συντόµευση 

για να µπορούµε εύκολα να ξεκινάµε το 

mame32 όποτε το επιθυµούµε. Με δεξί 

κλικ στο εικονίδιο Mame32.exe 

εµφανίζεται ένα µενού των windows, 

σχεδόν στο τέλος θα δούµε την επιλογή 

“δηµιουργία συντόµευσης”.  

 

Αυτοµάτως θα δηµιουργηθεί ένα νέο εικονίδιο µε την ονοµασία: Συντόµευση για το 

Mame32.exe. Πατώντας F2 το µετονοµάζουµε απλά σε Mame32 και έπειτα το 

µετακινούµε στην επιφάνεια εργασίας µας.  

 

Είµαστε ήδη έτοιµοι να εκκινήσουµε για πρώτη φορά τον εξοµοιωτή µας, όµως πριν 

το κάνουµε αυτό ας δούµε κάποια επιπλέον πράγµατα που µας είναι απαραίτητα, 

άλλα λιγότερο και άλλα περισσότερο, από την µία για να λειτουργήσει σωστά και 

από την άλλη να είναι πλήρης. 

 

 

 Tip1: Εάν θέλετε να ξεκινάει το mame32 πάντα καταλαµβάνοντας όλη την οθόνη τότε, µε δεξί 

κλικ πάνω στην συντόµευση, επιλέγω ιδιότητες και στο νέο πλαίσιο που ανοίγει, πάνω στον µεσαίο 

«καρτελάκι» επιλέγω «συντόµευση» και στο νέο πλαίσιο που ανοίγει στην επιλογή εκτέλεση 

πατώντας το βελάκι διαλέγω το «Μεγιστοποιηµένο». 

 Tip2: Εάν θέλετε να ξεκινάει το mame32 κάθε φορά που ανοίγετε τον υπολογιστή σας, τότε 

αντιγράψτε την συντόµευση στον κατάλογο που υπάρχει στον δίσκο σας µε διαδροµή: 

«C:\Documents and Settings\όνοµα_χρήστη\Start Menu\Προγράµµατα\Εκκίνηση». 
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R O M s  - Α υ τ ό ς  ο  ά γ ν ω σ τ ο ς 
 
 

Ουσιαστικά, µε την εγκατάσταση ολοκληρώσαµε την πρώτη φάση που είχε να κάνει 

αποκλειστικά µε το πρόγραµµα. Όπως ήδη ξέρουµε σκοπός του mame32, είναι η 

µεταφορά των παιχνιδιών στην οθόνη του υπολογιστή µας. Πού βρίσκονται όµως 

αυτά τα παιχνίδια; Η βασική πηγή εξεύρεσης τους είναι το διαδίκτυο. Πως ξέρουµε 

όµως τι ψάχνουµε, τι µορφή έχουν;  

 

Τα αρχεία που θα βρούµε στο διαδίκτυο, δεν αποκαλούνται παιχνίδια αλλά ROMs 

και δεν έχουν την µορφή που έχουµε συνηθίσει. Είναι δε το πιο σηµαντικό στοιχείο 

για τον εξοµοιωτή µας. ∆εν υπάρχουν σε µορφή «εκτελέσιµου» αρχείου που 

χρειάζεται κάποια ανεξάρτητη εγκατάσταση για να τα «τρέξουµε». Τα αρχεία λοιπόν 

που χρειαζόµαστε, έχουν την µορφή συµπιεσµένου φακέλου (zip): 

 

 

 

 

 

Όπως παρατηρούµε: 

1. Τα αρχεία αυτά, δεν έχουν ονόµατα που να µας «θυµίζουν» ουσιαστικά τα 

ονόµατα των παιχνιδιών που βρίσκουµε στις λίστες του mame32. 

2. Τα αρχεία αυτά, διατηρούν την DOS µορφή ονοµασίας αρχείων µε την διάταξη 

8+3 χαρακτήρων. 

3. ∆ιαπιστώνουµε την διαφορά µεγέθους των αρχείων αυτών που ξεκινάει από λίγα 

ΚΒ και φτάνει στο µέγεθος αρκετών εκατοντάδων ΜΒ. 

 

Άρα πλέον από εδώ και πέρα όταν θα θέλουµε να µιλήσουµε για κάποιο παιχνίδι θα 

µιλάµε για τα ROMs του. Για να κατανοήσουµε ακριβώς όµως την έννοια αυτή 
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πρέπει να δούµε τι περιέχει ένα τέτοιο συµπιεσµένο αρχείο. Εµείς θα ασχοληθούµε 

µε το γνωστό σε όλους µας: Bubble Bobble ™. 

 

Στην εικόνα της προηγούµενης σελίδας παρατηρήσαµε ότι ένας από τους φακέλους είναι 

σε µπλε υπόβαθρο. Αυτή η ROM µε την ονοµασία bublbobl.zip είναι ουσιαστικά το παιχνίδι 

που θα χρησιµοποιήσουµε. Προηγουµένως αναφέραµε ότι διατηρείται η διάταξη αρχείων 

DOS µε τους 8+3 χαρακτήρες. Όµως ακόµα και έτσι παρατηρούµε ότι τα ονόµατα - όσο 

είναι δυνατόν - θυµίζουν αυτό που αντιπροσωπεύουν. Όµως µε πλέον των 6.000 

παιχνιδιών πια, αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνεται µε όλα τα παιχνίδια. Ανοίγοντας αυτό 

το αρχείο βλέπουµε µέσα αρχεία µε περίεργες για εµάς ονοµασίες. Τα αρχεία αυτά, είναι 

ψηφιακά αντίγραφα των αρχικών chips που βρισκόντουσαν επάνω στις αυθεντικές 

πλακέτες των παιχνιδιών. Για αυτόν τον λόγο χρησιµοποιείται ο όρος ROMs για τα 

παιχνίδια. Όπως βλέπουµε παρακάτω το bublbobl.zip αποτελείται από 18 διαφορετικά 

ROMs που όλα µαζί κάνουν ένα ROMs/Set. 

 
Τα αρχεία rom που περιέχονται στο set bublbobl.zip 

 

Επειδή, στους απλούς χρήστες η παραπάνω εικόνα δεν λέει πολλά πράγµατα, είναι 

αρκετό να γνωρίζουν τα τρία πράγµατα που χαρακτηρίζουν τα ROMs. 
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Το πρώτο είναι το όνοµα, µοναδικό για κάθε ROM. Το όνοµα γενικά χαρακτηρίζει το 

αρχικό chip και περιέχει πληροφορίες για αυτό. Όµως πολλές φορές για να 

λειτουργήσει ένα παιχνίδι καλύτερα, οι προγραµµατιστές αλλάζουν την ονοµασία 

του ROM. 

Το δεύτερο είναι το µέγεθος του που είναι πάντα συγκεκριµένο. Μπορεί να βρεθεί 

ένα RΟΜ µε δύο διαφορετικά µεγέθη. Ένα όµως είναι πάντα το σωστό. Συνήθως η 

αλλαγή µεγέθους προδίδει και την αναβάθµιση του ROM. 

Το τρίτο και ίσως σηµαντικότερο είναι το CRC32. Το CRC32 είναι ουσιαστικά η 

ψηφιακή ταυτότητα του κάθε ROM, το οποίο και αυτό όπως και το όνοµα είναι 

µοναδικό. Αποτελεί δε έναν ακριβή τρόπο για τον έλεγχο εάν το ROM που έχετε 

είναι και το σωστό (σε συνδυασµό και µε τα MD5, SHA1 κ.λπ.). 

 

Ωραία λοιπόν, έχουµε τα ROMs του αγαπηµένου µας 

παιχνιδιού. Πως µπορώ να το κάνω να δουλέψει; 

Πολύ εύκολα. Απλά τοποθετούµε το ROM/Set όπως είναι 

συµπιεσµένο στον υποκατάλογο roms που υπάρχει µέσα στον 

κεντρικό κατάλογο του MAME32. 

Συνήθως αυτό είναι αρκετό. Όµως καµιά φορά ένα ROM για να 

δουλέψει, εξαρτάται και από άλλα πράγµατα. 

Εάν κάποιο παιχνίδι ανήκει σε κάποια ειδική κατηγορία όπως τα 

NEO-GEO παιχνίδια, τότε χρειάζεται και ένα επιπλέον σετ από 

ROMs, το οποίο επειδή είναι κοινό για αρκετά παιχνίδια υπάρχει 

ξεχωριστό. 

 

Το σετ αυτό λέγεται BIOS και στην τρέχουσα έκδοση υπάρχουν 26 διαφορετικά 

Bioses, που αντιπροσωπεύουν τα 26 επιπλέον συστήµατα που υποστηρίζονται 

από το MAME. Όπως και τα ROMs των παιχνιδιών, έτσι και τα Bios/Sets είναι σε 

µορφή συµπιεσµένου φακέλου και τοποθετούνται στον ίδιο φάκελο. 
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Εκτός όµως από τα Bioses, υπάρχουν πλέον και τα καινούργια πιο εξελιγµένα αλλά 

παράλληλα και πιο απαιτητικά παιχνίδια τα οποία απαιτούσαν την ύπαρξη σκληρών 

δίσκων για την αποθήκευση των δεδοµένων τους. Από αυτούς τους δίσκους έχουν 

γίνει αντίγραφα και αποκαλούνται CHDs. Αυτά συνήθως αποτελούνται από ένα 

µόνο αρχείο – αρκετά µεγάλο σε µέγεθος και τοποθετούνται στον ίδιο κατάλογο που 

τοποθετούνται τα ROMs και τα Bios/Sets. 

∆ύο πράγµατα πρέπει να έχετε 

υπόψη για τα παιχνίδια που 

απαιτούν την ύπαρξη CHD αρχείου. 

Πρώτον, έχουν και αρχείο ROMs 

αλλά και αρχείο CHD. 

∆εύτερον, το CHD αρχείο πρέπει να 

τοποθετείται πάντα ασυµπίεστο σε 

έναν υποκατάλογο µέσα στον 

roms κατάλογο που φέρει το ίδιο 

όνοµα µε το ROMs/Set. 

 

Επιστρέφοντας στα ROMs, πρέπει να αναφέρουµε ότι µε την πάροδο του χρόνου, 

προστέθηκαν στο ΜΑΜΕ και παιχνίδια τα οποία έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά µε τα 

ήδη υπάρχοντα όµως επειδή διαφορετική χώρα προέλευσης ή διαφορετικό 

διανοµέα, περιλαµβάνονται στην λίστα αναφερόµενοι όµως πλέον σε αυτά ως 

κλώνοι / clones. Για να υπάρχουν κλώνοι όµως πρέπει να υπάρχουν και τα βασικά 

παιχνίδια που ονοµάζονται parents. Ακριβώς επειδή η διαφορά τους είναι συνήθως 

µικρή, στο σετ του κλώνου δεν περιλαµβάνονται όλα τα ROMs αλλά µόνο αυτά που 

διαφέρουν, για αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο να υπάρχει και το parent ROMs/Set 

για να λειτουργήσει ο κλώνος. 

 

info: Υπάρχουν παιχνίδια που δουλεύει ο κλώνος και όχι το Parent παιχνίδι; Ναι υπάρχουν. Αν 

και είναι σπάνια παρόλα αυτά στην τρέχουσα έκδοση είναι περίπου 20. 

info: Στην τρέχουσα έκδοση του MAME32 υπάρχουν 86 παιχνίδια CHDs. 
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Ολοκληρώνουµε αυτό το κεφάλαιο, ανακεφαλαιώνοντας τα βασικά σηµεία που 

πρέπει να προσέξουµε, ώστε να είµαστε σίγουροι για την σωστή εγκατάσταση των 

παιχνιδιών στο MAME32. 

 

1. Όλα τα ROMs/Sets πρέπει να είναι συµπιεσµένες (µορφή zip αρχείων). 

2. Όλες τα ROMs/Sets πρέπει να τοποθετηθούν στον υποκατάλογο roms του 

ΜΑΜΕ32. 

3. Πρέπει να έχουν το σωστό όνοµα. 

4. Πρέπει να υπάρχουν όλα τα Bios/Sets στον ίδιο κατάλογο. 

5. Εάν είναι ROM κλώνος πρέπει να υπάρχει και το αντίστοιχο Parent ROM. 

6. Εάν πρόκειται για παιχνίδι που απαιτεί την ύπαρξη CHD, τότε αυτό πρέπει να 

τοποθετηθεί στον σωστό υποκατάλογο (ασυµπίεστο) στον κατάλογο roms. 

7. Εάν έχετε αντιγράψει τα ROMs από CD-Rom / DVD, τότε πρέπει να αλλάξετε τα 

attributes (ιδιότητες) ώστε να µην είναι read only. 

8. Να µην είναι κατεστραµµένο το zip αρχείο (corrupted zip file).  

9. Στο ΜΑΜΕ32 πατάµε το F5, για την αναγνώριση των υπαρχόντων ROMs/Sets. 

 

Στον διπλανό πίνακα, αναφέρεται το όνοµα 

του συστήµατος και το όνοµα του 

αντίστοιχου zip αρχείου που στο σύνολο 

τους, αποτελούν τα 26 Bios ROMs/Sets που 

υπάρχουν στην τρέχουσα έκδοση του 

MAME32. 
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S a m p l e s  –  E x t r a   α ρ χ ε ί α   ή χ ο υ 
 
 

Εκτός τα ROMs των παιχνιδιών, υπάρχουν και κάποια επιπλέον ROMs που 

ονοµάζονται Samples και περιέχουν αρχεία ήχου (σε µορφή wave files - wav) που 

συµπληρώνουν τα ηχητικά εφέ των παιχνιδιών που το υποστηρίζουν. 

 

Στην τρέχουσα έκδοση, υπάρχουν 231 παιχνίδια που 

απαιτούν – υποστηρίζουν την ύπαρξη αυτών των ειδικών 

ROM αρχείων, όµως ουσιαστικά τα αρχεία αυτά αριθµούν σε 

σύνολο 67 ROMs/Sets. 

 

Κύριο χαρακτηριστικό τους (εκτός του περιεχόµενο τους που 

προαναφέραµε ήδη), είναι ότι φέρουν το ίδιο όνοµα µε το 

parent ROM που υποστηρίζουν. Έτσι για την αποφυγή 

προβληµάτων µε τα κανονικά ROMs/Sets των παιχνιδιών, τα 

τοποθετούµε σε δικό τους κατάλογο τον οποίο αποκαλούµε: 

Samples. Στα υπόλοιπα ισχύουν τα ίδια χαρακτηριστικά που 

προαναφέραµε και για τις ROMs των παιχνιδιών. 
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E x t r a s  –  Ε π ι π λ έ ο ν   σ τ ο ι χ ε ί α   τ ο υ   M A M E 3 2 
 
 

Ήδη αναφερθήκαµε στα απολύτως απαραίτητα ROMs που αποτελούν τα παιχνίδια 

του ΜΑΜΕ32 αλλά, και στα Samples ROMs που είναι extras αρχεία που αφορούν 

τα παιχνίδια. 

 

Εκτός αυτών όµως υπάρχουν και πλήθος άλλων αρχείων, που αν και στην 

πλειοψηφία τους κρίνονται ως µη αναγκαία για την λειτουργία του ΜΑΜΕ32, 

κρίνονται απαραίτητα από αυτούς που θέλουν να έχουν το πλήρες πακέτο για τον 

εξοµοιωτή τους. Ουσιαστικά όλα τους αφορούν τα παιχνίδια άλλα έµµεσα και άλλα 

άµεσα. 

 

Αρχικά θα ασχοληθούµε µε τα αρχεία dat τα οποία είναι λίγα και σε ποσότητα αλλά 

και σε µέγεθος, όµως είναι κατά την γνώµη µου, αυτά που πρέπει να προµηθευτείτε 

απαραίτητα για τον εξοµοιωτή σας. 

 

Αυτά όπως και φαίνονται παραπάνω είναι τα mameinfo.dat, history.dat, hiscore.dat 

και cheat.dat. Όπως έχουµε αναφέρει και στο αντίστοιχο κεφάλαιο – λεξικό όρων 

του ΜΑΜΕ32, επιγραµµατικά τα παραπάνω αρχεία dat έχουν την παρακάτω χρήση: 
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History:  αρχείο που περιλαµβάνει ιστορικά στοιχεία για το κάθε παιχνίδι. 

Mameinfo:  αρχείο που περιλαµβάνει πληροφορίες (πλέον των ιστορικών), σχετικά 

µε το κάθε παιχνίδι (πόσους παίχτες υποστηρίζει – πίστες – παρόµοια παιχνίδια 

κ.λπ.). 

Hiscore:  αρχείο καταγραφής των ανώτερων σκορ που έχουν επιτευχθεί. 

Cheat:  πληροφορίες µε τυχόν «κλεψίµατα» που υπάρχουν για το κάθε παιχνίδι. 

 

Όπως είδαµε αυτά τα τέσσερα αυτά αρχεία πληροφοριών (data → dat), 

τοποθετούνται ασυµπίεστα στον βασικό κατάλογο του ΜΑΜΕ32 – στον ίδιο που 

βρίσκεται και το εκτελέσιµο Mame32.exe. 

 

Εκτός από αυτά τα επιπλέον (extra) αρχεία, υπάρχουν και αρκετά άλλα, τα οποία 

επιγραµµατικά θα αναφέρουµε παρακάτω, όµως πρώτα θα πρέπει να δηλώσουµε 

ότι αυτά θα τα χρησιµοποιούµε πάντα σε µορφή ενός zip αρχείου (για το κάθε extra) 

και τα τοποθετούµε πάντα στον δικό τους κατάλογο που φέρει το ίδιο όνοµα µε το 

zip αρχείο. Η εξαίρεση µόνο αντιστοιχεί στα artwork, τα οποία ναι µεν είναι 

συµπιεσµένα αλλά είναι πολλά αρχεία σε έναν κατάλογο, στον κατάλογο Artwork. 

Τα υπόλοιπα είναι τα cabinets, cpanel, flyers, icons, marquees, snap, titles. Εκτός 

από τα icons που όπως αναφέρεται και στο όνοµα τους πρόκειται περί αρχείων ico, 

όλα τα υπόλοιπα είναι αρχεία εικόνων διαδικτύου (portable network graphics – png). 

 

Από την πλευρά µου, θα ήθελα να αναφέρω µόνο κάποια προτίµηση 

ως προς τα icons και snap τα οποία κρίνω ως χρήσιµα και από 

άποψη διαµόρφωσης του περιβάλλοντος του mame32 αλλά και ως 

επιπλέον χρήσιµες πληροφορίες για τα παιχνίδια. Τα snap είναι 

εικόνες από το παιχνίδι (ingame snapshots) τα οποία εύκολα µας 

υπενθυµίζουν για το ποιο παιχνίδι πρόκειται.  

 

Παρακάτω θα δούµε δείγµατα από το κάθε επιπλέον αρχείο extra που 

προαναφέραµε µε µία απλή αναφορά για το τι εκπροσωπεί το καθένα από αυτά. 
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∆εν υπάρχουν extras όλων των κατηγοριών για όλα τα παιχνίδια. Τα πιο πλήρη 

είναι τα icons, snap και titles τα οποία σε µεγάλο βαθµό καλύπτουν όλα τα παιχνίδια 

(πρόβληµα υπάρχει µόνο µε τα not working παιχνίδια στα οποία είναι αδύνατον για 

την ώρα να υπάρξει ingame ή title screen απεικόνιση). 

 
Ξεκινώντας από τα artwork , να 

αναφέρουµε ότι πρόκειται περί 

αρχείων εικόνας τα οποία αντιστοιχούν 

στα αυτοκόλλητα πλαίσια που 

υπήρχαν στα τζάµια των arcades είτε 

για να καλύψουν το κενό που υπήρχε 

γύρω από την οθόνη, είτε για 

δηµιουργήσουν στα πρώτα ασπρό-

µαυρα παιχνίδια έγχρωµες ζώνες για 

να χρωµατίζονται τα τότε άσπρα 

εικονίδια – ήρωες (sprites) των 

παιχνιδιών.  

 

Τα λεγόµενα cabinets  (cabinets.zip) 

είναι στο σύνολο τους οι γνωστές µας 

καµπίνες (τα ξύλινα πλαίσια) που 

φιλοξενούσαν όλο το απαραίτητο 

hardware στο εσωτερικό τους.    

 

 

 

 

 

 

Tα flyers (flyers.zip) είναι οι αφίσες που 

είχαν σε διαφηµιστικές καταχωρίσεις που 

υπάρχουν ακόµα και σήµερα για τα 

παιχνίδια των υπολογιστών και 

κονσόλων. 
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Τα control panels  (cpanel.zip) είναι το τµήµα εκείνο των καµπινών που 

φιλοξενούσε στο επάνω µέρος του όλα τα κουµπιά και τους µοχλούς που ήταν 

απαραίτητα στο εκάστοτε παιχνίδι. 

 

 

 

 

Όσοι έχετε δει από κοντά καµπίνα ηλεκτρονικού παιχνιδιού θα θυµάστε ότι στο 

επάνω µέρος υπήρχε ένα τµήµα που συνήθως περιείχε σχεδιασµένο καλλιτεχνικά 

το όνοµα του παιχνιδιού ενώ κάποια άλλα και τον χαρακτήρα – ήρωα του Αυτό το 

σηµείο είναι η λεγόµενη µαρκίζα (marquees.zip). 

 

 

 

 

 

Όλα τα παιχνίδια έχουν ένα χαρακτηρι-

στικό σηµείο τα titles screens 

(titles.zip) που δείχνει στην οθόνη το 

όνοµα – λογότυπο του και κάποιες 

φορές τους χαρακτήρες ή αυτούς που 

έχουν την υψηλότερη βαθµολογία. 

 

 

Βεβαίως σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια 

υπάρχει και ένα ingame – snapshot 

(snap.zip) στιγµιότυπο του παιχνιδιού την 

ώρα της «δράσης» για την εύκολη και 

γρήγορη αναγνώριση του (δεν υπάρχουν  

ακόµη στα not working). 
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Τέλος, υπάρχουν διάφορα εικονίδια icons  (icons.zip) προσθήκες 

στο γραφικό περιβάλλον του mame32, που χρησιµεύουν για την 

κατηγοριοποίηση και γρήγορη αναγνώριση των παιχνιδιών αλλά και 

των λοιπών χαρακτηριστικών του εξοµοιωτή όπως τους φακέλους ή  

τα παιχνίδια που δεν δουλεύουν.  

 

Εκτός των παραπάνω, υπάρχει και ο κατάλογος bkground, στον οποίο µπορείτε να 

τοποθετήσετε αρχεία εικόνων µε κατάληξη .png για χρήση ως background εικόνες 

στο περιβάλλον του εξοµοιωτή. Βεβαίως µόνο το αρχείο bkground.png προβάλλεται 

κάθε φορά όµως µπορείτε σε αυτόν τον κατάλογο να έχετε πρόχειρα την συλλογή 

σας από εικόνες, έτσι ώστε όταν θελήσετε να αλλάξετε εικόνα να είναι εύκολα 

προσβάσιµες. 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, να πούµε πια αρχεία είναι «απαραίτητο» να υπάρχουν και σε 

ποια µορφή. 

 

Σε συµπιεσµένη µορφή (zip) πολλών αρχείων: 

ROMS - SAMPLES - ARTWORK 

 

Σε συµπιεσµένη µορφή (zip) ενός συνολικά αρχείου: 

SNAP - ICONS - CABINETS - MARQUEES - FLYERS - TITLE S - CPANEL 

 

Σε εντελώς ασυµπίεστη µορφή: 

CHEAT - HISTORY - MAMEINFO - HISCORE 

 

CHDs              

 

BKGROUND   
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Μ Α Μ Ε 3 2  -  Ο   Ε ξ ο µ ο ι ω τ ή ς 
 
 

Επιτέλους, ήρθε η ώρα να εκκινήσουµε για πρώτη φορά το MAME32. Εκκινώντας 

τον εξοµοιωτή, βλέπουµε το περιβάλλον που έχει ως ρόλο του να µας βοηθήσει, 

αφενός να επιλέγουµε πιο εύκολα τα παιχνίδια που θέλουµε να παίξουµε ενώ 

παράλληλα λαµβάνουµε για αυτά πολλές πληροφορίες για αυτά και αφετέρου να 

ρυθµίζουµε τον τρόπο λειτουργίας τους, είτε στο σύνολο τους είτε το καθένα 

ξεχωριστά. 

 Την µορφή αυτή έχει ο 

εξοµοιωτής µας εάν δεν έχουµε 

προσθέσει κανένα από τα 

επιπλέον αρχεία που αναφέραµε 

στα προηγούµενα κεφάλαια, ενώ 

στην εικόνα αυτή διαπιστώνουµε 

ότι δεν υπάρχει διαθέσιµο κανένα 

από τα χιλιάδες παιχνίδια που 

υποστηρίζει.  

 

Εάν όµως ακολουθήσαµε όλες 

τις οδηγίες των προηγούµενων 

κεφαλαίων και έχουµε διαθέσιµα 

όλα τα επιπλέον αρχεία αλλά και 

στην σωστή τους θέση ο 

εξοµοιωτής µας µπορεί πλέον 

να έχει την εικόνα που 

βλέπουµε, η οποία ωστόσο είναι 

αποτέλεσµα και προσωπικού 

γούστου έως ένα βαθµό. 
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Μ Α Μ Ε 3 2  -  Τ ο  κ ε ν τ ρ ι κ ό  π α ρ ά θ υ ρ ο 
 
 

Ας δούµε λοιπόν τα βασικά στοιχεία που θα συναντήσουµε στο κεντρικό παράθυρο 

του M.A.M.E.32. 

 
1. Γραµµή τίτλου του προγράµµατος στην οποία φαίνεται η έκδοση του. 

2. Γραµµή µενού του προγράµµατος. 

3. Γραµµή εικονιδίων ελέγχου απεικόνισης προγράµµατος (απεν. / ενεργοποίηση µε Alt+T). 

4. Παράθυρο λίστας καταλόγων  (απεν. / ενεργοποίηση µε Alt+D). 

5. Παράθυρο λίστας παιχνιδιών – πληροφοριών. 

6. Ετικέτες επιλογής παράθυρου απεικόνισης (απεν. / ενεργοποίηση µε Alt+B). 

7. Παράθυρο απεικόνισης εικόνων extras του παιχνιδιού (απεν. / ενεργοποίηση µε Alt+P). 

8. Τµήµα παραθύρου απεικόνισης εικόνων που εµφανίζει τις πληροφορίες για το παιχνίδι. 

9. Γραµµή κατάστασης που εµφανίζει το όνοµα του παιχνιδιού που έχουµε επιλέξει. 

10. Κατάσταση λειτουργίας του παιχνιδιού αυτού (working – not working κ.λπ.). 

11. ∆ιαθέσιµα παιχνίδια στον κατάλογο της επιλογής µας (βάση και των φίλτρων). 

 (τα 9. 10. & 11. συνολικά απεν. / ενεργοποιούνται µε Alt+S). 

   1 
   2 

   3 

   4 
 5 

6 

   7 

   8 

   9 10 11 



 

  

  23 

 

Μ Α Μ Ε 3 2  -  Τ α   µ ε ν ο ύ  τ ο υ  
 

Επιγραµµατικά στα µενού του εξοµοιωτή υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές: 

 

Το πρώτο µενού File ασχολείται µε τις δυνατότητες εκκίνησης των παιχνιδιών των 

ιδιοτήτων του κάθε παιχνιδιού αλλά, και καταγραφής ή εκτέλεσης αρχείων .inp .wav 

και .sta (µε τον καιρό θα το χρησιµοποιείτε ελάχιστα έως καθόλου κάνοντας χρήση 

του ποντικιού απευθείας επάνω στα παιχνίδια – εκτός των δυνατοτήτων εγγραφής). 

Βασικό χαρακτηριστικό είναι η επιλογή Audit all games…  που είναι η σηµαντική 

εσωτερική λειτουργία ελέγχου της διαθεσιµότητας και εγκυρότητας των παιχνιδιών.  

 

Play…: Εκκίνηση του επιλεγµένου παιχνιδιού. 

Play and Record Input…: Εκκίνηση του παιχνιδιού 

και καταγραφή των εντολών του πληκτρολογίου (σε 

.inp ή .zip). 

Playback Input…: Αναπαραγωγή των ήδη αποθη-

κευµένων αρχείων .inp ή .zip. 

Play and Record Wave Output…: Αποθήκευση σε 

αρχείου wav των ήχων κατά την διάρκεια του 

παιχνιδιού. 

Load Savestate…: Εκκίνηση αποθηκευµένου παιχνιδιού που όµως πρέπει να συµφωνεί 

µε το επιλεγµένο παιχνίδι του πλαισίου (δεν ισχύει εάν έχει γίνει update µε νέα έκδοση του 

M.A.M.E.). 

Select Random Game…: Εάν δεν µπορείτε να αποφασίσετε ποιο παιχνίδι να παίξετε 

µπορείτε να αφήσετε το Μ.Α.Μ.Ε.32 να διαλέξει στην τύχη ένα για εσάς. 

Properties…:  Επιλέγοντας το µπορείτε να ρυθµίσετε τις ιδιότητες που θα ισχύουν µόνο 

για αυτό το παιχνίδι – υπερισχύοντας των γενικών ρυθµίσεων για το σύνολο των 

παιχνιδιών (αναλυτική αναφορά στο επόµενο κεφάλαιο). 

Audit all games…:  ξεκινάει την διαδικασία ελέγχου και επιβεβαίωσης των ROMs όλων 

των παιχνιδιών που υπάρχουν διαθέσιµες στους υποκαταλόγους roms και samples. 

Εxit…: έξοδος από τον εξοµοιωτή. 
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Το µενού View  ως συνήθως ελέγχει την δυνατότητα απεικόνισης επιπλέον 

παραθύρων ή γραµµών εργαλείων ή καταστάσεως. Παράλληλα εδώ µπορείτε να 

ελέγχετε τα φίλτρα απεικόνισης παιχνιδιών αλλά και τα διαθέσιµα πεδία 

πληροφοριών τους στο κεντρικό πλαίσιο επιλογής παιχνιδιού. Εκτός την πρώτη 

φορά που θα το επισκεφτείτε για τις πρώτες ρυθµίσεις, όπως και το προηγούµενο 

µενού, όλες η επιλογές του είναι διαθέσιµες είτε σε εικονίδια του Toolbar, είτε στο 

δεξί πλήκτρο στο ποντίκι. 

Toolbar:  η γραµµή εικονιδίων ελέγχου των 

απεικονίσεων του προγράµµατος. 

Status bar:  γραµµή κατάστασης που 

απεικονίζονται οι πληροφορίες για το 

παιχνίδι αλλά και τον φάκελο που έχουµε 

επιλέξει. 

Folder List: το αριστερό παράθυρο 

επιλογής των φακέλων που έχει διάφορες 

κατηγορίες  των παιχνιδιών. 

Picture Area:  το δεξί παράθυρο που 

φαίνονται οι εικόνες από τα extras αλλά και 

οι πληροφορίες των παιχνιδιών. 

Screenshot Tab:  οι ετικέτες ελέγχου των extra απεικονίσεων που βρίσκονται στο δεξιό 

παράθυρο Picture. 

Fullscreen  (F11): µε αυτή την επιλογή, το κεντρικό παράθυρο του εξοµοιωτή 

µεγιστοποιείται ώστε να καταλαµβάνει όλη την οθόνη ενώ παράλληλα δεν φαίνονται οι 

γραµµές τίτλου και µενού. 

Show Pictures:  έλεγχος καρτελών απεικόνισης extras στο δεξί παράθυρο (εάν 

απενεργοποιήσετε το history όπως φαίνεται τότε οι πληροφορίες φαίνονται κάτω από την 

εικόνα του εκάστοτε παραθύρου). 

Large Icons - Small Icons - List - Details - Groupe d: διάφορες δυνατότητες απεικόνισης 

της λίστας των παιχνιδιών στο κεντρικό παράθυρο (µεγάλα – µικρά εικονίδια, σε λίστες, µε 

λεπτοµέρειες ή οµάδες parent – clones). 

Arrange Icons: (by name, directory, year,… κ.λπ.) κατηγοριοποιεί τα παιχνίδια ανάλογα 

µε την επιλογή µας και τα διαθέσιµα πεδία που υπάρχουν. 
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Line Up Icons:  ευθυγραµµίζει τα εικονίδια όπου αυτό δεν γίνεται αυτόµατα. 

Refresh (F5):  γρήγορη αναζήτηση των διαθέσιµων παιχνιδιών βάση των υπαρχόντων 

ROMs στον αντίστοιχο υποκατάλογο (δεν ελέγχει την εγκυρότητα των διαθέσιµων ROMs). 

Custom Filters:  ελέγχει την δυνατότητα απεικόνισης των 

παιχνιδιών στον διαθέσιµο κατάλογο στο κεντρικό 

πλαίσιο απεικόνισης της λίστας των παιχνιδιών. Ότι 

επιλέγετε, παύει να φαίνεται στην λίστα. Εγώ στον 

κατάλογο µε τα διαθέσιµα (Available) παιχνίδια για 

παράδειγµα επιλέγω να µην φαίνονται επιπλέον οι 

κλώνοι και τα παιχνίδια που δεν δουλεύουν (η επιλογή 

Unavailable αν και ανενεργή, λόγω του φίλτρου του 

καταλόγου available ισχύει εξ’ ορισµού). 

Customize Fields:  ελέγχει τα πεδία 

των πληροφοριών που θα υπάρχουν 

διαθέσιµα στο κεντρικό παράθυρο της 

επιλογής παιχνιδιού. Επιλέγοντας αυτά 

που επιθυµήτε να φαίνονται πατάτε το 

Add ενώ µε το Remove απενεργοποιείτε 

αυτά που δεν θέλετε να φαίνονται. 

 

 

Το µενού Options  ελέγχει τις επιλογές απεικόνισης του γενικού περιβάλλοντος του 

εξοµοιωτή, τα σηµεία ύπαρξης των απαραίτητων αρχείων αλλά και τις 

προεπιλεγµένες ιδιότητες που θα είναι κοινές για όλα τα παιχνίδια. 

Game List Font…:  εδώ γίνεται ο έλεγχος των 

γραµµατοσειρών απεικόνισης του περιβάλλοντος (ισχύει 

για όλα τα παράθυρα επιλογών - πληροφοριών). 

Game List Clone Color…:  επιλογή του χρώµατος 

απεικόνισης των παιχνιδιών κλώνων για την εύκολη 

αναγνώριση τους. 
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Directories…:  Επιλογή των επιµέρους καταλόγων 

στους οποίους βρίσκονται όλα τα απαραίτητα ή  

επιπλέον αρχεία για χρήση µε τον εξοµοιωτή. 

Συνήθως στην εγκατάσταση ρυθµίζονται αυτόµατα 

ως προεπιλογή οι αντίστοιχοι υποκατάλογοι του 

Mame32 καταλόγου. 

Default Game Options…: εδώ γίνονται οι ρυθµίσεις για τις ιδιότητες που ισχύουν για όλα 

τα παιχνίδια, εκτός και εάν τις έχουµε αλλάξει για κάποιο από αυτά χωριστά, οπότε 

ισχύουν οι ανεξάρτητες ρυθµίσεις για αυτό (αναλυτική αναφορά στο επόµενο κεφάλαιο). 

      Reset to Default…: δυνατότητα µηδενισµού των 

ρυθµίσεων που έχουµε κάνει για το περιβάλλον χρήστη, 

ιδιότητες των παιχνιδιών (διαγραφή των ξεχωριστών 

ιδιοτήτων ανά παιχνίδι όπου αυτές υπάρχουν) αλλά, και τα 

φίλτρα απεικονίσεων των καταλόγων επιλογής (οι ρυθµίσεις 

ενεργοποιούνται στην επόµενη εκκίνηση του εξοµοιωτή). 

Interface Options…: διάφορες επιλογές που έχουν να κάνουν µε το περιβάλλον χρήσης 

του εξοµοιωτή, όπως η έρευνα όλων των νέων παιχνιδιών που µπορεί να προστέθηκαν 

από την προηγούµενη φορά, έναρξη του περιβάλλοντος µε διαφορετική κάθε φορά εικόνα 

υπόβαθρου (background), µέγεθος της 

εικόνας που θα φαίνεται στο δεξιό 

παράθυρο πληροφοριών. Μηδενισµός 

των µετρητών χρόνου και ποσότητας 

που έχουµε παίξει κάποιο παιχνίδι. 

Την δυνατότητα απεικόνισης των 

κειµένων πληροφοριών κάτω από τις 

εικόνες στο δεξιό παράθυρο. Την 

δυνατότητα επιλογής των παιχνιδιών 

µε το πιθανώς υπάρχον joystick. 

Background Image…: επιλογή της εικόνας υπόβαθρου του περιβάλλοντος του 

Μ.Α.Μ.Ε.32. 
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Το µενού Help  περιέχει το online αρχείο βοηθείας του εξοµοιωτή µε λίστα όλων των 

διαθέσιµων λειτουργιών του εξοµοιωτή, οδηγίες επίλυσης των πιο συνηθισµένων 

προβληµάτων που µπορεί κάποιος να αντιµετωπίσει αλλά και πληροφορίες µε τις 

αλλαγές της τρέχουσας κυρίας έκδοσης. 

 
 
 
 
 
 
Είναι ένα πολύ χρήσιµο µέρος για να βρείτε επιπλέον πληροφορίες που τυχόν δεν 

περιλαµβάνονται σε αυτόν τον οδηγό. Τα τελευταία χρόνια οι online help - οδηγοί 

που συνοδεύουν όλα πια τα προγράµµατα χαρακτηρίζονται ως πλήρεις και 

καλογραµµένοι, ενώ οτιδήποτε ψάχνετε θεωρητικά θα το βρείτε σε αυτούς.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tip:  Σχεδόν όλες οι εντολές των µενού είναι διαθέσιµες πατώντας το δεξί πλήκτρο του 

ποντικιού στα πλαίσια των καταλόγων µε τις λίστες των παιχνιδιών ή ακόµα και στο πλαίσιο 

µε την προεπισκόπηση των παιχνιδιών και πληροφοριών. 
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Μ Α Μ Ε 3 2  -  Ι δ ι ό τ η τ ε ς   Π α ι χ ν ι δ ι ώ ν 

 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούµε αναλυτικά το κεντρικό πλαίσιο ιδιοτήτων (Properties) 

των παιχνιδιών και µία σύντοµη αναφορά στα επιπλέον χαρακτηριστικά που 

αφορούν το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. 

Το πλαίσιο ιδιοτήτων που αφορά µόνο 

το παιχνίδι που έχουµε επιλέξει (στα 

vector παιχνίδια υπάρχει και το 

αντίστοιχο ταµπελάκι Vector). Γενικά 

είναι κοινός µε τον κεντρικό πλέον των 

επιλογών General που έχει τα βασικά 

χαρακτηριστικά του επιλεγµένου 

παιχνιδιού, αλλά και το Audit που είναι 

ο επιµέρους έλεγχος διαθεσιµότητας 

του συγκεκριµένου παιχνιδιού. 

 

 

 

 

 

 

To κεντρικό πλαίσιο διαλόγου που 

αναφέρεται σε όλα τα παιχνίδια και 

έχει τις προεπιλεγµένες επιλογές που 

θα ισχύουν µέχρι να επιλεγούν 

διαφορετικές στο παράθυρο ιδιοτήτων 

κάποιου παιχνιδιού χωριστά. Στερείται 

των επιλογών General και Audit που 

έχει το πλαίσιο ιδιοτήτων του 

επιλεγµένου παιχνιδιού. 
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Ιδιότητες: Display  

Εδώ γίνονται οι ρυθµίσεις που έχουν να 

κάνουν µε την απεικόνιση των παιχνιδιών 

στην οθόνη µας. 

Run in a window: εάν είναι επιλεγµένο, τότε 

ανοίγει σε ένα παράθυρο το παιχνίδι ενώ εάν 

δεν είναι ενεργό, τότε καταλαµβάνει όλη την 

οθόνη. 

Start out maximized: επιλογή που ενεργεί σε 

συνδυασµό µε την προηγούµενη και µόνο 

όταν αυτή είναι επιλεγµένη. Επιτρέπει το 

παράθυρο που ανοίγει να «µεγαλώνει» ώστε 

να καταλαµβάνει όλη την οθόνη ή αλλιώς 

χρησιµοποιεί την αρχική αναλογία που 

σχεδιάστηκε το παιχνίδι π.χ.: 320 x 240. 

Enforce aspect ratio: και αυτή η επιλογή συνδυάζεται µε την επιλογή της run in a window 

και όντας σε παράθυρο «τεντώνει» την εικόνα οριζόντια και κάθετα ώστε να καταλάβει όλο 

το διαθέσιµο παράθυρο (στις περισσότερες των περιπτώσεων παραµορφώνοντας την 

εικόνα). 

Throttle: επιτρέπει – αναγκάζει το Μ.Α.Μ.Ε. να εκτελεί το εκάστοτε παιχνίδι στην αρχική 

του ταχύτητα. Εάν το απενεργοποιήσετε, τότε επειδή ο υπολογιστής σας είναι χιλιάδες 

φορές πιο ισχυρός από αυτόν που έτρεχε το ms-pacman, τότε θα επιταχύνει την ταχύτητα 

του παιχνιδιού ανάλογα (θα πηγαίνει «σφαίρα» που λένε – δοκιµάστε το έχει πλάκα).  

Clean stretch: Επιλογή που «µεγαλώνει» το παιχνίδι κρατώντας τις αρχικές αναλογίες. 

Rotation: περιστρέφει το παιχνίδι αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα. 

Flip screen upside-down / left-right: αντικατοπτρίζει το παιχνίδι είτε οριζόντια, είτε κάθετα. 

Screen: οι χρήστες που έχουν στην διάθεση του περισσότερες της µία οθόνες, επιλέγουν 

σε ποια από αυτές θα απεικονίζεται το παιχνίδι. 

Effects Use scanlines: επιλέγοντας το use scanlines ο υπολογιστής κάνοντας χρήση του 

DirectDraw, προσπαθεί να αποτυπώσει τις «µαύρες γραµµές» που υπήρχαν στα παλιά 

παιχνίδια λόγω των χαµηλών τότε αναλύσεων που είχαν αυτά τα παιχνίδια, προσδίδοντας 

έτσι µία αυθεντικότητα στα παιχνίδια αυτά. 
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Gamma correction: ελέγχει την συνολική απεικόνιση σε gamma ανάλυση αυξάνοντας ή 

µειώνοντας την απόδοση της σε φωτεινότερες ή σκοτεινότερες γραµµές (χρήσιµο στα 

vector παιχνίδια). 

Brightness correction / Pause Brightness: ελέγχει την συνολική φωτεινότητα των 

παιχνιδιών είτε είναι στο σύνολο τους είτε όταν βρίσκονται σε παύση (pause brightness). 

 

Ιδιότητες: Advanced  

Εδώ γίνονται κάποιες επιπλέον και πιο 

εξελιγµένες ρυθµίσεις που έχουν και αυτές 

να κάνουν µε την απεικόνιση των παιχνιδιών 

στην οθόνη µας και κυρίως µε την χρήση του 

DirectDraw, κοµµάτι του DirectX των 

Windows σε συνδυασµό µε την κάρτα 

γραφικών. 

Use DirectDraw: εάν είναι επιλεγµένο, τότε 

το Μ.Α.Μ.Ε. κάνει χρήση του DirectDraw και 

είναι διαθέσιµες όλες οι επιλογές που 

υπάρχουν σε αυτήν την καρτέλα, αλλιώς εάν 

δεν είναι επιλεγµένο, τότε όλες αυτές οι 

επιλογές απενεργοποιούνται και παύουν να 

είναι διαθέσιµες στον χρήστη. 

Triple buffering: επιλέγει το πώς θα αποτυπώνεται η εικόνα στην οθόνη. Εάν επιλεγεί, τότε 

χρησιµοποιεί τριπλό buffer και κυκλικά το αποτυπώνει στην οθόνη – χρήσιµο σε scrolling 

παιχνίδια για την αποφυγή του σκαλώµατος που συχνά παρατηρείται. 

Match game refresh rate: η επιλογή αυτή αναγκάζει το µόνιτορ να αποτυπώνει την εικόνα 

µε το refresh rate του αρχικού παιχνιδιού. Ενώ τα σύγχρονα monitor, έχουν σαν ελάχιστο 

refresh rate τα 85Hz και πολλά από αυτά δουλεύουν στα 100Hz ή 110Hz, σε κάποια από 

τα παιχνίδια ο αρχικός ρυθµός ανανέωσης που έκαναν χρήση ήταν τα 60Hz. Σε 

συνδυασµό µε την προηγούµενη επιλογή θα παρατηρήσετε πιο οµαλή κίνηση σε αυτά τα 

παιχνίδια. 
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Sync to monitor refresh: η αντίστροφη ακριβώς διαδικασία, αναγκάζει τα παιχνίδια να 

τρέχουν κάνοντας χρήση τον ρυθµό ανανέωσης της οθόνης (πολλές φορές έχει σαν 

αποτέλεσµα την επιτάχυνση της κίνησης – ρυθµού παιχνιδιού). 

Wait for vertical sync: αναγκάζει το Μ.Α.Μ.Ε. να περιµένει από την οθόνη την επόµενη 

εντολή από την κάθετη ανανέωση πριν στείλει το επόµενο καρέ (frame) του παιχνιδιού. 

Resolution (Size/Depth/Refresh): αναγκάζει το Μ.Α.Μ.Ε. να κάνει χρήση των προεπιλογών 

που παρέχει το λειτουργικό των windows: του µεγέθους, του βάθους χρώµατος και του 

ρυθµού ανανέωσης της οθόνης. 

Full screen brightness: Ρυθµίζει την φωτεινότητα στην απεικόνιση της πλήρους οθόνης 

(επειδή καµιά φορά οι επιλογές gamma correction/Brightness correction επηρεάζει την 

απεικόνιση, εδώ µπορεί να γίνει κάποια επιµέρους διόρθωση αυτής της απεικόνισης). 

Stretch using hardware (Aspect ratio): κάνοντας χρήση του hardware του υπολογιστή, 

«τεντώνει» την εικόνα ως προς την επιλογή που του δίνουµε (προεπιλογή 4:3) 

Frame skipping: εάν ο υπολογιστής σας έχει πρόβληµα στο να τρέξει σωστά κάποιο 

παιχνίδι, τότε µπορείτε «κόβοντας» κάποια καρέ (frames) να καλύψει την διαφορά ισχύος 

που του υπολείπεται. 

 

Ιδιότητες: Direct3D  

Εδώ γίνεται η επιλογή για την χρήση ή µη 

του Direct3D, επίσης κοµµάτι του DirectX 

των Windows. Εάν η ενεργοποιηθεί η χρήση 

του, τότε παρακάµπτονται όλες οι ρυθµίσεις 

του DirectDraw στην καρτέλα Advanced και 

πλέον, ανάλογα µε την ποιότητα και τις 

δυνατότητες της κάρτας γραφικών που θα 

αναλάβει τις λειτουργίες, µπορεί να επιτύχετε 

πολύ ταχύτερα και καλύτερα γραφικά στα 

περισσότερα παιχνίδια. 

Texture Management: Η κάρτα γραφικών 

αναλαµβάνει κάνοντας χρήση των δικών της 

οδηγών την ορθή αποτύπωση των textured 

γραφικών που υπάρχουν στα παιχνίδια. 
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Συνήθως οι σύγχρονες κάρτες γραφικών, διαχειρίζονται πολύ πιο εξελιγµένα τα texture 

maps από ότι κάνει ο κώδικας του Μ.Α.Μ.Ε. Ρύθµιση που θα αποφέρει θετικά 

αποτελέσµατα στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν παρόλα αυτά παρατηρηθεί 

καθυστέρηση στην κίνηση και λανθασµένη αποτύπωση των παιχνιδιών, τότε µπορεί 

απενεργοποιώντας την επιλογή αυτή να υπάρξει βελτίωση στην ταχύτητα τους. 

Rotate effects: συνήθως όλα τα εφέ ακολουθούν την διεύθυνση του παιχνιδιού αλλά 

υπάρχει η δυνατότητα από εδώ να το αλλάξετε αυτό (π.χ.: οι scanlines που στα κάθετα 

παιχνίδια θα είχαν πρόβληµα, µε αυτή την επιλογή περιστρέφονται και γίνονται οριζόντιες). 

 Filter: επιλογή του τρόπου µε τον οποίο θα γίνεται το «τέντωµα» των εικόνων των 

παιχνιδιών. 

Effect: επιλογή της «µάσκας» που θα κάνει χρήση το M.A.M.E. για να αποτυπώσει τις 

εικόνες µε τον τρόπο που τα παλιά monitor τις αποτύπωναν δηµιουργώντας το αίσθηµα 

ύπαρξης κάποιας γρίλιας (grill). 

Prescale: αυτή η επιλογή εφαρµόζει πιο καθαρά (sharped) γραφικά πριν το «τέντωµα» 

εξαλείφοντας έτσι φαινόµενα θαµπάδας (blur) των παιχνιδιών. 

Effect Overrides (scanlines/feedback): ρυθµίζει την ύπαρξη και ποιότητα των scanlines 

αλλά και το πόσο και πως θα «απλώνουν» τα χρώµατα στον φώσφορο της οθόνης. 

 

Ιδιότητες: Sound  

Όλες οι επιλογές για τον ήχο γίνονται σε 

αυτή την καρτέλα. 

Enable sound & sound CPUs: Επιλογή για 

χρήση η µη των ηχητικών εφέ ή µουσικής 

που υπάρχουν στο παιχνίδι. Στα παιχνίδια 

που υστερούν σε ταχύτητα απενεργοποίηση 

του ήχου ίσως επιταχύνει λίγο τα πράγµατα. 

Use samples: Στα παιχνίδια που έχουν την 

υποστήριξη αρχείων samples επιλέγουµε 

εάν θα τα χρησιµοποιήσουµε ή όχι. 

Sample rate/Volume attenuation/Audio latency: 

διάφορες επιλογές για  την ποιότητα, ένταση 

και συγχρονισµό του ήχου στα παιχνίδια. 
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Ιδιότητες: Controllers  

Επιλογές για τους controllers που τυχόν είναι 

συνδεµένοι ή χρήση επιπλέον λειτουργιών 

διαµέσου του mouse ή του πληκτρολογίου 

του υπολογιστή για χρήση από το M.A.M.E. 

στα παιχνίδια γίνονται σε αυτή την καρτέλα. 

Enable joystick input: Εάν διαθέτετε κάποιο 

joystick τότε από εδώ θα το ενεργοποιήσετε 

και ρυθµίσετε για χρήση στο περιβάλλον του 

M.A.M.E. 

Analog deadzone: εάν το joystick που 

διαθέτετε είναι αναλογικό, τότε από εδώ 

γίνεται η ρύθµιση του για το πώς θα φέρεται 

στα παιχνίδια που απαιτούν ψηφιακό 

joystick. 

Enable lightgun input: εάν έχετε συνδέσει lightguns, τότε τα ενεργοποιείτε από εδώ 

Offscreen shots reload:  τα ρυθµίζετε εάν οπλίζουν από βολές εκτός οθόνης. 

Dual lightguns: ύπαρξη δύο lightguns. 

Digital joystick axes: εδώ επιλέγετε εάν είναι ψηφιακό το joystick σας και ρυθµίζετε – 

ελέγχετε τις ιδιότητες του. 

Enable mouse input: εδώ ενεργοποιείτε την χρήση του mouse µέσα στα παιχνίδια του 

M.A.M.E. (χρήσιµο σε shooting games όπως το Point Blank ή τα παιχνίδια που απαιτούν 

την ύπαρξη trackball όπως το Arcanoid – εάν βεβαίως δεν διαθέτετε lightgun ή trackball). 

Enable steadykey support: ενεργοποιεί την δυνατότητα πίεσης πολλαπλών πλήκτρων 

ταυτόχρονα για χρήση κυρίως σε fighting παιχνίδια. 

Default input layout: Εάν είστε από τους «τυχερούς» που έχουν κάποια αναλογική 

συσκευή ελέγχου την επιλέγετε εδώ (όπως τα XArcade / HotRod / SlikStick). 

Use Keyboard LEDs: επιλογή που σε παιχνίδια µε ανάλογες δυνατότητες (όπως το Outrun 

όταν φρενάρει ανάβει το φως του φρένου) θα αναβοσβήνουν αναλόγως και οι ενδεικτικές 

λυχνίες του πληκτρολογίου. 

PS2-USB Keyboard: επιλογή του τύπου σύνδεσης του πληκτρολογίου. 

 



 

  

  34 

 

Ιδιότητες: Controller Mapping  

Εδώ επιλέγετε όλες τις επιπλέον αναλογικές 

συσκευές ελέγχου που τυχόν έχετε συνδέσει 

στον υπολογιστή σας σε αντιδιαστολή πάντα 

µε την επιλογή της προηγούµενης καρτέλας 

“Enable mouse input”. Τέτοιες συσκευές 

µπορούν να είναι πεταλιέρες, trackballs κ.λπ. 

ή εν τη έλλειψη τους ποιο από τα υπάρχοντα 

µέσα θα χρησιµοποιείται σαν αντικαταστάτης 

αυτών. Για παράδειγµα έλλειψη lightgun στο 

Point Blank επιλέγουµε το mouse και για το 

Arkanoid εφόσον δεν έχουµε trackball 

χρησιµοποιούµε πάλι το Mouse αφού και 

στα δύο παραπάνω παραδείγµατα το mouse 

συµπεριφέρεται καλύτερα από το 

πληκτρολόγιο. 

 

Ιδιότητες: Miscellaneous  

Στην καρτέλα αυτή, γίνονται κάποιες 

επιπλέον επιλογές – γενικής φύσεως. 

Enable game cheats: ενεργοποίηση των 

τυχόν διαθέσιµων «κλεψιµάτων» για τα 

παιχνίδια (cheat.dat), κάνοντας την ζωή του 

παίχτη πιο εύκολη. 

Error log: δηµιουργεί αρχείο καταγραφή 

σφαλµάτων για την περαιτέρω διόρθωση 

των υποστηριζόµενων παιχνιδιών. 

Sleep when possible: ενεργοποιεί την 

επιλογή ελέγχου πολυεπεξεργασίας µη 

δεσµεύοντας πλήρως την επεξεργαστική 

ισχύ του υπολογιστή (multitasking friendly), 

όµως συνήθως εις βάρος της ταχύτητας.  
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Εάν απενεργοποιηθεί δεσµεύει το 100% της ισχύς του επεξεργαστή και το διαθέτει στα 

παιχνίδια. 

Use RDTSC timing system: επιλογή ελέγχου χρονισµού ενεργοποιείται συνήθως για τα 

Desktop ενώ για τα Laptops συνήθως πρέπει να είναι ανενεργό. 

Skip game info: ενεργοποιώντας αυτή την επιλογή παρακάµπτονται όλα τα µηνύµατα 

πληροφοριών που εµφανίζονται όταν ένα παιχνίδι ξεκινάει, ενώ παράλληλα 

παρακάµπτονται και κάποιες εντολές ελέγχου του Μ.Α.Μ.Ε. στην έναρξη, έχοντας σαν 

συνέπεια την ταχύτερη εµφάνιση του παιχνιδιού. 

Save game state on exit: η επιλογή αυτή, επιτρέπει στο Μ.Α.Μ.Ε. να αποθηκεύει την 

κατάσταση που βρίσκεται ένα παιχνίδι κατά την έξοδο από αυτό, έτσι όταν το 

ξαναεκκινήσουµε είναι σαν να µην «έκλεισε» ποτέ, συνεπώς έτσι αποθηκεύονται και όλες 

οι καλύτερες βαθµολογίες (high scores) που έχει πετύχει κάποιος παίχτης σε αυτό. 

BIOS: εδώ επιλέγετε τα εναλλακτικά Bios/Sets που τυχόν υποστηρίζονται από παιχνίδια 

NEO-GEO ή SEGA, ενεργοποιείται όταν αλλάζετε τους αρχικούς οδηγούς στο αριστερό 

πλαίσιο του κεντρικού παραθύρου (επιλογή καταλόγων – source και π.χ.: neogeo.c ή 

segac2.c). 

Use additional artwork(Backdrops/Bezels/Overlays): εάν διαθέτετε τα επιπλέον artwork, 

τότε από εδώ ενεργοποιείτε την χρήση τους (δοκιµάστε το ms-pacman). 

Artwork-Crop artwork: αναγκάζει το κόψιµο των επιπλέον χαρακτηριστικών στο αρχικό 

µέγεθος που υποστήριζε το παιχνίδι (σαν αποτέλεσµα πολλές φορές έχει τελικώς την µη 

απεικόνιση του). 

Artwork auto-standard-high: ελέγχει την ποιότητα µε την οποία θα απεικονίζονται τα 

επιπλέον αυτά χαρακτηριστικά. 

 

  

 

 

 

info: Backdrops εικόνες που δηµιουργούσαν το background του παιχνιδιού (Space Invaders). 

 Bezels εικόνες πλαίσια που αναπαριστούν τα σχέδια που υπήρχαν για να καλύπτουν το 

 κενό στα cabinets γύρω από την οθόνη πίσω από το τζάµι (Space Invaders, Ms-pacman)  

 Ενίοτε φιλοξενούσαν και πληροφορίες για το πώς παίζεται το παιχνίδι (Asteroids Deluxe) 

 Overlays εικόνες που αναπαριστούν το περιβάλλον του παιχνιδιού (Armor Attack) 
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Ιδιότητες: Vector  

Εδώ υπάρχουν οι ρυθµίσεις που αφορούν τα 

vector παιχνίδια που υπάρχουν διαθέσιµα 

στο Μ.Α.Μ.Ε. 

Draw antialiased vectors: προσπάθεια εκ 

µέρους του εξοµοιωτή να βελτιώσει την 

εµφάνιση των γραµµών δίνοντας του µία πιο 

«ευχάριστη» anti aliased χροιά. 

Draw translucent vectors: ζωγραφίζει τις 

γραµµές ελαφρώς πιο διαφανείς µε συνέπεια 

να τονίζονται τα σηµεία που τέµνονται. 

Beam width: ελέγχει (αυξάνει) το πάχος των 

ακτινών που παράγουν τις γραµµές στα 

παιχνίδια. 

Flicker: δηµιουργεί ένα τεχνητό εφέ flickering 

(τρεµόπαιγµα γραµµής). 

Intensity: ανάλογα µε το νούµερο, γίνεται προσπάθεια µε την αύξηση της φωτεινότητας 

των γραµµών να προσεγγιστεί η εντύπωση των ξεχωριστών λαµπερών γραµµών που 

παρήγαγαν τα αυθεντικά vector µηχανήµατα. 

 

 

 

 

 

 

 

info: όπως θα παρατηρήσατε από τις διάφορες καρτέλες των ιδιοτήτων, οι τελικές επιλογές 

 είναι αποτέλεσµα που προκύπτει από τα µείγµα των χαρακτηριστικών του υπολογιστή, 

 των επιπλέων περιφερειακών που µπορεί κάποιος να έχει αλλά και των αισθητικών 

 προτιµήσεων όσον αφορά τον τρόπο απεικόνισης των παιχνιδιών. 

 Έτσι µόνο µέσα από πειραµατισµό θα προκύψουν οι σωστές ρυθµίσεις που θα 

 απευθύνονται αφενός στα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά του υπολογιστή σας αλλά και 

 στις προσωπικές σας προτιµήσεις. 
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Μ Α Μ Ε 3 2  -  Τ ρ έ χ ο ν τ α ς   τ α   Π α ι χ ν ί δ ι α 

 
Πλέον είµαστε έτοιµοι να αρχίσουµε το παιχνίδι. Στο κεντρικό παράθυρο και στο 

µεσαίο πλαίσιο που φαίνονται τα ονόµατα των παιχνιδιών, διαλέγουµε το παιχνίδι 

που επιθυµούµε και το τρέχουµε είτε πατώντας το Enter είτε µε διπλό κλίκ στο 

όνοµα του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αµέσως το περιβάλλον του Μame32 «εξαφανίζεται» και είτε εµφανίζεται ένα 

παράθυρο είτε µαυρίζει όλη η οθόνη (ανάλογα µε τις επιλογές που κάνατε στην 

καρτέλα Display στις ιδιότητες) και βγάζει προειδοποιητικά µηνύµατα µε 

πληροφορίες για το παιχνίδι ή τα προβλήµατα που τυχόν παρουσιάζει. Αυτό το 

µήνυµα συνήθως το ξεπερνάµε πληκτρολογώντας ΟΚ την πρώτη φορά (ή δεξιά – 

αριστερά τα βελάκια) και τις επόµενες απλά ένα οποιοδήποτε πλήκτρο. 

Τώρα θα βλέπετε στην οθόνη σας τις γνωστές σας εικόνες που αντικρίζατε στα 

arcade rooms µε το παιχνίδι να δείχνει µία παρουσίαση που περιλαµβάνει 

συνήθως: την οθόνη τίτλων, τα µεγαλύτερα ρεκόρ, εικόνες demo παιχνιδιού και να 

σας προτρέπει να παίξετε. Όµως πως θα γίνει αυτό; Πρέπει να ξέρουµε πια είναι τα 

κουµπιά που χρησιµοποιεί το Mame32 για τα παιχνίδια του (αργότερα µπορούµε να 

τα ρυθµίσουµε ανάλογα µε τις προτιµήσεις µας). 
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Τα βασικά πλήκτρα που χρησιµοποιεί το Mame32: 

Για να παίξετε πρέπει σαφώς σε ένα arcade να βάλετε κέρµατα: αυτό γίνεται µε τα 

πλήκτρα 5, 6, 7, 8. 

Για να εκκινήσετε το παιχνίδι πιέστε τα πλήκτρα 1, 2, 3, 4 που αντιστοιχούν στον 

αριθµό των παιχτών (υπάρχουν παιχνίδια που υποστηρίζουν έως 4 παίχτες). 

Ο χειρισµός γίνεται για τον πρώτο χρήστη κατεύθυνση µε τα Βελάκια ενώ τα 

πλήκτρα που χρησιµοποιεί είναι τα Left Ctrl , Left Alt , Space, Left Shift , Z και Χ. 

Ο χειρισµός γίνεται για τον δεύτερο χρήστη µε τα R, F, G, D για την κατεύθυνση 

ενώ τα πλήκτρα που χρησιµοποιεί είναι τα A, S, Q, και W. 

Παύση κατά την διάρκεια του παιχνιδιού µε το Ρ, ενώ πάλι µε το ίδιο πλήκτρο 

συνεχίζει ακριβώς από το σηµείο που είσασταν. 

Έξοδος από το παιχνίδι και επιστροφή στο κεντρικό παράθυρο του εξοµοιωτή µε το 

πλήκτρο Esc . 

 

Αυτά είναι τα βασικά πλήκτρα, αλλά δεν είναι τα 

µόνα. Ουσιαστικά το Mame32 χρησιµοποιεί σχεδόν 

όλα τα πλήκτρα ενός πληκτρολογίου. Εάν θέλετε 

περισσότερες οδηγίες για αυτά µπορείτε να δείτε το 

online help στο contents (F1) και εκεί επιλέγετε το 

θέµα Playing a Game and Internal Controls. Εκεί θα 

βρείτε πληροφορίες για όλες τις λειτουργίες που είναι 

διαθέσιµες κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. 

 

Επιπλέον χρήσιµα πλήκτρα είναι τα: Shift+F7 που σας δίνει την δυνατότητα να 

αποθηκεύσετε την πρόοδο που έχετε κάνει στις διαθέσιµες θέσεις που ορίζονται µε 

τα πλήκτρα των αριθµών και των γραµµάτων (1 - 0 & Α - Ζ), ενώ µε το F7 

φορτώνετε το ήδη αποθηκευµένο σας παιχνίδι. 

Με το F12 αποθηκεύετε την εικόνα που βλέπετε εκείνη την στιγµή στον 

υποκατάλογο snap του Mame32. 
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Το πιο χρήσιµο όµως πλήκτρο είναι το Tab, µε το 

οποίο ανοίγει ένα µενού στην οθόνη του 

παιχνιδιού, που σας επιτρέπει να ρυθµίσετε τα 

κουµπιά (είτε µόνο σε αυτό το παιχνίδι είτε σε όλα), 

να αλλάξετε τυχόν διαθέσιµες επιλογές που 

υπάρχουν (θα θυµάστε ίσως ότι το ίδιο παιχνίδι σε 

διαφορετικές αίθουσες ψυχαγωγίας είτε ήταν πιο 

δύσκολο, είτε είχε λιγότερες ζωές – από εδώ τα 

ρύθµιζαν οι µαγαζάτορες), πληροφορίες τρέχουσας 

λειτουργίας ή γενικών πληροφοριών για το ίδιο το 

παιχνίδι, επιλογή να κάνετε reset στο παιχνίδι, 

αλλά και επιλογή κλεψίµατος (cheat – εάν είναι 

διαθέσιµη).  

Μετά το πάτηµα του πλήκτρου Tab λοιπόν εµφανίζεται η παραπάνω εικόνα. Σε 

αυτήν επιλέγουµε µενού µε τα βέλη, µε το Enter εισερχόµαστε στο υποµενού του 

και πάλι µε το Enter επιλέγουµε λειτουργία. Συνήθως φεύγουµε είτε µε το Esc είτε 

µε την επιλογή που υπάρχει Return to Main Menu ή Return to Game. Ας δούµε 

επιγραµµατικά τι περιλαµβάνει το κάθε µενού. 

 

Input (general) Εδώ αλλάζουµε τα κουµπιά για όλα τα παιχνίδια του Mame32. 

Input (this game) Εδώ αλλάζουµε τα κουµπιά µόνο για το τρέχον παιχνίδι.  

Dip Switches Σχεδόν όλα τα πρωτότυπα παιχνίδια είχαν στις κεντρικές 

πλακέτες τους, επιλογείς που ρύθµιζαν την δυσκολία, µε το 

πόσες ζωές ξεκινάει το παιχνίδι και κάθε πότε θα δίνει δώρο 

µία αλλά και διάφορες άλλες λειτουργίες. 

Bookeeping Info Κρατάει πληροφορίες για το πόσες φορές έχετε παίξει το 

παιχνίδι και πόση ώρα. 

Game Information Γενικές πληροφορίες για το παιχνίδι (αντλεί τις πληροφορίες 

από το mameinfo.dat). 
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Cheat ∆ιάφορες λειτουργίες κλεψίµατος που ενεργοποιούνται µόνο 

εάν έχει γίνει επιλογή από την καρτέλα Miscellaneous των 

ιδιοτήτων (αντλεί πληροφορίες από το cheat.dat), φτάνει να 

υπάρχει διαθέσιµο κάποιο cheat για το παιχνίδι αυτό. 

Reset Game Κάνει επανεκκίνηση του παιχνιδιού που τρέχει (χωρίς να 

χρειαστεί να επιστρέψει στο κεντρικό παράθυρο του εξοµοιωτή) 

Return to Game Απλά φεύγει από το µενού και επιστρέφει στο παιχνίδι. 

 

Επίσης σε µερικά παιχνίδια είτε για να τρέξουν την 

πρώτη φορά είτε για επιπλέον λειτουργίες χρειάζεται να 

επέµβετε στο λεγόµενο service mode, πατώντας κατά 

την διάρκεια του παιχνιδιού, το F2 εµφανίζεται ένα νέο 

µενού µε νέες επιλογές οι οποίες είναι και διαφορετικές 

για το κάθε παιχνίδι.  

Συνήθως µετακινήστε µε τα βελάκια και επιλέγετε είτε µε το πρώτο πλήκτρο του παίχτη ένα 

(αριστερό ctrl) είτε µε το τρίτο πλήκτρο (spacebar). Άλλες φορές µετακινήστε µε το 9 και 

επιλέγετε πάλι µε το F2 ή το F3. Είναι γενικά µία επιπλέον λειτουργία που δεν την 

διαθέτουν όλα τα παιχνίδια και σε αυτά που την διαθέτουν, λειτουργεί µε διαφορετικό 

τρόπο και διαφορετικά κουµπιά. 

 

Aς θυµηθούµε συνοπτικά τα βασικά κουµπιά που χρειάζεστε στα παιχνίδια:  

Για να βάλετε κέρµατα: 5 

Για να ξεκινήσετε: 1, 2 (δύο παίχτες) 

Χειρισµός 1ου παίχτη: Βελάκια για διεύθυνση και τα Ctrl, Shift, Alt, που 

βρίσκονται αριστερά στο πληκτρολόγιο και το Space.  

Χειρισµός 2ου παίχτη: R, F, G, D για διεύθυνση και A, S, Q, W. 

Παύση παιχνιδιού: Ρ (και µε το ίδιο συνέχεια) 

Επιλογές παιχνιδιού: Tab 

Έξοδος από παιχνίδι: Esc 

info:εάν για κάποιο λόγο δεν λειτουργούν τα κουµπιά, τότε σβήστε στον κατάλογο cfg το 

αντίστοιχο αρχείο xxx.cfg (εάν ούτε αυτό φέρει αποτελέσµατα σβήστε το default.cfg). 
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Μ Α Μ Ε 3 2  -  R O M s   U p d a t e s 
 

Σίγουρα όλοι γνωρίζετε ότι ανά συχνά διαστήµατα, κυκλοφορούν νέες εκδόσεις 

τόσο του εξοµοιωτή Μ.Α.Μ.Ε. όσο και των ROMs/Sets που υπάρχουν σε αυτόν. 

Άλλοτε προστίθεται ένα νέο παιχνίδι ή ένα παιχνίδι που δεν ήταν διαθέσιµο για 

παιχνίδι, πλέον ενεργοποιήθηκε και τώρα τρέχει κανονικά. Άλλες φορές απλά 

αλλάζουν τα ονόµατα σε κάποια ROMs ή απλά παύουν να είναι απαραίτητα και 

διαγράφονται τελείως. Άλλες φορές βέβαια προστίθενται νέα στο ήδη υπάρχον 

παιχνίδι. Αλλαγές γίνονται πολλές και συχνά. Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούµε σε 

απλά βήµατα, πως µπορούµε να εγκαταστήσουµε τα προγράµµατα και να 

εφαρµόσουµε τις αλλαγές που προκύπτουν κάθε φορά. (όπως πάντα τα απαραίτητα 

links υπάρχουν στο τέλος του οδηγού) 

 

Ο Βασικός Εξοπλισµός: 

1. Η ήδη υπάρχουσα πλήρης εγκατάσταση του Μ.Α.Μ.Ε.32 (full set). 

2. Η τελευταία έκδοση του M.A.M.E.32. 

3. Τα νέα ROMs/Sets που έχουν υποστεί αλλαγή (προσοχή, να τα έχετε σε 

ξεχωριστό φάκελο καθώς η χρήση τους είναι προσωρινή). 

4. Το πρόγραµµα clrmamepro  (είναι ο καλύτερος rom manager). 

 

Τα βήµατα προς την επιτυχία: 

1. Εγκατάσταση της νέας έκδοσης του Mame32 (επάνω από την παλιά χωρίς 

προβλήµατα και µε τον γνωστό µας πια τρόπο – το µόνο που ίσως χρειάζεται να 

διασώσετε είναι τυχόν custom ρυθµίσεις στα ini αρχεία: mame32ui.ini και αυτά 

που βρίσκονται στον υποκατάλογο folders του Μ.Α.Μ.Ε.). 

 Στην διαδικασία της εγκατάστασης µας ζητάει την άδεια για να κάνει overwrite τα 

ήδη υπάρχοντα αρχεία του Μ.Α.Μ.Ε.32, απαντάµε “Yes to All” ώστε να 

εγκατασταθεί πλήρως η νέα έκδοση του. 

 Βέβαια θα παρατηρήσετε ότι κάποια αρχεία είναι τα ίδια αλλά είναι συνήθως 

αρχεία που δεν απαιτείται η αλλαγή τους σε κάθε έκδοση. Βέβαια κάποια άλλα 

είναι απαραίτητα να επιτραπεί η αντικατάσταση τους, όπως το Μame32.exe 
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αλλά προσοχή δεν είναι µόνο αυτό. Εάν αντικαταστήσετε µόνο αυτό θα 

λαµβάνετε λάθος µηνύµατα για έλλειψη ROMs/Sets ακόµα και αν τα έχετε όλα. 

 

προσοχή: κατά την διαδικασία της 

εγκατάστασης της νέας έκδοσης του 

Mame32, στην ερώτηση που βγάζει 

για την αντικατάσταση όλων των 

αρχείων απαντάµε καταφατικά. 

 

 

 

 

2. Εγκατάσταση του clrmamepro, όπως και το mame32 δεν 

υπάρχει πρόβληµα να εγκαταστήσετε την νέα έκδοση πάνω 

στην προηγούµενη. 

 Εν αντιθέσει µε το mame32, για την 

εγκατάσταση του clrmamepro πρέπει να 

δηλώσετε την πλήρη διαδροµή.  

 

 

 

 

 Το clrmamepro, είναι ένα πρόγραµµα διαχείρισης των ROMs/Sets για τους 

εξοµοιωτές M.A.M.E. (και όχι µόνο για αυτούς). Η χρήση του για τον έλεγχο της 

πληρότητας των ROMs/Sets αλλά και για την ανανέωση τους, κρίνεται 

απαραίτητη όχι µόνο από άποψη του αποδεδειγµένα σωστού αποτελέσµατος 

στον τέλος του ελέγχου αλλά, κυρίως λόγω της ευκολίας χρήσης του σε σχέση 

µε οποιαδήποτε άλλη µέθοδο είχατε σε εφαρµογή έως σήµερα και της 

απλοποιηµένης διαδικασίας που θα ακολουθήσουµε για την ολοκλήρωση της. 

 Η διαδικασία αυτή είναι συνδυασµός της προσθήκης – επιδιόρθωσης των 

αρχείων ROMs/Sets και του ελέγχου πληρότητας αυτών.  
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3. Έναρξη του προγράµµατος του clrmamepro (φτιάχνει µόνο του τα απαραίτητα 

εικονίδια χρήσης στο µενού: έναρξη � προγράµµατα � clrmamepro των 

windows). 

3.1. Στο παράθυρο “>Profiler<” του clrmamepro επιλέγω “create”. 

3.2. Στο παράθυρο που ανοίγει “Create Profile Directly From Emulator” επιλέγω: 

α) “Filename”: πατάω το κουµπί δεξιά µε τις τρεις τελίτσες “…”(browse) και 

βρίσκω στον σκληρό µου δίσκο το σηµείο που βρίσκεται το mame32.exe 

(π.χ.: c:/mame32/mame32.exe) 

β) “Description”: γράφω µία περιγραφή για το αρχείο dat που να µε βοηθάει 

για να καταλαβαίνω άµεσα τι αντιπροσωπεύει (π.χ.: mame32 v0.104u4). 

γ) “Emulator”: MAME (είναι προεπιλογή). 

δ) Πατάω το κουµπί “Create Profile”. 

ε) Στο παράθυρο που ανοίγει “Create Exe-Based Profile in Folder…” 

πατάω το “OK” (επιστρέφει πίσω στο παράθυρο “>Profiler<”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιαδικασία δηµιουργίας του αρχείου dat από την τελευταία έκδοση του εξοµοιωτή µας Mame32. 

 

1 

2 

3 
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2 

1 

3 
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3.3. Στο παράθυρο “>Profiler<” δεξιά στο πλαίσιο “Profile” βλέπω την περιγραφή 

που έδωσα παραπάνω στην παράγραφο 3.2.β ήτοι mame32 v0.104u4. Την 

επιλέγω κάνοντας διπλό κλικ µε το ποντίκι επάνω της ή πατώντας το 

“load/Update”.  

α) Πρώτα βλέπουµε ένα προειδοποιητικό παράθυρο που µας ενηµερώνει 

για την αναγκαιότητα να δηµιουργήσει νέα βάση δεδοµένων στο οποίο 

απλά πατάµε το “OK”. Έπειτα, ανοίγει ένα παράθυρο που λέει 

“Receiving Data – Please Wait!!!”. Και παράλληλα ένα δεύτερο που λέει 

“Database Update” εδώ πατάω το “OK” και αµέσως βλέπω στο 

προηγούµενο να κάνει διάφορες λειτουργίες απαραίτητες για την 

δηµιουργία των πληροφοριών του dat αρχείου. 

β) Εάν βγάλει ένα µήνυµα “DatFile Problem” που µας προτρέπει να 

επιλέξουµε ανάµεσα σε καταφατική ή αρνητική απάντηση για το sample 

“wotwc” ή κάποιο άλλο τι πρέπει να κάνω; Λοιπόν αυτό έχει να κάνει µε 

το sample του αντίστοιχου παιχνιδιού που είναι κοινό µε το “wotw” και τα 

δύο µεγέθους 2kb το “wotw” είναι αρχείο υπαρκτό ενώ το “wotwc” είναι 

ανύπαρκτο. Εγώ έχω δηµιουργήσει ξεχωριστό ψεύτικο (dummy) αρχείο 

µε αντιγραφή και µετονοµασία και έτσι έχοντας και τα δύο απαντάω 

αρνητικά όµως όποιοι δεν το έχουν κάνει αυτό πρέπει να απαντήσουν 

θετικά ούτως ώστε να µην τους βγάζει στο µέλλον σφάλµα στα samples. 
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3.4. Μετά από το σύντοµο παράθυρο “Receiving Data Data – Please Wait!!!” 

ανοίγει το παράθυρο “>clrmamepro<”. Με έξι εικονίδια “Scanner” 

“Rebuilder” “Merger” “Settings” “Profiler” “About”. Το “Profiler” παραπέµπει 

στο παράθυρο που βρισκόµασταν στις παραπάνω παραγράφους 3.1. και 

3.3. Παρακάτω θα ασχοληθούµε µόνο µε τις “Scanner” και “Settings”. 

 

 

 

 

 

3.5. Επιλέγω “Settings” και ανοίγει το αντίστοιχο παράθυρο: “Settings | mame32 

v0.104u4 | 6034 / 6034 Sets (+ 26 BIOSSets)” όπου σηµαίνει όνοµα 

παραθύρου | αρχείο Dat που αναλύεται | αριθµός των υπαρχόντων sets σε 

αυτή την έκδοση του mame (πόσα είναι bioses). 

α) Αριστερά στο pull down menu αναγράφεται “ROM-Paths” οπότε επιλέγω 

το κουµπί “Add” στο νέο παράθυρο που ανοίγει «Αναζήτηση φακέλου» 

δίνω το πλήρες path στο οποίο βρίσκονται τα υπάρχοντα ROMs/Sets. 

(π.χ.: c:\mame32\roms) και πατάω το “OK”. 

β) Αριστερά στο pull down menu επιλέγω “Sample-Paths” οπότε επιλέγω το 

κουµπί “Add” στο νέο παράθυρο που ανοίγει «Αναζήτηση φακέλου» 

δίνω το πλήρες path στο οποίο βρίσκονται τα υπάρχοντα sample roms. 

(π.χ.: c:\mame32\samples) και πατάω το “OK”. 

γ) Αριστερά στο pull down menu επιλέγω “Add-Paths” οπότε επιλέγω το 

κουµπί “Add” στο νέο παράθυρο που ανοίγει «Αναζήτηση φακέλου» 

δίνω το πλήρες path στο οποίο βρίσκονται τα νέα προσωρινά update 

roms. (π.χ.: c:\Temp\104u4) και πατάω το “OK”. 

δ) Κάνοντας τα παραπάνω, βλέπω κάθε φορά και προσθέτει στο µεγάλο 

λευκό πλαίσιο το path που προσθέτω κάθε φορά. 

ε) Πατάω το “OK” και επιστρέφω στο παράθυρο “>clrmamepro<” µε τα έξι 

εικονίδια. 
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∆ιαδικασία επιλογής των «απαραίτητων» διαδροµών καταλόγων που θα χρησιµοποιήσουµε: 

ROM-Paths = ο κατάλογος που έχουµε τα (υπάρχοντα) αρχεία ROMs/Sets των παιχνιδιών 

Sample-Paths = ο κατάλογος που έχουµε τα (υπάρχοντα) αρχεία ROMs/Sets των Samples 

Add-Paths = ο κατάλογος των νέων updated εκδόσεων των ROMs που θα χρησιµοποιήσουµε  

1 

2 

4 

5 

3 
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3.6. Επιλέγω “Scanner” (ω ναι! Όχι “rebuilder”). 

α) Ανοίγει ένα παράθυρο “Scanner | mame32 v0.104u4 | 6034 / 6034 Sets 

(+ 26 BIOSSets)” όπου ισχύουν τα γνωστά από την παράγραφο 3.5. 

β) Στο πλαίσιο “You want to scan” πρέπει να είναι και τα τέσσερα 

επιλεγµένα (“Sets” “Roms” “Samples” “DiskImages”). 

 Παράθεση: επειδή εγώ έχω αφαιρέσει από τον σκληρό τα chds λόγω µεγέθους και 

ταχύτητας - δεν ασχολούµαι µαζί τους – δεν έχω tick (V) στο κουτάκι επιλογής 

“DiskImages” - αυτό επιταχύνει την διαδικασία. 

γ) Στο πλαίσιο “You prefer” επιλέγω το “Split Sets”. 

δ) Στο πλαίσιο “NoDump Handling” επιλέγω τα “Create Missing” και “Hide 

Missing”. 

ε) Στο πλαίσιο “< Check Fix>” τα επιλέγω όλα πατώντας το “+” κάτω από 

το κουµπί “Checksums…”. 

ζ) Στο πλαίσιο “Options” είναι επιλεγµένα τα “Ask Before Fixing” και 

“Add/Show Statistics”. 

α 

β γ δ 

ε 

ζ 
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η) Στο ίδιο πλαίσιο “Options” πατάω το κουµπί “Systems…” και στο νέο 

παράθυρο που ανοίγει µε τον τίτλο “Systems & assigned System-

Default-Paths” πατάω κάτω αριστερά το κουµπί “Auto-Detect 

SysDefPaths…”. Μετά από ένα σύντοµο παράθυρο µε τίτλο “Trying to 

detect SystemDefaultPaths” επιστρέφει στο ίδιο παράθυρο µόνο που 

τώρα δίπλα σε κάθε Bios name έχει προστεθεί αυτόµατα το Path του 

mame (π.χ.: c:\mame32\roms\). Κλείνω το παράθυρο πατώντας το 

κόκκινο σύµβολο “X” των windows πάνω δεξιά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

η 
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θ) Επιστροφή στο παράθυρο “Scanner | mame32 v0.104u4 | 6034 / 6034 

Sets (+ 26 BIOSSets)” και είµαστε έτοιµοι να πατήσουµε το κουµπί 

“Scan…”. Πατώντας το “Scan…” αρχίζει η διαδικασία ελέγχου των sets 

και roms. Σε όλα απαντάω καταφατικά / καταφατικά σε όλα (yes to all). 

(π.χ.: στις ερωτήσεις rename, delete file dir.txt, delete rom from set, 

rename rom from set, resize rom σπανιότερα κ.λπ.). Εάν στο 

προηγούµενο παράθυρο “Scanner” και στο πλαίσιο “Options” είχαµε 

απενεργοποιήσει την επιλογή “Ask Before Fixing” δεν θα µας ρωτάει 

πριν διορθώσει τα roms/sets. Έχοντας λοιπόν δηλώσει που βρίσκονται 

τα update roms (c:\updates\roms\), όταν θα χρειαστεί να διορθώσει 

κάποιο rom ή set αναζητάει και σε αυτά τα σωστά στοιχεία και 

συµπληρώνει τα roms στον κατάλογο µας στο mame (c:\mame32\roms\).  

 

θ 
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ι)Τελικώς βγάζει ένα παράθυρο “Statistics | Scan-Time = xx:xx:xx” που 

υποδηλώνει ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και αν στις γραµµές 

“Missing  :” και “Missing Bytes:” αναγράφεται “0 of xxxx” τότε η 

διαδικασία ήταν επιτυχής. Πατάω το “OK”. Επιστροφή στο παράθυρο 

“Scanner”. 

 

 

Προσοχή: Κάποιες φορές ενώ 

µου βγάζει ότι δεν υπάρχουν 

missing roms αναγράφει στην 

επόµενη γραµµή ότι υπαρχουν 

missing bytes (no dumps or bad 

dumps). Παρόλα αυτά µε ένα 

“FastScan…” αναγράφει στον νέο 

πίνακα αποτελεσµάτων πλέον “0 

of xxgb”. 

κ) Κλείνω το παράθυρο µε το κόκκινο «Χ» των windows πάνω αριστερά. 

λ) Επιστροφή στο παράθυρο “>clrmamepro<” όπου και αυτό κλείνει µε το ίδιο 

τρόπο. 

info: τα πιθανά σφάλµατα που µπορεί 

να αντιµετωπίσετε είναι αυτά που 

φαίνονται στα πλαίσιο στα αριστερά. 

 έλλειψη κάποιου ROM από το Set 

το οποίο παρόλα αυτά υπάρχει (αρχείο 

.zip) στον υποκατάλογο roms. 

 λείπει τελείως το ROMs/Set (αρχείο 

.zip) από τον υποκατάλογο roms. 

Παρατηρήστε ότι όπου λείπει το Set το αναφέρει κάτω από το σφάλµα και επίσης εάν το Set είναι 

κλώνος, αναφέρει και το parent set. Όταν τα ROMs που λείπουν είναι από parent set έχουν χρώµα 

µαύρο, ενώ όταν λείπουν από clone set έχουν χρώµα µπλε. 

 

tip:στον >Profiler< θα παρατηρήσετε την ύπαρξη τριών χρωµατισµών στα profiles σας. 

Γκρι  = δεν έχει γίνει ανάλυση ακόµα. 
Κόκκινο = έχει γίνει ανάλυση και λείπουν ROMs. 
Πράσινο = έχει γίνει ανάλυση και είναι πλήρες το σετ. 



 

  

  52 

 

4. Τρέχω (επιτέλους) το mame32  στην τελευταία του έκδοση. 

4.1. Επιλέγω το µενού “Options � Directories” και στο παράθυρο που ανοίγει µε 

το ίδιο όνοµα “Directories” δηλώνω τα Path για τους καταλόγους των Roms 

– Samples κ.λπ. επιλέγοντας στο pull down παράθυρο το αντίστοιχο και 

έπειτα το browse… αν και συνήθως δεν είναι απαραίτητη διαδικασία. 

4.2. Επιλέγω το µενού “File � Audit all games” και ξεκινάει η διαδικασία 

επιβεβαίωσης των roms / samples των παιχνιδιών. Όπου στο τέλος πρέπει 

να φαίνεται ότι δεν έχω κανένα incorrect ούτε στα roms αλλά ούτε στα 

samples, (τυχόν µηνύµατα για rom needs redump – found but no good 

dump known τα αγνοούµε δεν µας ενδιαφέρουν – αφορούν άµεσα). Επίσης 

το σύνολο των παιχνιδιών που ελεγχθήκαν θα πρέπει να αντιστοιχεί σε 

αυτό της τρέχουσας έκδοσης (π.χ.: για την 0.104u4 ���� Total: 6034) 

4.3. Στο αριστερό παράθυρο του mame υπάρχουν τα “All games” και “Available” 

όπου ανάλογα µε την επιλογή στο δεξιό πλαίσιο εµφανίζονται τα αντίστοιχα 

games. Αν όλα έχουν γίνει σωστά και επιτυχώς, και δεν έχουν 

ενεργοποιηθεί κάποια φίλτρα, τότε κάτω δεξιά στην γκρίζα περιοχή στο 

“Status Bar” (Alt + S) εµφανίζονται νούµερα ίδια (π.χ.: για την έκδοση 

0.104u4 = 6034 games). 

tip:  Σβήστε τα ROMs updates από τον προσωρινό 

κατάλογο c:\Temp\104u4\ δεν είναι απαραίτητα πια. 
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Μ Α Μ Ε 3 2  -  E x t r a s   U p d a t e s 
 

Συνήθως ανά µία ολοκληρωµένη έκδοση (όχι updates) του mame32, κυκλοφορούν 

και νέες εκδόσεις για κάποια από τα extras: icons / snaps / titles, ενώ αραιά και που 

(σπάνια πια) βγαίνουν και κάποια άλλα extras από τα samples (τα οποία όµως ήδη 

έχουµε δει πως γίνεται Update µαζί µε τις ROMs/Sets στο αντίστοιχο: Mame32: 

Updates The Easy Way) έως και τα marquees / control panels / Artworks / Cabinets 

& Flyers. 

 

Ο Βασικός Εξοπλισµός: 

1. Η ήδη υπάρχουσα πλήρης εγκατάσταση του Μ.Α.Μ.Ε.32 (full set) που φυσικά 

περιλαµβάνει και όλα τα extras που έχετε µέχρι το τελευταίο update / version.. 

2. Η τελευταία έκδοση του M.A.M.E.32. 

3. Τα νέα extras που έχουν υποστεί αλλαγή ή προσθήκη (προσοχή να τα έχετε σε 

ξεχωριστό φάκελο είναι προσωρινά). "Κυκλοφορούν" σε πακέτα "packs". 

4. Το πρόγραµµα clrmamepro . 

 

Τα βήµατα προς την επιτυχία: 

1. Εγκατάσταση της νέας έκδοσης του mame32 (επάνω στην παλιά χωρίς 

προβλήµατα – µην ανησυχήτε τα extras που ήδη έχετε στην προηγούµενη 

έκδοση µένουν ανέπαφα.) 

2. Εγκατάσταση του clrmamepro (όπως και το mame δεν υπάρχει πρόβληµα να 

εγκαταστήσετε την τελευταία πάνω στην προηγούµενη ακριβώς όπως κάναµε 

και στο προηγούµενο κεφάλαιο). 

3. Από το site του ClrMamePro  κατεβάζω τα νέα dat files που αφορούν τα extras.  

Tα αρχεία αυτά συνήθως είναι σε µορφή zip. Τα αποθηκεύετε κάπου πρόχειρα 

και από εκεί τα αποσυµπιέζετε και µεταφέρετε τα dat αρχεία στον υποκατάλογο 

datfiles του ClrMamePro (π.χ.: c:\Program Files\ClrMamePro\datfiles). 
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4. Από κάποιο site που έχετε επιλέξει κατεβάζετε όλα τα νέα packs για τα: 

 icons  

snapshots  

titles  

 Στο ίδιο site θα βρείτε πιθανότατα και τα τυχόν νέα αρχεία των artworks  και 

samples  (όπως και τα πολύ χρήσιµα dummy sample files για να διορθώσετε 

τυχόν µηνύµατα έλλειψης των mame και clrmamepro). Αυτά απλά τα κάνετε 

download στον αντίστοιχο υποκατάλογο του mame32  (π.χ.: τα samples 

στον κατάλογο τους c:\mame32\samples και τα artworks αντίστοιχα στον 

c:\mame32\artwork) και είστε έτοιµοι - απλά καλό είναι να κάνετε και έναν 

έλεγχο µέσω του clrmamepro για να είστε 100% βέβαιοι ότι όλα είναι εντάξει. 

 Επίσης κατά καιρούς θα βρείτε και τυχόν νέο update pack για τα υπόλοιπα.  

Απαραίτητο είναι αφού τα κατεβάσετε στον προσωρινό κατάλογο που 

χρησιµοποιείτε για τα updates να τα µετονοµάσετε στο αντίστοιχο όνοµα 

που χρησιµοποιεί το mame32 π.χ.: το snap_v0.104.zip σε snap.zip και το 

icons_v0.104.zip σε icons.zip κ.λπ. 

 

5. Έναρξη του προγράµµατος clrmamepro. 

5.1. Στο παράθυρο “>Profiler<” του clrmamepro εάν έχω ήδη αντιγράψει τα dat αρχεία 

στον κατάλογο datfiles θα έχει ενεργοποιηθεί στο αριστερό πλαίσιο ένα κίτρινο 

εικονίδιο καταλόγου µε κόκκινο Χ που γράφει: "Νοt used / New DatFiles" 

επιλέγοντας το θα δώ στο δεξί πλαίσιο υπό τον τίτλο "Profile" Τα νέα Dat Profiles.  

Εδώ για λόγους συντοµίας θα παραθέσω την διαδικασία για τα snaps όµως και για 

τα υπόλοιπα extras η διαδικασία είναι κοινή. 

 Επιλέγω αυτό που επιθυµώ "Οfficial ΜΑΜΕ32 Screenshots" και κάνω διπλό 

αριστερό κλικ. Εάν είναι πρώτη φορά στο παράθυρο που ανοίγει "Νο Settings 

Found" επιλέγω "default" αλλιώς αν κάνω Update σε ήδη υπάρχον dat file επιλέγω 

"update". Πολλές φορές σε ενηµερώνει ότι είναι Update κάποιου που ήδη υπάρχει 

εάν το dat αρχείο ακριβώς το ίδιο και σε ρωτάει αν θέλεις να κάνεις update. 

Συνήθως απαντάµε NAI. 
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 (Μπορείτε όµως για µεγαλύτερη ευκολία πριν εκκινήσετε το clrmamepro να πάτε στον 

κατάλογο datfiles και να σβήσετε τα παλιά όταν προσθέσετε τα νέα, οπότε δεν θα σας 

µπερδέψει µε πολλές αλλαγές / ή και µέσα στο παράθυρο "Profile" <DATFILES> 

επιλέγοντας τα ήδη υπάρχοντα dat αρχεία και διαγράφοντας τα πρίν προχωρήσω στην 

διαδικασία εισαγωγής των νέων αρχείων dat.) 

 Στην επόµενη φάση δηµιουργεί ένα νέο profile στο γνωστό πλαίσιο δεξιά µε 

µία πιο αναλυτική ονοµασία µε την έκδοση του dat αρχείου (ή του mame32 

που αντιστοιχεί) και πληροφορίες για τα Missing sets και Missing ROMs.  

Αυτόµατα όµως φορτώνει και το κεντρικό παράθυρο του >clrmamepro<. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Επιλέγω “Settings” και ανοίγει το αντίστοιχο παράθυρο: “Settings | Official 

Mame32 Screenshots | 1 / 1 Sets” όπου σηµαίνει όνοµα παραθύρου | αρχείο Dat 

που αναλύεται | αριθµός των υπάρχοντων sets σε αυτή την έκδοση του mame 
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(συνήθως τα extras είναι συµπιεσµένα σε ένα zip αρχείο και για αυτό αναφέρεται 

ώς ένα set). 

α) Αριστερά στο pull down menu αναγράφεται “ROM-Paths” οπότε επιλέγω 

το κουµπί “Add” στο νέο παράθυρο που ανοίγει «Αναζήτηση φακέλου» 

δίνω το αντίστοιχο path για τα extras που επεξεργάζοµαι. (π.χ.: 

c:\mame32\snap ) και πατάω το “OK”. ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ τον κατάλογο 

ROMS 

β) Αριστερά στο pull down menu επιλέγω “Add-Paths” οπότε επιλέγω το 

κουµπί “Add” στο νέο παράθυρο που ανοίγει «Αναζήτηση φακέλου» δίνω 

το path που βρίσκεται το νέο προσωρινό update extra zip. (π.χ. 

c:/temp/updates/snap.zip ) και πατάω το “OK”. 

γ) Κάνοντας τα παραπάνω βλέπω κάθε φορά και προσθέτει στο µεγάλο 

λευκό πλαίσιο το path που προσθέτω κάθε φορά. 

δ) Πατάω το “OK” και επιστρέφω στο παράθυρο “>clrmamepro<” µε τα έξι 

εικονίδια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

προσοχή: δεν ξεχνάµε να δηλώσουµε και το Add-Path που βρίσκεται το νέο snap.zip. 

 

1 

2 

3 
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5.3 Στο παράθυρο “>clrmamepro<” µε τα έξι εικονίδια, επιλέγω το γνωστό µας πια 

“Scanner”. 

α) Ανοίγει ένα παράθυρο “Scanner | Official mame32 Screenshots | 1 / 1 

Sets” όπου ισχύουν τα γνωστά από την παράγραφο 5.2. 

β) Στο πλαίσιο “You want to scan” πρέπει να είναι µόνο τα δύο πρώτα 

ενεργά (“Sets” “Roms”), ενώ τα υπόλοιπα δύο είναι γκρίζα (“Samples” 

“DiskImages”). 

γ) Στο πλαίσιο “You prefer” είναι προεπιλεγµένο το“Non-Merged Sets” 

χωρίς περαιτέρω δυνατότητα επιλογής. 

δ) Το πλαίσιο “NoDump Handling” είναι τελείως ανενεργό. 

ε) Στο πλαίσιο “< Check Fix>” τα επιλέγω όλα πατώντας το “+” κάτω από 

το κουµπί “Checksums…”. 

ζ) Στο πλαίσιο “Options” είναι επιλεγµένα τα “Ask Before Fixing” και 

“Add/Show Statistics”. 
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η) Πατώντας το “Scan…” αρχίζει η διαδικασία ελέγχου των sets και roms. 

Σε όλα απαντάω καταφατικά / καταφατικά σε όλα (yes to all). (π.χ.: στις 

ερωτήσεις rename, delete file dir.txt, delete rom from set, rename rom 

from set, resize rom σπανιότερα κ.λπ.). Εάν στο προηγούµενο 

παράθυρο “Scanner” και στο πλαίσιο “Options” είχαµε απενεργοποιήσει 

την επιλογή “Ask Before Fixing” δεν θα µας ρωτάει πριν διορθώσει τα 

roms/sets. 

 Έχοντας λοιπόν δηλώσει που βρίσκονται τα updated extras 

(c:\mameupdates\snapshots\), όταν θα χρειαστεί να διορθώσει κάποιο 

rom ή set αναζητάει και σε αυτά τα σωστά στοιχεία και συµπληρώνει τα 

snap roms στον αντίστοιχο υποκατάλογο µας και αρχείο στο Μ.Α.Μ.Ε. 

(c:\mame32\snaps\snap.zip).  

Τελικώς βγάζει ένα παράθυρο “Statistics | Scan-Time = xx:xx:xx” που 

υποδηλώνει ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και αν στις γραµµές 

“Missing Roms:” και “Missing Bytes:” αναγράφεται “0 of xxxx” τότε η 

διαδικασία ήταν επιτυχής. Πατάω το “OK”. Επιστροφή στο παράθυρο 

“Scanner”.  

Προσοχή: Κάποιες φορές ενώ µου βγάζει ότι δεν υπάρχουν missing roms αναγράφει 

στην επόµενη γραµµή ότι υπαρχουν missing bytes. Παρόλα αυτά µε ένα “FastScan…” 

αναγράφει στον νέο πίνακα αποτελεσµάτων πλέον “0 of xxgb”. 

θ) Κλείνω το παράθυρο µε το κόκκινο  των windows πάνω αριστερά. 

ι) Επιστροφή στο παράθυρο “>clrmamepro<” όπου και αυτό κλείνει µε το 

ίδιο τρόπο. 
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6. Αφού εκτελέσω την ίδια διαδικασία µε τα υπόλοιπα extras, σβήνω όλα τα αρχεία 

updates που είχα αποθηκεύση στον προσωρινό κατάλογο c:\temp\updates\ δεν 

είναι απαραίτητα πια. 

  

7. Αφού όλα πήγαν καλά, εκκινώ το Μame32 στην τελευταία του έκδοση. Πλέον 

όλα τα νέα extras είναι ενηµερωµένα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info:  H ίδια διαδικασία βεβαίως ισχύει λίγο πολύ για όλα τα extras µόνο που κάθε φορά στον 

πλαίσιο "settings" και στις επιλογές για rom path και add path βάζετε αυτά που 

αντιστοιχούν για το εκάστοτε extra set που θέλετε να διορθώσετε - αναβαθµίσετε. 

 (Μπορείτε ωστόσο να έχετε και όλα τα updated extras files στον ίδιο κατάλογο, προσοχή 

όµως τα ονόµατα τους πρέπει οπωσδήποτε να αντιστοιχούν στα αντίστοιχα που υπάρχουν 

στους υποκαταλόγους του mame32). 

info: H ίδια διαδικασία αφού αποκτήσετε περισσότερη πείρα, µπορεί να εκτελεστεί και σε 

τέσσερα απλά βήµατα: 

 1. Φορτώστε το dat αρχείο.  

 2. ∆ηλώστε τον κατάλογο του αντίστοιχου "ROM/Set" στο Settings.  

 3. Κάντε Scan - διορθώνει τα ήδη υπάρχοντα - σβήνει τα άχρηστα - δεν προσθέτει νέα.  

 4. Στην αναφορά µε τα missing (γνωστό λευκό πλαίσιο) κάντε Drag 'n' drop τα αντίστοιχα 

updated packs απευθείας, αναγνωρίζει µόνο του τα σωστά – απαραίτητα αρχεία. 

 (done – fast as a shark). 
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Η απόλυτη ελληνική πύλη για το m.a.m.e. και το emulation. Εδώ θα βρείτε τις τελευταίες εκδόσεις 

του m.a.m.e. και επιπλέον πλήθος από καλούδια για τον αγαπηµένο σας εξοµοιωτή. Επίσης, θα 

έρθετε µέσω του forum σε επαφή και µε άλλους mame_maniacs από τους οποίους µπορείτε να 

αντλήσετε γνώσεις, να βρείτε έγκυρες απαντήσεις στις απορίες σας αλλά, να συζητήσετε και για τις 

αναµνήσεις σας από την εποχή των «ηλεκτρονικών» ή γενικά για το emuπάθος σας. Εδώ θα βρείτε 

επιπλέον πληροφορίες και για τους υπόλοιπους εξοµοιωτές - ανταγωνιστές του Μ.Α.Μ.Ε. 

 

www.mame.net   

Η επίσηµη ιστοσελίδα του αγαπηµένου µας εξοµοιωτή.  

 

www.mame.net/mamefaq.html  

Το επίσηµο FAQ του Μ.Α.Μ.Ε. στην αγγλική γλώσσα. 

 

www.mame.net/mamefaqgreek.html  

Το αντίστοιχο FAQ του Μ.Α.Μ.Ε. στα ελληνικά από τον δικό 

µας Γιώργο Αναστασιάδη. 

 

www.mamedev.org   

Η επίσηµη ιστοσελίδα των δηµιουργών που θα βρείτε όλα τα 

τελευταία νέα και εκδόσεις του Μ.Α.Μ.Ε. 

 

www.clrmame.com  

Η ιστοσελίδα που θα βρείτε το πρόγραµµα διαχείρισης των 

ROMs και όλα τα απαραίτητα dat files. 

 

www.retroroms.net  

Το σηµείο όπου θα βρείτε σχεδόν τα πάντα γύρω από τον 

αγαπηµένο σας εξοµοιωτή. 
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www.mamechannel.it  

Όλα τα extras αλλά και τα dat αρχεία για το clrmamepro 

διαθέσιµα για κατέβασµα εδώ από τους Ιταλούς γείτονες µας. 

 

www.emu-france.com  

Αν τελικά αντί για ιταλικά προτιµάτε γαλλικά τότε για όλα τα 

extras αλλά και άλλα καλούδια θα τα βρείτε όλα εδώ. 

 

www.planetemu.net  

Ξέρετε γαλλικά; Όχι, δεν πειράζει. Εδώ θα βρείτε διαθέσιµα 

ROMs από σχεδόν όλες τις κονσόλες και βέβαια του Μ.Α.Μ.Ε. 

 

www.romshare.net  

Άλλη µία ιστοσελίδα που µπορείτε να βρείτε ROMs. 

 

www.rom-world.com  

∆εν βρήκατε τo παιχνίδι που ψάχνατε; ∆οκιµάστε και εδώ. 

 

www.klov.com  

Killer List of Arcade Video Games – Λίστα µε όλα τα γνωστά 

αλλά και άγνωστα Arcade παιχνίδια που κυκλοφόρησαν. Εάν 

δεν βρείτε αυτό που ψάχνετε εδώ, τότε µάλλον δεν θα το 

βρείτε πουθενά. 

 

www.maws.tk  

Η πιο πλήρης βάση δεδοµένων για τα παιχνίδια του Μ.Α.Μ.Ε. 

 

www.eggmansworld.com  

Βαριέστε να κατεβάζετε µε τις ώρες; Αγοράστε έτοιµα πακέτα 

από τον καλύτερο και εγγυηµένα. 

    



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Το ξακουστό και βαρύ πια ambu_dare   
 είναι αποτέλεσµα µηχανής δηµιουργίας 
 αυτόµατων ψευδωνυµιών στο διαδίκτυο, 
 έκτοτε µου έµεινε. Θυµάµαι η πρώτη µου 
 επαφή µε το m.a.m.e. ήταν στις αρχές του 
 1998, όταν «κόβοντας βόλτες» στο  
 διαδίκτυο έψαχνα να βρω παιχνίδια που να 
 µοιάζουν µε τα pac-man, tetris και shangai. 
Φανταστείτε την έκπληξη µου όταν «έπεσα» τυχαία πάνω στα «αυθεντικά». Την 
έκπληξη διαδέχθηκε η χαρά και το πάθος. Πάθος παρόµοιο µε αυτό που ένιωθα 
όταν µικρός «τάιζα» µε δεκάρικα τα «ηλεκτρονικά». Περιττό να πω ότι το 
downloading έγινε αµέσως αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινότητας, ενώ γονάτισα-
δέσµευσα τελείως το bandwidth όλης της εταιρείας. Όλοι παραπονιόντουσαν για ότι 
έχει πέσει η ταχύτητα του (κορόιδα). Σε πολύ λίγο καιρό ήµουν πια «πλήρης». 
∆υστυχώς περίοδος έκτοτε συνεχών επαγγελµατικών και προσωπικών αλλαγών, 
αναγκάστηκα να µείνω µακριά από το m.a.m.e. για αρκετά χρόνια. Έχοντας 
καβατζώσει πια τα τριάντα+, ένα απόγευµα έτσι όπως καθάριζα το γραφείο µου, 
έπεσε στα χέρια µου ένα CD-Rom µε την ένδειξη: mame32 – arcades. Θυµήθηκα 
αµέσως περί τίνος επρόκειτο και άµεσα ξεκίνησα πάλι τα «ταξίδια» µου στο 
διαδίκτυο. Όµως αυτή την φορά τα πράγµατα είχαν αλλάξει κάπως. Το m.a.m.e. δεν 
ήταν πια ακριβώς όπως το θυµόµουν. Αντιθέτως τα εκατοντάδες παιχνίδια έγιναν 
χιλιάδες, προστέθηκαν κάποια extras, CHDs και πολλά άλλα. Το mame επιτέλους 
δεν ενηλικιώθηκε απλά, αλλά γιγαντώθηκε. ∆έσµευσα άµεσα όλο το bandwidth του 
γραφείου και άρχισε πάλι ο νέος κύκλος κατεβάσµατος. 
Μία µέρα, εκεί που «έκοβα βόλτες» για µία ακόµη φορά στο διαδίκτυο «σκάω µύτη» 
τυχαία πάνω στην ελληνική κοινότητα του mame, το mame.gr. Έτσι ήρθα σε επαφή  
και µε άλλους «τρελαµένους». Άρχισα και εγώ να µοιράζοµαι τις αναµνήσεις µου 
αλλά παράλληλα να ανταλλάσω γνώµες και πληροφορίες µε τους arcade maniac 
φίλους µου. Μέσα από ερωτήσεις νεότερων µελών της κοινότητας, δηµιουργήθηκε η 
ιδέα – ανάγκη δηµιουργίας ενός οδηγού για «αρχάριους» που θα τους βοηθάει στα 
«πρώτα βήµατα» τους σε έναν κόσµο πραγµατικά µαγικό και ξεχωριστό. 
 
Όπως πάντα ριζοσπάστης, αντίθετα από τα συνηθισµένα που απαιτούν τις 
αφιερώσεις να γίνονται στην αρχή µετά το εξώφυλλο, εγώ θα κάνω τις δικές µου εδώ, 
πριν το οπισθόφυλλο. Έτσι λοιπόν αφιερώνω αυτό τον οδηγό χρήσης: 
Στην γυναίκα µου, για την υποµονή και την συµπαράσταση που επέδειξε µέχρι την 
ολοκλήρωση του. Στην κορούλα µου, για τους «εφιάλτες» που είχε από τα αµέτρητα 
κλικ-κλικ του πληκτρολογίου και του ποντικιού που άκουγε τα βράδια στον ύπνο της.  

 
ambu.dare.googlepages.com 

Και λίγα 
πραγµατάκια 
για µένα… 


