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 Pong 
 Jogos analógicos 
 Som gerado por um “piezzo beeper” no 

aparelho 
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 Atari 2600 (1977): 
 2 channel square or noise (TIA) cartridge ROM: 

de 2KB até 64 KB. 

 Atari 5200 (1982): 
 Áudio com 4 canais de som mono. 
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 SG-1000 I e II (1983 e 1985): 
 6 canais de som mono pelo chip SN76489. 

 SG-1000 Mark III (1985): 
 6 canais de som mono pelo chip YM2413. 
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 MSX (1983): 
  Tentativa de padronização de micro de 8 bits. 
  Sound chip AY-3-8910 

 Master System (1988): 
 Chip TI SN76489 com 4 canais de som mono. 
 Chip YM2413 disponível na versão japonesa. 
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 Nintendo Entertainment System (1985): 
 2 canais de onda senoidal com ciclos de 

trabalho variáveis, controle de volume com 16 
níveis, suporte a pitch-bend via hardware e 
faixa de freqüência que varia de 54Hz a 28 
KHz. 

 1 canal de onda triangular de volume fixo, com 
freqüências de 27Hz a 56KHz. 1 canal de ruído 
branco com 16 níveis de volume e suporte a 
dois modos (ajustando-se as entradas do 
LFSR) em 16 freqüências pré-programadas. 

 1 canal DPCM de 6 bits, utilizando codificação 
delta de 1 bit com 16 taxas de amostragem pré-
programadas com freqüência variando de 4.2 
KHz a 33.5 KHz. Também é capaz de 
reproduzir som PCM padrão utilizando valores 
de 7 bits em intervalos temporizados. 
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 Neo Geo (1994): 
 Chip Yamaha YM2610 – 15 canais de som (7 

digitais, 4 de síntese FM, 3 PSG e 1 de ruídos). 

 Mega Drive (1989): 
 Chip principal:Yamaha YM2612. 
 6 canais FM, 4 operadores cada.  
 Oscilador programável de baixa freqüência 
 Sexto canal pode ser usado para som estéreo de 8 bits  
 Chip secundário: Texas Instruments SN76489 
 PSG de 4 canais (Programmable Sound Generator)  
 3 canais de onda quadrada, 1 canal de ruído branco  
 Tons, ruídos e atenuações programáveis 
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 Super NES: (1993) 
 APU Sony SPC700 com 8 bits para controlar a 

DSP e clock de 1,024 MHz. 
 8 canais Sony S-DSP, A-RAM de 64 KB. 
 PCM de 16 bits e som estéreo digital. 
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 Nintendo 64 (1996): 
 Co-processadores Cop0, Cop1 e RCP de 64 

bits. Clock de 62.5 MHz. 
 Até 100 canais e 48 kHz de fidelidade de 

reprodução, suporte a formato PCM. Efeitos 
especiais: Voice (Pitch Shifting), Gain and Pan 
e everb/Chorus. 

 PlayStation (1995): 
 Pode tocar fontes em PCM com 24 canais e 

qualidade de CD. Suporta o formato MIDI e 
toca CD’s de áudio. 
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 Sega Saturn (1994): 
 Chip Yamaha YM de 24 bits DSP Motorola 

68EC000 com 32 canais de áudio simultâneos. 

 Sega DreamCast (1999): 
 APU Yamaha de 64 canais a 45 MHz. 
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 PlayStation 2 (2000): 
  Pode tocar fontes ADPCM com 48 canais e 

podendo processar som em múltiplos canais 
digitais e independentes. 

 XBOX (2001): 
 64 canais 3D (até 256 vozes em estéreo) e 

Dolby digital 5.1. 



3/11/09 

12 

 Nintendo GameCube (2001): 
 Processador: Macronix DSP modificado. 
 Freqüência de clock: 81 MHz. 
 Memória de Instrução: 8 KB de RAM e 8 KB de 

ROM. 
 Memória de Dados: 8 KB de RAM e 8 KB de 

ROM. 
 64 canais de som simultâneos. 
 Codificação ADPCM. 

 Qualidade de som digital: 16 bits. 
  Freqüência de amostragem: 48 KHz. 
 Sinal Dolby Pro Logic II através da saída 

analógica. 
 Sinal AC3 através da saída digital com o cabo 

D-Terminal. 
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 XBOX 360 (2005): 
 Saída Surround multicanal. 
 Suporte para áudio em 16 bits a 48 KHz. 
 320 canais independentes de descompressão. 
 Mais de 256 canais de áudio. 

 PlayStation 3 (2006):  
 Saída S/PDIF para áudio digital até 7.1 a 96KBs 
 Dolby TrueHD, DTS-HD e LPCM 
 256MB XDR Main RAM a 3.2GHz e 256MB GDDR3 

VRAM a 700MHz 
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 S/PDIF primeiramente usado com CD players (e 
DVD players tocando CDs), tornou-se famoso 
com MiniDiscs. Popular também em carros, 
trocando montes de fios por uma fibra ótica. 

 Outro uso comum para S/PDIF é carregar áudio 
comprimido de acordo com IEC 61937. Esse 
modo conecta um DVD a um HomeTheather 
que suporta Dolby Digital or DTS surround 
sound. 

 Cabling: 75 ohm coaxial or fiber  
 Connector: RCA, BNC, or Toslink  
 Signal level: 0.5 to 1 V  
 Modulation: Biphase Mark Code  
 Subcode info: SCMS copy protection info  
 Max. Resolution: 20 bits (24 bit optional)  
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 Denota mídia, players e decoders que são 
compatíveis com a próxima geração de discos 
de alta definição: Blu-ray Disc e High Definition 
DVD (HD-DVD).  

 É um sistema de som 5:1 (cinco canais de som 
separados e um canal para os graves), sendo 
mais detalhado que o Dolby. No entanto, ao 
contrário deste, não é compatível com os 
sistemas sonoros mais simples. 

 PlayStation sound: 

 Cell Processor (Sony/Toshiba/IBM) 
 Ao contrário de consoles anteriores, no 

PlayStation III o Processador central Cell 
deve se encarregar do áudio. 
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 Cell Processor 
 1 PPC 
 9 SPEs 

 Memória local 
 234M xtores 
 high speed BUS 
 $400M 
 4 anos 
 400 engenheiros 
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 Compositor da Nintendo desde 1983. 

 Primeiro console: Famicon (NES). 
 Limitações de sistema: 4 “instrumentos”. 

 2 canais de pulso monofônico 
 1 canal de onda triangular monofônica para baixo 
 1 canal de ruído para ser a percussão 

 Carreira como compositor da Nintendo durante 
mais quatro consoles: 
 Super NES, Nintendo 64, Nintendo GameCube e 

Nintendo DS 
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 Trilhas sonoras 
 Super Mário Bros: 12 OST 
 The Legend of Zelda: 7 OST 
 Star Fox 64 
 Devil World 
 Wrecking Crew 
 Shin Onigashima 
 Pilotwings 

 Álbuns 
 Super Mario Bros. Original Soundtrack (Cassette) 

(1986)  
 Super Mario Brothers ~Mario Syndrome~ (Record) 

(1986)  
 Famicom Music (1986; reprinted in 2002)  
 Nazo no Murasame-jou / The Legend of Zelda (1986)  
 Famicom Music VOL.2 (1987; reprinted in 2002)  
 Toy Music: Dancing Super Mario Brothers - Akihabara 

Electric Circus (1988)  
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 Álbuns (continuação) 
 Super Mario Bros. 3: G.S.M. (FC) Nintendo 1 (1988)  
 Fantastic World of Super Mario Bros. 3 (CD/Cassette) 

(1988) 
 Super Mario Bros. 3 ~ Akihabara Electric Circus 

(1988)  
 Super Mario Bros. 1.2.3.: Hop! Step! Jump! (1989)  
 Super Mario Bros. Special (1990)  
 Game Music Graffiti (1990) 
 Super Mario World (1991) e mais 35 títulos.  
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  1980: Sega lança Carnival, primeiro jogo a ter música de 
fundo contínua. Antes usava-se fitas pré-gravadas para 
música. 

  1983: Exidy lança Crossbow primeiro jogo a ter sons 
totalmente digitalizados (sem música).   

  1984: Primeiro álbum de game music. O título continha 
música de Pole Position, Xevious, Pac-Man, New Rally 
X, entre outros.  

  1985: Sega lança System 16, um arcade com o chip 
Yamaha YM2151 para síntese FM com chip NEC 
opcional para síntese granular.  

  1986: forma-se a GMO, a maior gravadora a lançar 
apenas game music. 

  1989: fim da GMO. 
  1990: Super Famicom é lançado com um sistema de 

som do nunca usado DSP, polifônico, e síntese sonora 
em consoles domésticos e em arcades sem uso de 
música pré-gravada. 

  1993: Mortal Kombat II é lançado com sistema DCS, 
tendo a maior qualidade em música e efeitos no 
momento. 
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  1997: The Lost World: Jurassic Park é lançado no 
PlayStation com a primeira trilha sonora totalmente 
orquestral em videogame. Sakura Taisen e Heart of 
Darkness tinham essa características, mas não foram 
lançados antes.  

  1999: David Lloyd funda o site OverClocked Remix para 
hospedar gratuitamente as melhores reinterpretações de 
videogame music. 

  2001: Harry Gregson-Williams é contratado para compor 
Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty.  

  2002: Pequena convenção em Virginia, conhecida como 
MAGFest, é a primeira a reunir bandas de videogame 
music nos Estados Unidos. 

  2003:  Primeiro concerto de videogame music acontece 
fora do Japão. A música, conduzida por Andy Brick, era 
tocada pela Czech National Symphony Orchestra. 
Tocaram-se temas de: Final Fantasy, Dragon Quest, 
Mario, Silent Hill, The Legend of Zelda, Metal Gear Solid, 
ActRaiser, Morrowind, Turrican, Shenmue e Hitman. 

  2004: A dupla de nado sincronizado dos EUA ganha a 
medalha de bronze usando como fundo duas músicas 
de Final Fantasy VIII. 

  2005: Inicia-se o Video Games Live com músicas de: 
Halo, WarCraft, Myst, Sonic, Medal of Honor, Donkey 
Kong, entre outros. 
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 Emuladores: http://www.mondemul.net/ 
 Áudio: http://www.protoman.com/Music/Music/ 
 Midis: http://www.vgmusic.com/ 
 Partituras: http://www.gamemusicthemes.com/ 
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 http://music4games.net/ 
 Koji Kondo participou de PLAY! A Video 

Game Symphony no Rosemont Theater 
em Rosemont em maio desse ano. 
Músicas de Super Mario Bros. e The 
Legend of Zelda foram tocadas por uma 
orquestra para um público de 4000 
pessoas. 

Video Games Live 

 www.videogameslive.com 


