Informações Técnicas

Informações do Formato GFX			Considerando que muitos editores de tile não conseguem suportar tiles 3bpp, o Lunar Magic automaticamente converterá tiles 3bpp para tiles 4bpp quando extrair os arquivos. Óbviamente esses arquivos serão convertidos internamente para 3bpp depois da inserção então é importante lembrar que o bitplane superior será perdido!
Em outras palavras, você só pode usar as primeiras 8 cores da paleta de qualquer arquivo marcado como 3bpp e não todos os 16 como você normalmente esperaria com tiles 4bpp.
Se você está usando um único "allgfx.bin" arquivo GFX unido ao invés de arquivos separados, lembre-se que os tiles do Mario são os únicos "verdadeiros" tiles 4bpp que usa as 16 cores da paleta.
Porém, se você está usando o ASM opcional expansão 4bpp do Lunar Magic quando for inserir o GFX, geralmente você ignora o aviso das cores 3bpp nos paragrafos anteriores...todos os arquivos marcados como 3bpp serão inseridos como 4bpp. Para lidar com alguns problemas de compatibilidade, o hack ASM reconverterá alguns tiles para 3bpp quando necessário. Porções dos arquivos 0,F,14 e 21 são afetados (principalmente tiles associados com o Bowser)
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Informações da programação de jogabilidade do Mapa16

Essa seção é somente para programadores do ASM 65816. Não me envie perguntas.
O Lunar Magic insere codigos que permitem qualquer tile 16x16 se comportar como qualquer outro tile interceptando e alterando o valor do tile que é reportado da Engine do jogo Mario World. Mas isso não ajuda quando o comportamento que você quer não existe em nenhum tile que a Nintendo já fez. Por exemplo, o tijolo quebrável na hack Demo World requere codigo customizado para definir seu comportamento.
Para fazer essa tarefa mais fácilmente, Eu deixei um pouco de espaço extra no mapa 16 do Lunar Magic FG remapeando codigos para JSL as instruções. Isso pode ser usado para implementar suas próprias rotinas para checar por certos tiles. Você pode examinar o hack Demo World para ver como as rotinas do tijolo quebrável foram integradas com isso.
Abaixo você encontrará informações necessárias para configurar seu próprio código de ASM de jogabilidade para a interface com os códigos inseridos do Lunar Magic. O que você não vai encontrar é um guia definitivo descrevendo exatamente como configurar o comportamento de seus próprios tiles. Como eu mexi pouco com isso, recomendo realizar muitos traços para descobrir a informação que você precisa para implementar qualquer comportamento de que você esteja procurando.
De qualquer modo, aqui estão os endereços PC no SMW que você pode colocar suas JSL e as ações realizadas por cada uma:
0x37890
Mario touched a block from below. - Mario toca um bloco por baixo.
0x378A0
Mario touched a block from above. - Mario toca um bloco por cima.
0x378B0
Mario touched a block from the side. - Mario toca um bloco pelos lados.
0x378C0
Mario touched the top corner of a block. *new to version 1.64 - Mario toca no canto superior de um bloco. *novo para a versão 1.64
0x378D0
Mario is within a block (body). *new to version 1.64 - Mario está dentro de um bloco (corpo). *novo para a versão 1.64
0x378E0
Mario is within a block (head). *new to version 1.64 - Mario está dentro de um bloco (cabeça). *novo para a versão 1.64
0x378F0
Reserved for future use. - Reservado para uso futuro
0x37920
Sprite touched a block from above/below. - Sprite toca um bloco acima ou abaixo.
0x37930
Sprite touched a block from the side. - Sprite toca um bloco dos lados.
0x37940
Reserved for future use. - Reservado para uso futuro
0x37950
Reserved for future use. - Reservado para uso futuro
0x37980
Mario hit a block from the side with his cape. - Mario acerta um bloco dos lados com sua capa.
0x37990
Reserved for future use. - Reservado para uso futuro
0x379C0
Mario hit a block with a fireball. - Mario acerta um bloco com uma bola de fogo.
Note que Mario pode ficar distante de um bloco para acionar a ação "tocou o canto superior" sem ativar a ação "tocou acima". Então haverá horas em que você quer cuidar ambos com o mesmo código. Também a ação "tocou canto superior" apenas é acionado quando os cantos do tiles o lado esquerdo e o direito de um lado... Significando que se um tile tem blocos sólidos de ambos lados e Mario atravessa o bloco, a ação não ocorrerá.
Há 2 ações "Mario está dentro de um bloco", um para a metade superior 16x16 do Mario e um para a metade inferior 16x16. Se Mario for pequeno ou estiver agachado, ele ocupará um único tile 16x16 então ambas ações serão ativadas no mesmo bloco.
Há ações adicionais que o código do LM não checa, o que pode ser ou não adicionado nas versões futuras. Aquelas já implementadas são os tipos mais comuns e você encontrará que a maioria das outras propriedades foram "emprestadas" de outros tiles pré-existentes usando a configuração de tiles de jogabilidade do Lunar Magic no editor do Mapa 16.
Para cada localização acima, há espaço suficiente para colocar 3 instruções JSL (4 bytes cada). Enquanto você técnicamente você precisa de apenas um, os outros podem ser úteis para inserir rotinas de mais de um programador.
As condições de entrada/saída de uma rotina customizada é o seguinte:
A/X/Y são 8-bits
Conteúdo de X deve ser preservado 
Conteúdo de Y deve ser preservado 
A não precisa ser preservado
Y contém os bytes superiores do número do tile 16x16 que você ira ser reportado pela engine do SMW. Você deve achar o byte inferior armazenado no $1693. Você pode modificar ambos desses se desejar, embora deva lembrar que desde que o próprio código de jogabilidade do LM rode antes dos seus, trocando eles efetivamente substitui a configuração do LM. Se você quer saber qual o número do tile que foi usado pelo código de pesquisa de jogabilidade de tile do LM, você pode encontrar valores 16-bit armazenado no $03. Então por exemplo se algúem seta o tile 0x201 para funcionar como o tile 0x200 e o tile 0x200 é configurado para agir como tile 0x2B, $03 irá conter 0x0200 e Y/$1693 irá conter 0x002B. Em casos onde o tile é setado como ele próprio. (ex: setar tile 0x2B para agir como tile 0x2B), $03 e Y/$1693 serão idênticos.
Desde que o LM reforça usar um tile com a jogabilidade configurada para menos de 0x200, o valor reportado por Y/$1693 deverá ser sempre abaixo de 0x200. $03 em outro caso pode ser 0-0x3FFF. Já que a maior parte do tempo você irá querer codificar para tiles 0x200-0x3FFF, você deverá geralmente checar o conteúdo de $03 para detectar qual tile que você está lidando do que usar Y/$1693. Fazendo isso significa que você implementou um comportamento para um tile, você poderá facilmente setar outros tiles para funcionar do mesmo jeito assim como você configura a propriedade de jogabilidade no LM.
Um par de outra localizações de memória que você pode achar útil são:
$19
0=currently small Mario - Atualmente Mario pequeno

1=big Mario - Mario Grande

2=cape Mario - Mario de Capa

3=flower Mario - Mario de Fogo
$140D
0=Not a drill jump - Não fez pulo giratório (spin)

1=Drill jump - Fez pulo giratório
$192B
Current SP tile set (0-F for levels) - Configuração de tile SP (0-F para fases)
$1931
Current FG tile set (0-E for levels) - Configuração de tile FG (0-E para fases)
Há muitos outros assim como as subrotinas no SMW que você poderá chamar para realizar certas operações mas a maioria das minhas notas são mais de um ano e são antigas então você provavelmente deverá localizar o resto você mesmo. Tenha diversão! ^^

Imagens customizadas dos botões da barra de ferramentas
Você pode customizar a barra de ferramentas do Lunar Magic para usar suas próprias imagens para os botões. Você pode criar um bitmap de 256 cores com a altura de 16 e uma largura de 560. Primeiro deixe o primeiro botão 16x16 branco e encha o resto baseado na ordem dos botões na barra de ferramentas.
Renomeie seu arquivo bitmap para "Lunar Magic.ff4" e coloque na mesma pasta que o arquivo exe do Lunar Magic (tenha certeza que você veja o tipo do arquivo para que você não acabe renomeando como "Lunar Magic.ff4.bp". Então a próxima vez que você abrir o Lunar Magic, irá usar seu bitmap para desenhar os botões da barra de ferramentas.
Para a barra de ferramentas do overworld use um bitmap com a largura de 400 e renomeie como "Lunar Magic.ff2".

Explicações adicionais dos tiles do Mapa 16 direto

Você pode customizar os textos das explicações adicionais para cada tile individual nas fases. Tenha em mente que essas explicações adicionais não são usados para objetos ou tiles que fazem os objetos... eles são apenas para tiles colocados usando a característica de Acesso Direto ao Mapa 16.
Para fazer isso, crie um texto com o mesmo nome que seu ROM mas com uma extensão .dsc (ex: marioworld.dsc) e coloque na mesma pasta que sua ROM. O formato para cada linha de texto é:
Número do tile (em hex), TAB, Valor reservado (em hex), TAB, Explicação Adicional
O valor reservado é 0 para tiles únicos ou 1 para encher uma "página" inteira (0x100) de tiles com a mesma explicação.
Se você quer incluir um comentário no arquivo, começe a linha com um ponto e vírgula ";"
As explicações adicionais usam cores diferentes do que as explicações adicionais padrões do Lunar Magic. Mas há sequencias especiais de escape que você pode incluir na explicaçõ para mudar o texto e a cor de fundo de uma explicação atual. Os códigos disponíveis:
\n
Line feed for tooltip text. - Avanço de linha para explicação
\r
Carriage return for tooltip text (not needed). - Retorno de texto para explicação (não necessário)
\\
Lets you use the \ character. - Deixa você usar o carácter \
\bXXXXXX
Change the tooltip background color to XXXXXX (24 bit RGB hex value). - Troca a cor de fundo da explicação para XXXXXX (Valor hex 24 bits Vermelho Verde Azul ou RGB)
\fXXXXXX
Change the tooltip foreground (text) color to XXXXXX (24 bit RGB hex value). - Troca a cor de frente (texto) para XXXXXX (Valor hexadecimal 24 bits RGB)
\dXXXXXX
Change the amount of time that the tooltip is displayed to XXXXXX ms (6 digit hex value). - Muda a quantidade de tempo que a explicação está na tela para XXXXXX ms (Valor hexadecimal de 6 digitos)
\wXXXXXX
Change the width of the tooltip to XXXXXX pixels (6 digit hex value). - Muda a largura da explicação para XXXXXX pixels (Valor hexadecimal de 6 digitos)

Explicações adicionais dos Sprites

Você pode customizar o texto de explicações do Lunar Magic para Sprites. Para fazer isso crie um arquivo de texto com o mesmo nome da sua ROM mas com uma extensão .ssc (ex: marioworld.ssc) e coloque na mesma pasta que sua ROM. O formato de cada linha é:
Número do Sprite (em hex), TAB, Tipo (em hex), TAB, Texto de explicação.
Por exemplo, para trocar a explicação do Rex (sprite AB), coloque isso:
AB 0 Esse é o Rex. Ele é um dinossauro fofinho que pode ser esmagado por Mario. Precisa de dois acertos para matar.
O tipo do valor deverá ser 0 para sprites regulares, 20 para sprites customizados que usam um valor extra de 2 e 30 se for custom sprites que usam um valor extra de 3.
Para mais informações nas sequencias de escapes que podem ser usados para o texto de explicação veja Explicações adicionais dos tiles do Mapa 16 direto
Arranjo de Tile de Sprites Customizados (Mostrador de editor apenas)
Você também pode modificar um arrajo de tiles de sprite mostrado no LM incluindo a informação de mapeamento no arquivo de explicações (note que isso afeta apenas o editor e não o jogo). O formato da linha deverá se parecer como isso:
Número do Sprite (em hex), TAB, Type, TAB, Xoffset (em decimal), ponto-e-vírgula, Yoffset (em decimal), ponto-e-vírgula, Mapa 16 de tile de Sprite (em hex), espaço (se colocar multiplos tiles), etc (começar repetindo no Xoffset se colocar multiplos tiles)
Por exemplo, para trocar Rex em três estrelas, coloque isso:
AB 2 0,0,105 -8,8,105
Os endereços X e Y são pixels e são adicionados na posição do sprite na fase. O número do tile é relativo com o começo dos dados do Mapa 16 de sprite interno do Lunar Magic. Você pode fazer o tile aparecer translúcido no editor adicionando 0x8000 ao número do tile. Não inclua trailing espaços no fim da linha ou a próxima linha não será processada.
O tipo do valor deverá ser 2 para sprites regulares, 12 para sprites customizados que usam um valor extra de 1, 22 para sprites customizados que usam um valor extra de 2 e 32 para sprites customizados sprites customizados que usam um valor extra de 3.
Começando na versão 1.90, você pode exibir um rótulo de texto ao invés de um tile usando um *Rótulo de texto* no lugar do campo do Tile do Sprite do Mapa 16. Isso pode ser útil para comandos de sprites qu não tem nenhum gráficos relevantes para mostrar. Você talvez poderá usar a linha \n dentro dele. Mas você deverá usar isso apenas para rótulos curtos, e o usuário manipulará esse rótulo como se fosse um sprite... use as explicações para textos mais descritivos. Usando o Rex como exemplo:
AB 20,0,*Esse é o Rex. \nFofo não?*
Para mais informações no Mapa 16 de Sprites veja o tópico Mapas 16 Customizados para Sprites.

Mapas 16 para Sprites (Mostrador de Editor Apenas)
Você pode customizar os dados do Mapa16 que o Lunar Magic usa para mostrar sprites (note que isso apenas afeta o editor não o jogo atual). Isso pode útil se você modificou a ROM e quer trocar alguns números de tiles de sprites.
Para ver os dados do Mapa 16 de sprites no editor de Mapa 16, coloque Ctrl-Shift-Page Down e role para baixo para depois dos dados do Mapa 16 do BG. As primeiras 4 páginas (0x400 tiles) são reservados para o Lunar Magic mostrar os sprites básicos enquanto as próximas 8 páginas (0x800 tiles) são definidos para sprites customizados.
Se você quer salvar qualquer alteração que você fez para os sprites customizados, aperte Ctrl-Shift-F9 para salvar em um arquivo com o mesmo nome que sua ROM mas com uma extensão .s16 (ex: marioworld.s16) na mesma pasta que sua ROM. Quando você re-abrir sua ROM, seu Mapa 16 de sprites customizados será carregado e usado.
Você pode também salvar mudanças feito as 4 primeiras páginas para sprites básicos apertando Ctrl+F9, o que salvará os dados para um arquivo usando a extensão .m16. Suas mudanças serão então carregadas e depois usados pelos dados internos do LM toda vez que reabrir a ROM.
Perigo: Quando uma nova versão do Lunar Magc for lançada. pode conter dados do Mapa16 de sprites atualizados. Usando um arquivo .m16 irá impedir qualquer dados novos atualizados então você poderá ajustar seus dados do Mapa 16 para combinar com os novos mapeamentos ou alguns sprites não irão aparecer corretamente no editor.
É possível que o arranjo de tiles dos sprites do LM para sprites, o que poderá ser útil se você faz modificações extensivas. Veja Explicações Adicionais dos Sprites.

Coleção Customizada de Sprites
A janela de Adicionar Sprites tem uma seção custom que permite que você arranje seus sprites em um arquivo externo para usar em uma ROM particular. Isso foi feito para guardar os sprites customizados inseridos por programas de terceiros mas pode ser usados para sprites regulares também.
Lunar Magic usa RomName.mwt para o texto de descrição do arquivo de lista e RomName.mw2 para os dados atuais do sprite para ser usado. Esses arquivos devem estar na mesma pasta que a ROM editada.
Cada linha normalmente contém 2 dígitos hexadecimal de comando de sprite, um TAB e depois uma descrição curta do sprite em questão (para incluir mais informações ou descrições mais longas você deve usar uma Explicação Adicional) e isso deve ser terminado com um feed de linha. Porém os comandos de 2 dígitos e o TAB pode ser omitido.
O arquivo dos dados de sprite mesmo formato que você procura nos dados de sprite na ROM. Para mais informações sobre o formato de dados de sprite do jogo, consulte um documento. Assim como os dados da ROM, os primeiros bytes do arquivo é o header de dados de sprites (reservado, deverá ser zero para isso) e o arquivo deverá acabar com o byte 0xFF. Cada sprite deverá ser criado como se fossem aparecer no topo da primeira subtela de uma fase. Lunar Magic usa "subtela inferior" bit indicador para separar sprites em grupos que correspondem com a lista incluida no arquivo de texto. Ligando esse bit dirá ao programa que o sprite atual pertence ao próximo grupo. O que faz você ter mais de um sprite em um grupo... Lunar Magic irá mostrar os grupos de sprites juntos e poderá colar eles em uma fase do mesmo jeito que um sprite individual.
Se você quer brincar com essa opção um pouco sem editar os arquivos manualmente, Lunar Magic tem um jeito de adicionar sprites nessa lista. Simplesmente vá à uma fase horizontala no LM, seleciona os sprites que você quer centralize eles na primeira subtela ao topo e aperte Ctrl-Shift-F12.

Lista de tamanhos dos Sprites Customizados
Começando na versão 1.72, Lunar Magic permite que sprites tenha um tamanho definido por usuário para os números de bytes que tomam na lista de sprites para a fase. Esses bytes extras podem ser setados quando adicionar o sprite manualmente.
Tipicamente os tamanhos são setados por um programa de terceiros. Para setar você mesmo, você deve criar e armazendar uma tabela de 0x400 bytes contendo os tamanhos de sprites armazenados em algum lugar da ROM (primeiros 0x100 bytes são para sprites 00-FF que usam o extra bit de 0, próximos de 0x100 para sprites 00-FF que usam um bit extra de 1, etc). Coloque isso em um endereço SNES para essa tabela no 0x7750C PC. Então coloque 0x42 no 0x7750F para permitir o uso da tabela pelo Lunar Magic.
Perigo: Isso irá habilitar a tabela para ser usado pelo Lunar Magic. Você decide ou um programa de terceiro modificar o código de jogo e colocar novos tamanhos. Se você falhar para fazer isso resultara em erro no jogo e naturalmente trocando o tamanho de byte para sprites que já tem existencia nas fases resultará em erros no Lunr Magic e no jogo.

