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QUICKPLAY 3.8.4

the multi-emulator front-end

O QuickPlay é um organizador e executor de Roms e Emuladores.

"Outro organizador?!?"

Não é um simples organizador. Ele facilita muito a vida de quem muitas ROMs!!!

Responda às perguntas tabajara abaixo:

a) Você tem vários emuladores instalados e entra em um de cada vez para executar suas 

ROMs?

b) Você tem muitas ROMs?

c) É esperto e já usou as GoodTools e GoodMerge para organizá-las, mas na hora de jogar 

tem sempre que ficar catando o pacote 7z e descompactando?

d) Gosta de procurar suas ROMs pelas fotos?

e) É colecionador e gosta de ter imagens, covers, história sobre o jogo, etc.?

Seus problemas acabaram!!!

O que ele tem de bom?

1. Execução de todos dos emuladores em um só lugar:

Depois de configurado, você vai poder ter apenas um atalho, o do QuickPlay, para jogar 

qualquer  emulador  que você tenha em seu computador.  Ele  procura  todos os Emuladores 

conhecidos por ele e instalados no computador e os importa automaticamente.

2. Listagem de ROMS:

Varre  o  seu  computador  e  procurar  todas  as  ROMs  existentes,  associando-as  aos 

emuladores para execução automática.

3. Suporte ao padrão GoodMerge:

Essa  é  a  melhor  funcionalidade  do  QuickPlay,  porque  você  não  precisa  mais 

descompactar os pacotes para o emulador reconhecer as ROMs. Ele faz isso para você no 

momento da execução e executa a ROM de acordo com uma prioridade definida (Veja item V) 

ou a que você colocar como Default!!!

4. Configuração de Snapshots, Titles, Covers, etc.

Permite que você associe imagens às ROMs, para facilitar a sua visualização e procura.

5. Inclusão manual de ROMs e Emuladores

Para os casos em que o emulador é desconhecido, você pode inserí-lo e configurar a 

sua execução. Acho que a maioria das pessoas não vão precisar fazer isso.

"Tá bom...onde eu pego esse trem?"

Baixe aqui
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ANTES DE TUDO: É sempre bom  fazer backup de seus arquivos de tentar qualquer coisa 

nova. 

I. Instalando o QuickPlay

1. Descompacte o QuickPlay em um diretório de sua preferência

2. Clique em Qp.exe. Uma tela de boas-vindas será aberta. Clique Next

I.1. Adicionando emuladores

"A maneira mais fácil de adicionar os emuladores é usando o "Emu-Finder Wizard", que pode  

automaticamente detectar muitos emuladores para muitos sistemas.

Você também pode adicionar emuladores usando o Gerenciador de Emuladores."
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Clique em “Launch Emu-Finder” para que ele procure automaticamente seus emuladores. Você 

pode escolher um determinado diretório ou uma unidade inteira. Clique Next

Esta tela mostra uma lista de todas os emuladores conhecidos e pré-configurados pelo 

QuickPlay.

Aqui você tem a opção de Buscar por todos os emuladores conhecidos, clicando em 

“Use All Dat Files”  ou selecionar o(s) emulador(es) que você quer importar, marcando o seu 

nome na lista.

DICA:

Antes de clicar em “Begin” para começar a busca, eu aconselho a organização de todas as sua 

Roms e Emuladores em um único lugar,  separados por diretório.  Isso facilita a busca e a 

organização dentro do QuickPlay.

Exemplo:
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Se você já decidiu sobre sua organização clique em "Begin" e espere...

O  QuickPlay  vai  exibir  uma  lista  de  todos  os  emuladores  encontrados.  Você  pode 

simplesmente  clicar  em  Ok  ou  desmarcar  os  emuladores  que  você  não  quer  que  sejam 

importados.
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I.2. Adicionando ROMs

"Há muitas maneiras de adicionar ROMs no QuickPlay. Para uma visão mais detalhada, veja o 

capítulo "Adding ROMs" no Arquivo de Ajuda.

A maneira mais conveniente de adicionar vários diretório de uma vez é utilizando o "Multi-

Directory Scanner", que é capaz de importar diretórios inteiros para dentro do QuickPlay"

Clique em "Multi-Directory Scanner" para iniciar a busca das ROMs

Nesta tela você vai escolher o diretório onde estão suas ROMs. Aqui você pode ver a 

importância  da organização dos diretórios de acordo com o Sistema, como eu mostrei  no 

exemplo acima (Imagens da DICA).
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TODOS os subdiretórios serão scaneados. Os diretórios marcados indicam que a pasta 

contém ROMs no padrão GoodMerge.

Se você não sabe o que é “GoodTools” e “GoodMerge”, veja o tutorial Padrão Cowering's Good 

Tools.

Isso que dizer que ele suporta o Padrão GoodMerge e você não vai mais precisar descompactar 

o  pacote  de  um  determinado  jogo para  poder  acioná-lo  no  emulador.  Essa  é  a  melhor 

funcionalidade do QuickPlay para mim...(eu acho que eu já falei isso...)

ATENÇÃO:  Marque  somente  os  diretórios  que  você  tem  certeza  que  os  arquivos  estão 

catalogados pelo GoodMerge. Se você marcar o diretório de ROMs do MAME, por exemplo, elas 

não irão funcionar.

DESMARQUE a opção  "Automatically configure Diretory Mirroring",  depois falaremos sobre 

isso.

Espere alguns instantes e o setup está concluído.

Se  você  fez  alguma coisa  errada,  pode  resetar  toda a  configuração  e  abrir  novamente  o 

Assistente, clicando no menu "Tools/Reset Configuration"
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II. Configurando os detalhes

Esta é a tela exibida pelo QuickPlay logo após o uso do Assistente.

1. Área de organização de ROMs e Emuladores

Como  você  pode  ver,  o  QuickPlay  está  utilizando  o  meu  esquema  de  diretórios, 

mostrado na DICA, para organizar as ROMs. Na foto eu selecionei o meu diretório de ROMs de 

Nintendo 64, que estão no padrão GoodMerge.

2. Área de visualização das ROMs

Nesta área você verá todas as ROMs de acordo com o diretório selecinado na área 1. O 

QuickPlay, identificou os pacotes de ROMs agrupadas feitos pelo GoodMerge.

Na foto, temos o grupo "007 - The World is not Enough" e ao expandí-lo, visualiza-se todas as 

versões deste jogo. Após configurarmos o emulador para a ROM, quando clicarmos no jogo, 

automaticamente será executada a ROM de acordo com uma prioridade definida (Veja item V). 

Você pode escolher a ROM a ser executada automaticamente, clicando com o botão 

direito sobre ela e ativando a opção "Set as Default". A partir daí, sempre que você clicar no 

título do jogo, esta ROM será executada.

3. Área de visualização de Imagens

Depois de configurar os diretórios de imagens, essa área exibirá screenshot, covers e 

outras  informações  sobre  o  jogo  selecionado  na  área  2.  É  possível  até  mesmo  criar  um 

slideshow.
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III. Configurando a execução das ROMs.

III.1. Associando as ROMs ao Emulador

Se você clicar em um jogo agora, será exibida a seguinte menssagem:

Vamos associar as ROMs ao emulador... Porque ele não fez isso automaticamente? 

Porque você pode ter mais de um emulador para um determinado sistema.

Exemplo: 

KEGA e MEKA, executam ROMs de Master-System

1964 e Project 64, executam ROMs de Nintendo 64

Qual ele escolheria?

Se você utiliza apenas um emulador para todas as ROMs de um mesmo sistema

1. Selecione o diretório na área 1;

2. Selecione todas as ROMs na área 2, executando um CTRL+A;

3. Depois de selecionadas, clique com o botão direito e escolha “ROM Properties”;

4. Cuidado  ao  alterar  estas  opções.  Ao  alterá-las,  serão  aceitas  por  todas  as  ROMS 

selecionadas;

5. Escolha o Emulador para suas ROMs selecionadas e clique OK;

6. Agora o emulador será acionado automaticamente, ao clicar no nome da ROM.
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IV.  Desabilitando função inútil  e  que pode estragar  a sua 

coleção!!!

(SOMENTE SE VOCÊ DEIXOU MARCADA A OPÇÃO "Automatically configure Diretory Mirroring", 

no Passo 2).

Infelizmente nem tudo são flores. o QuickPlay faz um backup do nome de suas ROMs, o 

que ele chama de  Mirroring folders. Se esta opção estiver ligada, todas as vezes que você 

incluir uma nova ROM no seu diretório, o QuickPlay não irá reconhecê-la e irá apagá-la ao 

fazer a comparação do diretório real com o diretório de espelhamento!!!!

Eu não vi isso acontecendo, mas na dúvida  DESABILITE agora esta opção clicando 

com o botão direito no diretório de ROMs e escolhendo "Folder Options".

Na tela aberta, desmarque a opção "Enable Folder Mirroring"

Olhe a mensagem abaixo da Opção: "Atenção: Se você habilitar o espelhamento de diretório, 

qualquer rom atualmente na sua lista que NÃO estiver no diretório espelhado será perdida!!" 

DESMARQUE!!!!!

IV. Nomes das ROMs para fácil identificação

Se você, utiliza o padrão Cowering's GoodTools ou No-Intro ou Tosec, suas ROMs vão 

aparecer com um nome bem legível e de fácil identificação, sem maiores problemas.

Se você não utiliza, tem a opção de renomear as ROMs, clicando na ROM e apertando 

F2.

IV.1. Renomear ROMs do MAME.

As ROMs de MAME não são de fácil entendimento, se você não possuir uma interface 

que faça o trabalho sujo de idenficação dos nomes.

Para fazer isso no QuikPlay:

1. Clique no seu diretório de ROMs do MAME;

2. Vá no Menu "Arcade ROMS", opção Rename MAME ROMs;

3. Selecione o executável Mame e em Scanning Options, marque "Selected Folders". É 

claro que você pode deixar ele varrer todos os diretórios, mas...para quê!?!?!;

4. Agora suas ROMs de MAME estão legíveis. Ele altera apenas em seu catálogo, nehuma 

ROM é alterada no HD.

Tutorial QuickPlay 3.8.4 - the multi-emulator front-end
Criado por Oikram em 07/2007 para o Nowloaded. Se você baixou de outro lugar ou viu um texto igual, avise em
http://nowloaded.org ou http://oikram.wordpress.com

http://nowloaded.org/
http://oikram.wordpress.com/


V. Prioridade de execução das ROMs no padrão GoodMerge

Existem duas maneiras do QuickPlay executar um jogo que está no padrão GoodMerge.

1. Clique no “+” ao lado do nome do jogo, depois com o botão direito na versão desejada 

e marque Set as Default. Dessa maneira, esta Rom será executada, quando clicar 2x no 

título do jogo.

2. Escolha a prioridade de execução de acordo com o padrão GoodTools

– Clique com o botão direito no diretório na área 1;

– Escolha a opção Folder Options;

– Clique na aba GoodMerge Support;

– A opção "Enable GoodMerge Support for this folder" indica ao QuickPlay que este 

diretório  possui  ROMs  no  formato  GoodMerge.  Se  você  marcou  algum diretório 

errado lá no passo 2, este é o lugar para desfazer;

– Os  três  campos  seguintes,  mostram  a  prioridade  de  execução.  Pela  foto,  será 

procurado  primeiro  a  ROM americana,  depois  a  ROM Européia  e  depois  a  ROM 

Japonesa ou qualquer outra opção que você escolha;

– Se nenhuma das opções for encontrada, será executada qualquer ROM encontrada 

para o jogo.
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VI. Minhas ROMs não aparecem após o assistente!!!

Isso acontece de vez em quando, mais precisamente para Roms que ele não conhece. 

No meu caso aconteceu com as ROMs de Odyssey2...

Para resolver faça o seguinte:

1. Selecione o diretório de ROMs que não apareceu nada;

2. Clique na área de visualização de roms (área 2) com o botão direito e escolha a opção 

"Scan for ROMs";

3. Escolha o diretório a ser varrido, clicando no "+" em "Folders to scan";

4. Marque "Scan Sub-directories" se você quer que olhe os subdiretórios (duhhhhhhhh!!!) 

5. Em "Scan Options", escolha o Sistema e o Emulador;

6. Em Filter, deixe somente a extensão a ser procurada. No meu exemplo, eu apaguei 

tudo e inseri "*.bin";

7. As outras opções ficam a critério.
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VII. Associando imagens às ROMs

Essa é uma coisa bem legal apesar da trabalho. Eu ainda não encontrei tempo para 

completar este passo, mas "de grão em grão a galinha enche o papo" =). Um dia fica pronto...

Vamos fazer o seguinte:

1. Crie um diretório de imagens em alguma parte do seu HD ou dentro do diretório do 

QuickPlay. A escolha é sua.

2. Os diretórios e subdiretórios ficarão da seguinte maneira:

Crie um diretório padrão para facilitar a sua vida:

-Imagens

--!NovoModelo

---Carts --> Diretório para imagens do cartucho

---Covers --> Diretório para imagens da caixa/capa do jogo

---Snaps --> Diretório para imagens do jogo em ação

---Titles --> Diretório para imagens do título do jogo

Estes diretórios serão utilizados por todas as ROMs

Os diretórios 

---Cabinets

---Cpanel

---Flyers

---Marquees

só  são  utilizados  pelo  MAME e outros  Arcades,  então você  pode excluí-los  deste  diretório 

padrão.
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VII.Exemplo: criar imagens para um jogo de Super-Nintendo.

1. Copie e cole o diretório !Novo Modelo e renomeie para SNES ou Super-Nintendo ou que 

você quiser.

2. O diretório está pronto, com todos os subdiretórios desejados, por isso a importância 

do diretório modelo...não o apague!!! Ele servirá para você fazer os outros diretórios de 

outros sistemas.

3. Se você já possui as imagens, organize-as dentro dos diretórios, senão execute o jogo 

e capture:

- imagem do título do jogo

- imagem aleatória do jogo em ação.

- Pode ser mais uma foto, dado que o quickplay pode fazer um slideshow!

4. No quickplay vá em "Tools/Media Panel Options"

5. Folder Media Options

Auto Move Trough Tabs -> Cria um slideshow mostrando fotos de todas as TABs.
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6. Media Options

– Selecione o sistema;

– Marque Screenshots, Titles, Cart, Box e qualquer outra que você queira;

– Você pode mover o item para cima ou para baixo para organizar a visualização. 

– Em todas as opções marcadas:

– Tab Type -> Indica se vai ser Slide/Show ou Thumbnail

– Search Criteria -> Coloque "Filename must include ROM filename". Isto vai permitir a 

você a ter mais de uma imagem por ROM e criar o Slide Show

Nome da ROM 

-> MINHAROM[!].rom

Nome das imagens 

-> MINHAROM[!]_001.jpg

-> MINHAROM[!]_002.jpg

– Media Paths -> Indique o diretório onde estarão as imagens para este item:

Screenshots: Imagens\<Sistema>\Snaps

Titles: Imagens\<Sistema>\Titles

Carts: Imagens\<Sistema>\Carts

Box: Imagens\<Sistema>\Covers
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As outras opções são para o tamanho da imagem e duração do slideshow.

* Algumas alterações não são visualizadas diretamente. Você precisa reiniciar o QuickPlay para 

ter efeito.***

* Se você tem as ROMs de MAME e todas os Snaps, Titles, Marquees, Cpanels, etc., siga esses 

mesmos passos.

VIII. Adicionando ícones 

1. para as ROMs

Esta opção foi feita para o MAME, mas se você marcar estas opções para um diretório 

não MAME, funcionará da mesma maneira.

– Selecione o diretório de suas ROMs;

– Clique com o botão direito e em Folder Options;

– Vá na aba Read Icons; 

– Marque: "Enable MAME Icons for this directory";

– Agora indique se os ícones estão em um diretório ou estão zipados;

– ATENÇÃO: Para funcionar, os ícones devem estar com o mesmo nome da ROM!!!.

2. Para os diretórios

Outra opção legal é alterar o ícone de cada pasta de ROMs para identificar o sistema

– Selecione o diretório de suas ROMs;

– Clique com o botão direito e em Folder Options;

– Vá em "Folder Listing Icon" e marque a opção "Use Icon for Folder Tree Icon" e depois 

escolha o ícone.
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IX. Gerenciamento de Emuladores

– Vá em Emulators\Emulador Management;

– Selecione o Emulador;

– Serão visualizadas as informações de configuração do emulador selecionado;

Nesta tela você poderá:

– alterar a chamada do emulador, caso esteja com algum problema

– Inserir o número de versão do emulador para seu controle

– indicar se o emulador suporta arquivos compactados

- ...

X. Executando o emulador sem escolher a ROM

– Na área de visualização, clique na aba Emulators

– Clique 2x no emulador desejado.

XI. CUIDADOS:

Todas as opções existentes no QuickPlay de DELETE ROMS, CLEAR LIST, e até mesmo 

você  teclando  delete  em um diretório  ou  ROM selecionada,  AFETAM DIRETAMENTE  SUAS 

ROMS!!! OU SEJA, SUA ROM OU DIRETÓRIO COMPLETO SERÁ APAGADO!!!

Por isso NÃO UTILIZE estas opções OU faça um backup antes de testá-las.

Se você acompanhou todo o tutorial, não precisará mais de vários atalhos espalhados 

no desktop.

Agora terá apenas um atalho. O atalho para o QuickPlay.

---------------------- // ----------------------

Espero  que  tenham  gostado.  Dúvidas,  sugestões,  elogios,  por  favor  postem  lá  no 

http://nowloaded.org

Abraços

Oikram
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