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Futtassunk mindent Linux alatt!
Most induló sorozatunkban a Linux x86 alatti 
emulációt taglaljuk a különféle számítógép-felületekhez.

Szaktekintély

xapple2 – Apple-emulátor

xtrs – emulátor a TRS-80 Model I/III/4/4P számítógépekhez

zsnes – Super Nintendo Entertainment System (TM) emulátor

dgen – Sega Genesis/MegaDrive-emulátor

ines – NES/Famicom/Dandy game system-emulátor

simh – különféle öreg számítógépek emulátora

snes9x – Super NES-emulátor

spim – MIPS R2000/R3000-emulátor

stella – Atari 2600-emulátor X11-hez

xzx – X11-alapú ZX Spectrum-emulátor

Miként a fenti listából is kitûnik, számtalanféle környezet

programjaihoz találunk segítséget – ezért sorozatunk a legis-

mertebb és egyben a leghasznosabb programok ismertetését

tûzi ki célul. Várjuk kedves olvasóink kéréseit és ötleteit,

esetleg tapasztalatait is a cikksorozattal kapcsolatban.

Csontos Gyula

emélem, mindenki emlékszik még a PC elõtti

gépekre, amilyen a ZX Spectrum, a HT1080 Z, a C-

64, a Primo és társaik voltak. Nos, ezekre a gépekre

nagyon sok program készült – kedvenc játékom a Bruce Lee

volt, amit sohasem tudtam végigjátszani, mivel körülbelül

a harmincadik pályánál mindig kifagyott, mindig ugyanott

és mindig ugyanúgy. Egyszer azt gondoltam, Linux alatt is

kipróbálom, kísérletet is tettem a végigjátszására, mivel akkor

még úgy gondoltam, biztosan a lemezemen lévõ fájl sérült.

Az új fájlt egy magazin CD-mellékletén találtam. Nagy izga-

lommal nekikezdtem a környezet létrehozásának, elindítottam

a játékot, eljutottam ugyanahhoz a pályához, na, gondoltam,

most ugrik a majom a vízbe, és igen, kedves olvasó, ugyanúgy

kifagyott a program, mint a jó öreg C-64-en tette ezt tíz évvel

ezelõtt, viszont a nosztalgia és az ebbõl adódó édesbús érzés

kárpótolt a csalódásért.

Ez a rövidke ízelítõ, azt hiszem, elõrevetíti a cikksorozat elsõ

néhány részének a tartalmát, a Linux alatti számítógép-emu-

láció azonban nemcsak ezekre az öreg gépekre terjed ki, ha-

nem PalmOS, Macintosh, HP számológép-környezet is létezik.

Ezeket szintén szándékunkban áll bemutatni.

A cikkek során a Debian/GNU SID operációs rendszert haszná-

lom majd, így meglehet, hogy a különbözõ Linux-változatokban

nem minden fog ugyanúgy mûködni, mint ahogyan én leírom.

De egy kis utánjárással biztosan bárki próbálkozását siker koro-

názza. Ez a téma számos feladat megoldását és komoly fejtörést

igényel a programok használójától, de még inkább a programok

készítõjétõl, mivel nem egyszerû feladat Linux alá lefordítani

egy teljesen más felépítésû gép rendszerhívásait, tehát minden-

képpen magas szintû programozói tudás kell. Ahogy nõtt a

gépek bonyolultsága, úgy vált a feladat bonyolultsága is egyre

nagyobb mértékûvé. Erre a legjobb példa talán a Basilisk II 68 K

Macintosh-emulátor. Nagyon bonyolult és összetett feladatok

végrehajtására is alkalmas. Mondanom sem kell, hogy ezekre

a Macintosh-gépekre nagyszámú jó minõségû program készült,

így a segítségükkel ezeket is használni tudjuk.

A Debian/GNU SID alatt kiadott apt-cache search

emulator parancs a következõ listát adja (kiválogatva és

lefordítva):

bochs – x86 PC-emulátor

tkisem – Graphical SPARC-emulátor

wine – Windows-emulátor

apple2 – Apple-emulátor

atari800 – Atari-emulátor

dosemu – DOS-emulátor

gnuboy-sdl – Game Boy-emulátor

gtktiemu – Texas Instruments számológép-emulátor

nestra – Nintendo Entertainment System-emulátor

pose – PalmOS-emulátor

spectemu-x11 – ZX Spectrum-emulátor X11-hez

uae – Amiga-emulátor

vice – Commodore-emulátor
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Kapcsolódó címek
� http://www.linuxlinks.com/Software/Emulators/
� http://www.kearney.net/~mhoffman/basiliskII/

system753_tutorial/linux/
� http://bochs.sourceforge.net/
� http://www.dosemu.org/
� http://www.winehq.com/
� http://www.plex86.org/
� http://www.classicgaming.com/cb64/cb64unix.shtml
� http://www.uni-mainz.de/~bauec002/FRMain.html
� http://www.cs.cmu.edu/~dsladic/vice/vice.html
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