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Tutoriais - Emuladores

Tutoriais - Emuladores
Tradução PT-BR em andamento (iniciada a 20 novembro 2020)

Os usuários do Linux frequentemente cresceram usando outros Sistemas Operacionais e jogando em
Consoles. Depois de mudar para um desktop baseado em Linux, ninguém está impedindo você de
aproveitar esses ambientes antigos, porque o software emulador foi escrito para muitas dessas
plataformas antigas. Procurando uma maneira de jogar seus antigos jogos Commodore? Ou MS DOS?
Ou Atari, ZX Spectrum ou…? Existe um emulador para quase tudo, e eles rodam muito bem no Linux.

Inspirado? Quer escrever uma página de TUTORIAIS de emuladores você mesmo?
Digite um novo nome de página (sem espaços - use sublinhados) e comece a criar!
Você não tem permissão para adicionar páginas

Overview of Emulators HOWTOS
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Descrição

binfmt_misc O termo binfmt_misc descreve uma capacidade do kernel
Linux que permite que formatos de arquivos executáveis arbitrários
binfmt_misc
sejam reconhecidos e passados para certos aplicativos de espaço do
usuário, como emuladores e máquinas virtuais.

PCSX2

PCSX2 PCSX2 é um emulador de PlayStation 2 que roda tanto no
Windows quanto no Linux, embora por ser apenas de 32bits e depender
de bibliotecas não incluídas no Slackware, os binários disponíveis para
download no site do projeto não funcionarão fora da caixa. Aqui está
como fazer o PCSX2 funcionar.
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Emulador Z80 Emulator no Slackware As informações a seguir irão
emulators,
Z80
ajudá-lo a fazer o MYZ80 do Simeon Cran rodar no Slackware 14 no
dosbox, z80,
Emulator no DOSBox. Preparação: 1. Localize o arquivo zipadp myz80.zip, e extraia cp m, author
Slackware
o conteúdo para uma pasta chamada Z80-Sim.
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vms Um exemplo de uso de vms para criar e gerenciar uma máquina
virtual qemu. Instalação Você precisa instalar vde2, tigervnc e qemu
primeiro. Pegue o pacote pronto e instale-o, você deve usar a versão
mais recente wget
https://bitbucket.org/yotis/vms/vms-0.2.1-noarch-1did.tgz upgradepkg -install-new vms-0.2.1-noarch-1did.tgz
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TRS80 - Radio Shack TRS-80 Model 1, 3, & 4 Emulator for Slackware
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