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PROGRAMOWANIE SYSTEMOWE

Zrozumieć emulację
Koncept emulacji znany jest w IT co najmniej od lat 60-tych, gdy to w firmie IBM 
powstał emulator na najnowszy wówczas mainframe System/360. Dzięki temu 
emulatorowi  użytkownicy nowych komputerów mogli bez żadnych obaw uru-
chamiać na nich oprogramowanie napisane na poprzednią generację sprzętu. 
Była to zapowiedź tego, jak ważna okaże się emulacja i wirtualizacja w nabiera-
jącym rozpędu rynku IT. Pomimo że dzisiaj korzystamy codziennie z rozwiązań 
bazujących na tych technologiach, to stosunkowo mało jest o nich informacji w 
formie przyjaznej początkującym. W niniejszym artykule postaram się przybliżyć 
podstawy tajników emulacji na przykładzie Chip-8.

WSTĘP

Emulacja (ang. emulation) – programowe symulowanie działania okre-
ślonego oprogramowania lub platformy sprzętowej przez inny system 
lub na sprzęcie innego typu.

Tyle na temat emulacji mówi hasło na Wikipedii i jak to dość często 
bywa z hasłami w encyklopediach są dobre, żeby ogólnie dowiedzieć 
się, o co chodzi i odrobić pracę domową, ale właściwie w żaden sposób 
nie pozwalają zgłębić danego zagadnienia. Z emulacją styczność miał 
każdy, kto próbował na swoim komputerze (tudzież telefonie) urucho-
mić grę (lub bardziej ogólnie jakąkolwiek aplikację) napisaną na zupeł-
nie inny sprzęt. Te magiczne programy, dzięki którym można pogrywać 
w Super Mario Bros, Final Fantasy VI na współczesnym komputerze, to 
właśnie emulatory. Konkretny emulator, jakiego należy użyć, zależy 
od tego, jaki sprzęt ma „udawać”. Dla NES/Famicom/Pegasus będzie to 
na przykład:

 Ű FCEUX (http://www.fceux.com/),
 Ű dla konsoli SNES będzie to ZSNES (http://www.zsnes.com/) itd.

Dociekliwi mogą zastanawiać się, w jaki sposób aplikacja uruchomio-
na na komputerze PC „okłamuje” załadowaną grę, iż została właśnie 
uruchomiona na sprzęcie, pod który została stworzona. Ten artykuł nie 
udzieli odpowiedzi na pytanie, jak zbudować od początku do końca 
kompletny emulator konsoli (tutaj niech czytelnik wstawi dowolną 
konsolę, którą chciałby emulować). Wynika to z faktu, iż do każdego 
sprzętu należy podchodzić z osobna, co jest wynikiem różnych archi-
tektur takich sprzętów. To, co zostanie pokazane w tym artykule, to 
ogólny sposób, w jaki należy podchodzić do problemu emulacji, pisząc 
własny tego typu program.

Spróbujmy więc opracować takie małe „Hello world” wśród emu-
latorów. Rzucanie się na głęboką wodę pod tytułem „robimy emula-
tor XONE/PS4” nie jest najlepszym wyjściem. Współczesne konsole są 
same w sobie na tyle skomplikowanymi systemami, że aby je odtwo-
rzyć, potrzebna jest grupa ludzi, z których każdy od podszewki zna 
(lub jest w stanie rozpracować) każdy podsystem – mimo to opraco-
wanie emulatora, który w miarę komfortowo działa, zajmuje lata. Cały 
poniższy tekst jest swego rodzaju opisem moich wrażeń z tworzenia  
emulatora Octopus i zarazem małą dokumentacją z mojej radosnej 
twórczości.

Rysunek 1. Octopus z uruchomionym klonem gry Breakout

CHIP-8
Chip-8 powstał w latach 70-tych jako język, który powinien się wyko-
nać na każdym komputerze wyposażonym w coś w rodzaju maszyny 
wirtualnej (można powiedzieć, iż autor wyprzedził trochę swoje cza-
sy). Wszelkie źródła w Internecie wskazują, iż autorem Chip-8 jest pan 
Joseph Weisbecker:

 Ű http://www.cosmacelf.com/history/joseph-weisbecker.html.

Niestety, nie udało mi się znaleźć szczegółów związanych z historią 
powstania tej platformy. Prosta specyfikacja Chip-8 sprawia, iż jest on 
świetnym materiałem do ćwiczeń

 Ű 4 kB pamięci RAM, z czego pierwsze 512 bajtów specyfikacja 
przewiduje jako przestrzeń, którą emulator może wykorzystać 
dowolnie do swoich własnych celów. Jest to pozostałość z cza-
sów, gdy pamięć RAM była na wagę złota i trzeba było iść na róż-
ne kompromisy, aby cały program zmieścił się w kilku kilobajtach. 
W czasach, gdy ilość pamięci liczona jest w gigabajtach, może-
my po prostu zostawić sobie te 512 bajtów odłogiem. W moim 
przypadku owe 512 bajtów jest używane jedynie do trzymania 
sprite’ów liter. Alternatywnym wariantem jest tak naprawdę stwo-
rzenie pamięci o rozmiarze 3,5 kB i w locie nanoszenie przez nasz 
emulator odpowiedniej korekty na wszelkie komendy związane 
z obsługą pamięci.

 Ű 16 rejestrów ogólnego przeznaczenia. Każdy o rozmiarze 1 baj-
ta, czyli 8 bitów. Warto to podkreślić, ponieważ w przeszłości za 
podstawowy rozmiar przyjmowano np. 6 bitów. Rejestry przyję-
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