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JPC (JAVA x86 Emulator) to wirtualna maszyna napisana w Java i rozprowadzana na 
zasadzie otwartego oprogramowania.  Opracowali  go naukowcy z Oxfordu.   Opiera si  naę  
kodzie maszyny wirtualnej BOCHS. 

Emulator ten t  zalet , e dzia a niezale nie od systemu operacyjnego, na którym jest uruchomiony.ę ę ż ł ż  
JPC mo na uruchomi  nawet na komputerach z procesorem PowerPC a nawet wprost ze stronyż ć  
internetowej  !  Domy lnie  JPC zosta  wyposa ony  w FreeDOS (projekt  Open  Source,zgodny  zś ł ż  
MSDOS 7.0), który zosta  “sprofilowany” pod k tem gier. Obs uga JPC jest bardzo i ogranicza sił ą ł ę 
w wi kszo ci przypadków do wskazania katalogu lub gotowego obrazu dysku z gr  lub programem.ę ś ą  
Katalog  ten  w  emulatorze  jest  widoczny,  jako  dysk  C  systemu  DOS.  Sam  JPC  jest  tak eż  
wyposa ony  w  ju  gotowe  obrazy  dysku  twardego  z  grami  dla  DOS.  S  to:  "Dosgames",ż ż ą  
"Moregames",  "Mouse  Games".  Kompletny  emulator,  wraz  z  zainstalowanym  FreeDOS  oraz 
obrazami gier zajmuje... 23 MB !



Aby uruchomi  gr  (program) wystarczy wskaza  katalog z gr . Emulator uprzedzi o restarcie ać ę ć ą  
nast pnie uruchomi FreeDOS. Teraz ju  wystarczy jedynie wykona  polecenie c: i poda  nazwę ż ć ć ę 
pliku. Niestety JPC nie obs uguje d wi ku.ł ź ę

JPC posiada jedn ,  do  dokuczliw  wad .  Nie mo na wskaza  jako dysk katalogu,  w którymą ść ą ę ż ć  
znajduje si  zbyt du o podkatalogów.ę ż
Do czego mo naż  
zastosować 
JPC ?



Mo na uruchamia  go pod dowolnym systemem, np. z Pendrive, co poszerza  ilo  dost pnychż ć ść ę  
aplikacji  multisystemowych typu “portable” (uruchamianych z dowolnego systemu).   Do takich 
programów nale  m.in. komunikator Javu Javu, Mucommander, przegl darka internetowa LOBO,żą ą  

JPC,  Damn  Small  Linux 
(DSL)  Embedded   i  wiele 
innych.  Istnieje  tak eż  
wersja  tego  emulatora  dla 
PDA.  Na  stronie  autorów 
znajduje  si  tak e  kodę ż  
ród owy  emulatora,  któryź ł  

mo na  dowolnież  
modyfikowa .  Jak  piszeć  
Piotr  Rumik   na  swoim 
blogu 

(http://przemelek.blogspot.com)"Analiza tych kodów ród owych jest bardzo ciekawa. Mo na sobieź ł ż  
obejrze  jak w j zyku wysokiego poziomu opisane s  poszczególne komponenty komputera.ć ę ą
Procesor to w ogólno ci du y SWITCH z mnóstwem instrukcji CASE dla ka dego opcodu, sameś ż ż  
za  instrukcje procesora to zwykle 1 do 5 linii kodu w Java'ie. Taka konstrukcja pozwala na bardzoś  
atw  analiz  kodu i zrozumienie jak dzia aj  poszczególne opcody".ł ą ę ł ą



Porada.

Aby u y  JPC do uruchamiania w asnych programów (gier) DOS:ż ć ł

1. Utwórz we w asnym systemie operacyjnym, w dowolnym miejscu katalog, np. o nazwieł  
DOS.

2. Skopiuj do tego katalogu swoje pliki (katalogi), np. Norton Commader, gry itp.
3. Kliknij  w górnym pasku  menu  kolejno:  Disk  Images  >>>  Select  Directory  >>>  wskaż 

utworzony katalog (przyk adowo DOS)ł
4. Nie zag biaj si  dalej, lecz kliknij przycisk „Open Directory” Ta opcja jest nieco myl ca.łę ę ą  

Dwukrotne klikni cie w katalog otwiera go a przycisk „Open Directory” uruchamia systemę  
ze wskazanym katalogiem, jako pseudo partycj  „C”.ą

5. Po uruchomieniu FreeDOS przejd  na dysk C poleceniem C:ź
Teraz twój katalog b dzie „udawa ” dysk C. Porusza  si  po nim mo esz poleceniami DOSu lubę ł ć ę ż  
mo esz uruchomi  swój ulubiony mened er plików, np. Dos Navigator, Norton Commander lubż ć ż  
Xtree itp.


