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Hry v Linuxe

● Hry a Linux?
● Emulácia
● Predstavenie jednotlivých herných titulov  
● Budúcnosť
● Otázky



  

Hry a Linux, hry a Windows

● Väčšina hier je komerčných
● Veľké vývojové štúdia
● DirectX 

● Áno je to možné :-)
● 80% nekomerčné 
● Malé vývojové štúdia
● Vysoká frekvencia vydávania
● OpenGL

Linux Windows



  

Hry a Linux
● Množstvo hier (takmer) všetkých žánrov a veľkostí
● Nové tituly vznikajú prakticky každým dňom
● Čoraz častejšie sa objavujú aj komerčné hry, väčšinou 

multiplatformové (známe trio Linux, Windows a OS X) 
● S rozvojom grafických prostredí prichádzajú aj čoraz graficky 

vyspelejšie hry.
● Hardvérová náročnosť stúpa 
● Podpora výrobcov grafických kariet sa zlepšuje → dostupné sú 

aj uzavreté aj otvorené drivre.
● Objavujú sa aj prvé prenosné herné zariadenia bežiace na 

Linuxe → Pandora



  

Emulácia hier a iných aplikácií

● Wine 
● Cedega 
● CrossOver
● DOSBox
● EPSXe – Playstation 1
● E-UAE – Amiga
● Fuse – ZX Spectrum

➔Deriváty Wine
➔Komerčné



  

Wine – trochu vínka nauškodí
● Názov je akronym – Wine Is Not an Emulator 
● Umožňuje spustenie aplikácií napísaných pre Windows na X 

Window System
● Pre unix-like systémy → Linux, BSD systémy …
● Verzia s  označením 1.0 bola uvoľnená po 15 rokoch vývoja 
● Absentuje DirectX
● Stránka Wine obsahuje databázu „spojazdnených“ aplikácií  

(WineDB), ktoré sú roztriedené do skupín podľa funkčnosti. 
Momentálne databáza obsahuje viac ako 7000 aplikácií, z toho 
bezproblémovo beží pod Wine niečo cez 1200.



  



  

Bezchybne
fungujúci SW

Nefungujúci SW

Verzia



  

CrossOver a Cedega 
● Komerčné deriváty Wine
● Obsahujú DirectX
● Podporované sú takmer všetky herné „ťaháky“ z windows

CrossOver Cedega

●Dostupný aj pre Mac OSX
●CO „špeciálne“ pre hry  je 
oddelený od „kancelárskej“ 
verzi.
●Cena od 39 – 69 $ (podľa 
verzie)

●Len pre Linux 
●Viac ako 1500 hier v 
databáze , z toho 
certifikovaných viac ako 40
●Cena za 1 rok je 45$



  

Jednotlivé hry
● FPS a iné stieľačky
● Stratégie
● Zábavné klikačky a skákačky všetkého druhu
● Logické
● Niečo pre vedu
● Hry pre deti
● Hranie v terminály



  

FPS a iné strieľačky



  

Trochu teórie na úvod...
● FPS (akronym First-Person Shooter) čiže strieľačky z pohľadu 

prvej osoby  patria bezosporu medzi najobľúbenejšie a 
hajhranejšie  

● Prvé FPS sa objavujú na začiatku 90. rokov → Wolfenstein 3D
● Po prvotnom úspechu nasleduje rozvoj → série Doom, Quake, 

Half-Life. 
● Niektoré (a nielen) tieto hry na prelome tisícročí na Linux 

portovala spoločnosť Loki Software.
● Žiaľ, je potrebné konštatovať, že za ostatnými platformami FPS 

na Linuxe mierne zaostáva a to najmä v grafickom spracovaní. 



  

Wolfenstein: Enemy Territory
● Je freeware nástupcom komerčnej hry Return to Castle 

Wolfenstein, pôvodne mala byť hra komerčným rozšírením 
Return to Castle. 

● Nízke HW nároky (600 MHz CPU, 128 MB RAM, 32 MB g.k)
● Prostredie zasedené do 2. svetovej vojny
● Len Multiplayer → mnoho komunitných doplnkov, máp...
● 5 povolaní za ktoré, je možné hrať, každé z nich je odlišné 

vlastnosťami a výzbrojov.
● Zaujímavá modifikácia True Combat: Elite → podobná CS



  



  



  



  

AssaultCube

● AC je postavený na Cube Engine
● Inštalačný súbor má cca 40 MB
● Primárne zameraný na sieťový Multiplayer → komunita
● Súboj teroristov a policajtov, v podstate bez príbehu
● Nízke HW nároky
● Ľahko sa edituje, možnosť pridávať vlastné zbrane, mapy...
● Vysoká hrateľnosť



  



  



  

Warsow
● Futuristická FPS
● Postavená na Qfusion 3D engine → modofikácia Quake 2 GPL 

engine
● Z postáv je na výber z rôznych „potôr“
● Zaujímavá ja najmä komixová grafika
● Množstvo fínt v pohybe, rôzne triky
● Zastúpený je najmä multiplayer
● Mierne vyššie HW nároky hlavne na grafickú kartu
●  Veľkosť inštalačného súboru je cca 185 MB



  



  



  



  

Alien Arena

● Veľmi podobná Quake, Doom
● Temné prostredie 
● Boj s mimozemšťanmi
● Absencia príbehu



  



  



  

Smokin' Guns
● Westernová 3D akcia
● Je použitý Quake III Arena Engine
● Veľmi dobre je spracované prostredie a modely zbraní
● Primárne zamerané na MP
● K netradičnému prostrediu patria aj netradičné herné módy → 

bank robbery, duel …
● Prakticky hra bez príbehu
● HW nároky sú primerané
● Inštalačný súbor je veľký cca 340 MB



  



  



  

Counter-Stike 2D
● Takmer presná 2D kópia veľkého brata
● Obsahuje rovnaké zbrane, mapy ako v CS ibaže v 2D
●  Zameraná hlavne na multiplayer 
● Množstvo máp
● Vysoká hrateľnosť a zábava
● Nízke HW požiadavky a iba cca 5MB inštalačný súbor



  



  



  



  

Stratégie



  

Glest
● 3D real-time stratégia
● Boj dvoch znepriatelených táborov – tech (ľudia) a magic 

(mágovia) 
● Hra obsahuje aj multiplayer, zoznam serverov nie je dostupné  

formou server-listu ale ja potrebné sa pripojiť na konkrétnu IP
● Maximálne 4 hráči na mapu
● Množstvo jednotiek, budov a rozmanitosť prostredia....
● Špecialitou sú technické jednotky → lietadlá, vzducholode, 

katapulty...
● Veľkosť inštalačného súboru len okolo 55 MB



  



  



  



  



  

Battle for Wesnoth
● Ťahová stratégia
● Dostupné takmer pre všetky možné aj nemožné systémy
● Kompletne preložené do češtiny a na 80% preložené do 

slovenčiny
● Bohatý singleplayer aj multiplayer
● Množstvo rás a jednotiek
● V celej hre ide vlastne o získavanie dedín a splnenie úlohy 

zadanej v kampani 
● Každá jednotka je špecifická svojimi vlastnosťami a to výrazne 

ovplyvňuje stratégiu



  



  



  

Regnum Online
● MMORPG (akronym Massive(ly)-Multiplayer Online Role-

Playing Game) stratégia
● Regnum v latinčine znamená kráľovstvo  ↓
● Tri kráľovstvá →Alsius -horské a chladné

                      →Ignis  -vyprahnuté
                      →Syrtis - „zelení“

● Základom je zbierať skúsenosti (napr. plnením questov) a 
prelúskavať sa do ďalších levelov.

● Krajina je rozdelená do 3 zón podľa náročnosti hrania



  



  



  

Warzone

Beginner's 
area

Inner realm



  

Klikačky a skákačky



  

World of Goo

● Komerčná hra
● Cena 20$ → cca 16 € → cca 450 Kč
● Spájanie guľôčok, vytváranie štruktúr a následné vysatie
● V rámci fyzikálnych zákonov
● Stavanie čo najvyššej veže on-line
● Zaujímavo spracovaná grafika a animácie



  



  



  



  

Supertux
● Klasická skákačka
● Veľmi podobné hre Supermario (až príliš :-) )
● Mnoho levelov
● Vysoká hrateľnosť
● Vstavaný editor levelov
● Nízke HW nároky
● Veľmi zábavné



  



  



  

Teeworlds
● Systém hry na spôsob Worms
● Zamerané na Multiplayer hoci neabsentuje ani SP
● Boj guľôčok 
● Rýchla 
● Mnoho zbraní
● Pomerne početná hráčska komunita



  



  



  

Mystic Mine
● Komerčná hra - Cena 15 $ → cca 16,3 € → 430 Kč
● Prostredie divokého západu
● Základný cieľ: spleťou výhybiek zozbierať s vozíkom čo najviac 

mincí
● Časom pribúdajú ďalšie ciele → hold the lamp, prehadzovanie 

bomby …
● Viac ako 200 levelov
● Vhodné pre všetky vekové kategórie
● Systém automatickej obtiažnosti
● Multiplayer na jednej klávesnici → na ovládanie hry je potrebná 

len jedna klávesa
● Max. 6 hráčov na jednej klávesnici



  



  



  

Logické hry



  

Logické hry
● Veľké množstvo
● Najmä malé projekty
● Rôzne skladačky, puzzle, niektoré spoločenské hry....
● Tvoria väčšinu obsahu Gnome hier



  

Nimuh
● Cieľom je predstavenie španielskeho autonómneho územia – 

Andalúzie
● Zaujímavý „mimozemský príbeh“ (Nimuh je mimozemšťan)
● Herná plocha je bludisko z ktorého, má Nimuh vyjsť
● Humorné spracovanie
● Podporovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja



  



  



  

Phun
● Študentský projekt
● Platia tu fyzikálne zákony
● Nekonečno variácií
● Vhodné na vyblbnutie :-)



  



  



  

Ďalšie logické hry
● Tetravex
● Mahjongg
● Gnometris (kópia tetris)
● OpenAlchemist 
● Fish Fillets 
● FloboPuyo
● Lagano
● Gnobots (roboti) 
● ...



  

Niečo pre vedu



  

Foldit
● Skladanie priestorových štruktúr bielkovín
● Všetky takto poskladané varianty sa zasielajú Washingtonskej 

univerzite
● Výsledky môžu pomôcť pri objasňovaní Rakoviny, HIV a 

Alzheimerovej choroby.
● Veľmi pekný grafický kabátik
● Multiplatformová
● Closed Source → nie je možné nazrieť do zdrojových kódov



  



  



  

Niečo pre deti



  

Omnitux
● „Balíček“ hier 
● Vhodné pre deti predškolského veku
● Rôzne úlohy na počítanie, rozpoznávanie farieb, orientáciu na 

mape, puzzle ....
● Naučí aj jazyky (poľsky, francúzsky a anglicky) → aj hovorená 

časť
● Skvelá ergonómia ovládania
● Ako odmena za každú splnenú úlohu Tux



  



  



  

Terminal gaming



  

Freesweep



  

Bastet



  

Sinflate



  

Freecell



  

Tornado



  

Budúcnosť...

A) Rozšírenie Linuxu 

→ veľké komerčné hry 
→ kvalitnejšie Open Source hry

B) Stagnácia, prípadný pokles rozšírenia Linuxu

→ Rozvoj menších komerčných hier (do 20$) 
→ Open Source hry zostanú na približne rovnakej úrovni

● Dve možné varianty



  

Zdroje
● Za povolenie na použitie niektorých obrázkov ďakujem 

● Wikipedia
● wiki.ubuntu.cz
● happypenguin.org
● tce-czsk.net
● Stránky jednotlivých projektov



  

Otázky ?
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