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Hry

Hry
Obecné dotazy
Q: Jak zjistím, zda mi funguje 3D akcelerace?
A: Otevřete terminál (gnome-terminal, konsole, xterm, …) a v něm spusťte příkaz: glxinfo | grep -i
direct
Q: Požadovaná hra se mi nechce spustit - píše chybu o nefunkčním OpenGL, chybějícím GL
rozšíření, …
A: Vaše hra požaduje 3D akceleraci - nainstalujte graﬁcké ovladače pro Vaši kartu přes správce
nesvobodných ovladačů.
Q: Požadovaná hra se spustí, ale jsou v ní graﬁcké artefakty a je nízké FPS
A: Vypněte graﬁcké efekty plochy - často mají problém v kombinaci s hrami.
A: Zkontrolujte funkčnost Vašich graﬁckých ovladačů a zkuste změnit detaily.
Q: Požadovaná hra se spustí, na pozadí je slyšet hudba z menu/zvuky ze hry/…, ale monitor
hlásí „Mimo rozsah“ („Out of range“)
A: Pomocí Alt + Enter přepněte hru do okna a nastavte rozlišení, které Váš monitor zvládne.
A: Najďete konﬁgurační soubor hry (často v /home/uživatel/.hra) a v něm nastavte rozlišení ručně.

Nativní hry
Q: Ve hře mi nejdou přepínat zbraně přes čísla, co s tím?
A: Stačí přepnout rozložení klávesnice na anglickou.
A: Můžete přenastavit klávesy v nastavení hry.

Hry pro Windows
Q: Můžu si zahrát hru XY určenou pro Windows v Ubuntu?
A: Podívejte se na http://appdb.winehq.org/ - jsou tam informace o tom jestli danou hru lze spustit pod
Wine a při jakém nastavení.
Q: Daný herní titul pod Wine nefunguje, je ještě nějaká možnost jak si jej zahrát?
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A: Další možností je instalace virtualizačních nástrojů VirtualBox, VMWare nebo jiných, které pak
umožňují „vytvořit“ virtuální počítač s nainstalovanými Windows. VirtualBox i VMWare už podporují i
3D akceleraci, ale nečekejte žádné výkonostní zázraky, vhodné spíše pro starší hry.
Q: Daný herní titul pod Wine nechodí a pod VirtualBox-em či VMWarem je moc pomalý.
A: Vytvořte si nový partition a nainstalujte si Windows v dualbootu s Ubuntu (či jiným Linuxem).
Dualboot jsou dva nainstalované systémy na jednom počítači, které můžete jednoduchým
zrestartováním přepínat.
Graﬁcká úprava: Tento návod potřebuje důležité graﬁcké a
stylistické úpravy. Více...
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