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OpenTyrian

OpenTyrian
OpenTyrian je hra, kde ve vesmírné lodi cestujete napříč vesmírem a snažíte se zlikvidovat
nepřátelské stroje.

Instalace
Přes příkazovou řádku

Instalace bude celá přes příkazovou řádku.

Adresář
Adresář, kam se výsledná hra nainstaluje bude:
~/hry/opentyrian/

Balíky nutné ke kompilaci
sudo apt-get install build-essential libsdl1.2debian libsdl-net1.2 libsdldev libsdl-net1.2-dev mercurial

Stažení zdrojových souborů, překlad
- Vytvoříme složku hry v domovském adresáři a přejdeme do ní
mkdir ~/hry ; cd ~/hry/
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- Stáhneme zdrojové soubory hry
hg clone https://opentyrian.googlecode.com/hg/ opentyrian
- Přejdeme do stažené složky
cd opentyrian
- Přeložíme
make clean release
- Stáhneme data z původní hry
wget -c http://camanis.net/tyrian/tyrian21.zip
- Tyto data rozbalíme do datové složky
unzip -j tyrian21.zip -d data

Spuštění
Hru spustíte z příkazové řádky, spouštěč je soubor opentyrian
cd ~/hry/opentyrian/ ; ./opentyrian

Odstranění

Jednoduše smažte složku s hrou.

Přes PlayDeb.net
Tato hra se dá velice jednoduše a elegantně nainstalovat přes tento herní portál pro ubuntu.

Přidání zdroje
Zdrojový cíl, odkud se budou hry stahovat:
deb http://archive.getdeb.net/ubuntu lucid-getdeb games
Pgp klíč, aby se přidal tento zdroj mezi důvěryhodné:
wget -q -O- http://archive.getdeb.net/getdeb-archive.key | sudo apt-key add
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Aktualizace seznamu balíčků:
sudo apt-get update

Instalace
Hru nainstalujete buď přímo ze stránek tak, že ji najdete v seznamu a pak kliknete na instalovat nebo
pomocí příkazové řádky:
sudo apt-get install opentyrian

Spuštění
Program bude v hlavní nabídce nebo přes příkaz opentyrian.

Odstranění
Program odinstalujete přes centrum softwaru nebo přes příkazovou řádku:
sudo apt-get remove opentyrian

Chyby
Při kompilaci
Pokud při kompilaci narazíte na chybu, zkuste následující:
najít soubor Makefile, v něm najít a smazat slovo: -Werror
poté zkuste znovu spustit překlad. Za tuto radu děkuji uživateli Lukáš Grygera.

Odkazy
Domovská stránka programu
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