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FoFiX

FoFiX
FoFiX je předělávka původní hry Frets on Fire. Nabízí možnost skinování pozadí a tak si hru můžete
podobně nastavit jako konkurenční a komerční Guitar Hero. Program je vyvíjen jako open-source a
díky velké oblibě se nové verze programu vyvíjejí v krátkém časovém intervalu.

Obrázek převzatý z http://www.fretsonﬁre.net/forums/viewtopic.php?f=11&t=24999
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Instalace
Program se dá stáhnout přímo z oﬁciálních stránek. Vyberte si verzi Full GNU/Linux a verzi
Vašeho operačního systému (32-64 bit).

Stažený archiv si rozbalte do vlastního adresáře, hra se nemusí instalovat !

Spuštění
Při prvním spuštění budete dotázáni na složku s hudbou, odkud se budou načítat písničky. Tuto
složku si nastavte na:
../fofix/data/songs/

Program spustíte přes konzoli příkazem:
./FretsOnFire

https://wiki.ubuntu.cz/

Printed on 2020/09/15 04:36

2020/09/15 04:36

3/4

FoFiX

Pokud si chcete přidat odkaz do nabídky start, tak si musíte pro něj vytvořit spouštěč:
Systém → Nastavení → Hlavní menu
Vyberte si kategorii a klikněte na Nový objekt
Jméno si nastavte jako FoFiX
Příkaz klikněte na Procházet a najděte složku s programem a vyberte spouštěč
FretsOnFire

Fórum
Spoustu písniček a graﬁckých módu k tomuto programu naleznete na internetové adrese:
www.fretsonﬁre.net/forums/

Na fórum se ovšem musíte registrovat, abyste jej mohli používat !

Přidání písniček
Pokud chcete přidat stažené písničky do programu, tak si je stáhněte z výše uvedeného fóra a
nakopírujte do následující složky:
../fofix/data/songs/

Pokud složka neexistuje, tak ji vytvořte mkdir songs/

Tady je odkaz na stránku s přehledem písniček na fóru
Písničky si pak program sám automaticky přidá.

Přídání graﬁckého módu (vzhledu) hry
Na rozdíl od FretsOnFire umožňuje FoFix změnu vzhledu.

Vzhled změníte po spuštění programu v sekci Options →Display Settings→Theme a šipkami
doprava, doleva navolíte požadovaný vzhled. Program se pak pro změnu vzhledu sám restartuje.
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Nové vzhledy programu získáte na této adrese

Vzhled jako v Guitar Hero III získáte na této adrese
Vzhledy po stažení rozbalte do následující složky:
../fofix/data/themes/

Odstranění
Jednoduše smažte složku s hrou.

Odkazy
Domovská stránka programu
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