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SimCity4

SimCity4
Ve vývoji, pomozte nám opravit návod. Díky

SimCity 4 je jednou z nejúspěšnějších budovatelských strategií na celém světě. Byla vyvinuta
společností Maxis (nyní EA hry). Dokonce i v případě, že hra je virtuální starosta je hodně svobody,
surové <této větě opravdu nerozumím, zbytek odstavce přeložen do srozumitelné češtiny>. Cílem hry
je vystavět prosperující metropoli.
Hra je graﬁcky atraktivní, má vysoký „Wuselfaktor“ a nemá přehnané nároky na počítač. Dokonce i
pod Ubuntu je pomocí Wine SimCity 4 bez problémů hratelné, pokud se budete řídit tímto návodem.
Tento návod se vztahuje k verzi SimCity 4 Deluxe, ale měl by fungovat i pro původní hru.

Instalace hry
Instalace může na první pohled vypadat složitě, kvůli autorským ochranám, ale s tímto návodem
byste ji měli zvládnout.

Chcete-li instalovat SimCity 4 se bude potřebovat Wine. <je zbytečné se o Wine rozepisovat>
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CD 2 kopie

Napřed je nutné zkopírovat celý obsah CD 2 do libovolného adresáře v počítači.

Poznámka: Pokud máte v počítači dvě mechaniky, můžete tento krok přeskočit

Nastavení
Po zkopírování vložte do mechaniky CD 1 a spusťte instalátor například v terminálu tímto způsobem:
cd /media/cdrom
wine AutoRun.exe

Použití CD 2
Když se instalátor zeptá na CD 2, změňte nastavení Wine:
Aplikace → Wine → Konﬁgurace Wine (případně příkazem wine-cfg) na listu „Disky“ pak vyberte
CD-ROM mechaniku, v němž je CD 1, a klepněte na tlačítko Procházet. Vyberte adresář, kam jste si
zkopírovali CD 2, nebo alternativně vyberte mechaniku, ve které je vložen CD 2. Po potvrzení změny
odklepněte „Ok“ v instalátoru.

Po práci <co je to za nadpis?>
Poté vraťte v nastavení Wine disk CD-ROM na původní hodnotu (/media/cd-rom). CD mohou stále
neměl být vyhozen, ale hrát tak jako tak. Jen restart, CD z mechaniky. <zase nerozumím posledním
dvěma větám>

Hardwarové nároky
500 MHz procesor, 128 MB RAM, graﬁcká karta s 16 MB, 1 GB volného místa na disku <není to
opsané z krabice?>

https://wiki.ubuntu.cz/

Printed on 2022/09/10 19:47

2022/09/10 19:47

From:
https://wiki.ubuntu.cz/ - Ubuntu CZ/SK
Permanent link:
https://wiki.ubuntu.cz/simcity4
Last update: 2019/02/25 18:21

Ubuntu CZ/SK - https://wiki.ubuntu.cz/

3/3

SimCity4

