Os: Ubuntu 9.04
Wine: 1.1.21
Cedega: 6.0
Grafikus kártya: Ati Radeon 9600 XT 128mb (3000-3500 FPS - glxgears)
Memória: 1Gb (Kingmax)
Swap: 2Gb
Processzor: Athlon 64 3200+ (2,2Ghz)
A rendszerről és a vasról röviden ennyit. Ugorjunk is neki egy játéknak. Kezdjük a kedvenc
játékommal a jó öreg StarCraft-al. Mesélni lehetne róla, hogy mennyi időt töltöttem ezen játékkal,
de most nem is ez a fontos.
Hogyan állítsuk be a Wine-t, hogy futtathassuk a StarCraft-ot?
Először is elmesélnék egy érdekes dolgot. Korábban kipróbáltam, hogy Mesa driverrel hogyan is
futnak a dolgok. Hát minden játék akadozott ahogy "illik" kivéve a StarCraft-ot meglepetésemre
beállítások nélkül tökéletesen futott a játék míg Ati driver meglétével akadozott (beállítások nélkül).
Ez egy kicsit furcsa számomra...
Nah de jöjjön a lényeg.
először is konzolba adjuk ki a regedit parancsot.
Ha megnyílt a mi jó öreg windowsos reg.szerkesztőnk akkor lépkedjünk az alábbiak szerint:
HKEY_CURRENT_USER - Software - Wine - Direct3D
Ha esetleg a Direct3D nem létezik akkor hozzuk létre a Wine-on belülre.
Jobb egér klikk - New - Key eztán adjuk meg a nevét (Direct3D - kis és nagybetű számít!!!)
Ha ez megvan akkor lépjünk be a Direct3D-be és hozzuk létre az alábbi Stringeket:
DirectDrawRenderer - opengl
RendererTargetLockMode - textex
Létrehozásuk ugyanúgy megy mint a Direct3D létrehozása csak ne a Key-t válasszuk hanem a
String-et.
Ha ezzel megvagyunk akkor lépjünk ki a regeditből és próbáljuk is ki, hogy működik-e?
wine /aholvan/Starcraft/starcraft.exe
Én minden tesztelésnél a játékot ablakban szoktam futtatni.
Ha minden jó akkor akadás nélkül kell, hogy menyjen az egér a Főmenüben, ha nem így van akkor
még egy két esélyünk lehet rá, hogy akadás mentesítsük.
Próbáld meg így futtatni:
nice -20 wine /aholvan/Starcraft/starcraft.exe
Ha ezután is akad akkor wine-al már nem sok esélyünk van.
wine /aholvan/Starcraft/starcraft.exe -opengl
Ha még így sem akkor mondok még egy érdekes "történetet". Velem is volt régebben ilyen, hogy
egyáltalán nem akart jól futni a starcraft egyszer valamiért az asztal effektust bekapcsoltam és
elindítottam a játékot és lás csodát akadás nélkül ment a játék...

És mi a helyzet a Cedegával?
Cedega esetében nincs szükség beállításra hiszen alapból jól futtatja a StarCraft-ot.
cedega /aholvan/Starcraft/starcraft.exe és már élvezhetjük is a harcokat.
Remélem hasznosak voltak az információk némely játékoskedvű Linux rajongó számára.
Mindenkinek jó szórakozást kívánok.
ÚJ Wine 1.0.1 (Stable Verzió)
Egy kis hozzátenni való. Ha valakinek az 1.0.1-es (a Stable) verziója van wine-ból akkor elég, ha a
regeditben
HKEY_CURRENT_USER - Software - Wine – Direct3D
alatt a DirectDrawRenderer-t opengl-re rakja és máris szépen fut.
Battle.Net is ki lett próbálva és működik, de egy kis hibával mivel a háttér nem látszik csak a
szövegek és ezek is néha szétcsúsznak, illetve a régebbi szöveg a háttérben marad és arra jön rá a
következő... ez egy kicsit zavarólehet, de talán a későbbiekben ez is javítva lesz.
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