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Az Unreal játékok jelentõs részérõl
már beszámoltunk a Linuxvilág maga-
zin hasábjain, így aki figyelmesen ol-
vasott a sorok között észrevehette,
hogy a Tournament ág sok tekintetben
túlmutat a piac egyéb szereplõinek tu-
dásán és játszhatóságán. Az elsõ rész
megjelenésekor azonnal két részre
osztotta a rajongói tábort: volt aki egy-
értelmûen a Quake vonal mögé állt,
de akadt szép számmal olyan is, aki
temette az id Software megoldásait.
A 2003-ban megjelent epizód valójá-
ban konkurencia nélkül aratta le a ba-
bérokat, emiatt a 2004-es rész a Sport-

Shooter kategóriában gyakorlatilag be-
hozhatatlan elõny birtokában tölti be
kategóriájának egyik vezetõ szerepét.
Az Unreal Tournament 2004 látvány-
világa nem sokban különbözik egy
renderelt mozitól. Hihetetlenül nagy
pályák (melyek legalább ilyen hihetet-
lenül kidolgozottak), speciális effektek
egész tárháza, megváltozott menüszer-
kezet és új játékmódok sorakoznak az
újítások listáján. Egyúttal visszakerült
a repertoárba az elõzõ részbõl hiányolt
Assault módozat is, ahol csapatunkkal
el kell foglalnunk, illetve meg kell
védenünk bizonyos objektumokat.

Taktikázásra, csapatjátékra és egyéni
„hentelésre” a program egyaránt lehe-
tõséget nyújt, aki pedig nélkülözni
kénytelen a hálózati játékmódot,
a beépített BOT rendszerre (tehát
a számítógép irányította játékosokra)
támaszkodva egy játékos módban is
elszórakozhat egy ideig. Apropó, BOT-
ok: az elõdökhöz híven, természetesen
itt is oszthatunk parancsokat csapa-
tunk tagjainak. A virtuális világban
jármûvek (tankok, homokfutók, sik-
lók) is használhatóak, hálózati módban
kifejezetten szórakoztató, ahogyan egy
haverunk vezette járgányról próbáljuk
meg „levadászni” az ellenséges csapat
tagjait,  komoly utcai harcok közepet-
te. Két apró szépséghibát azonban itt
is vélek felfedezni: elõször is a játék
kompromisszumoktól mentesen
csak igen erõs CPU jelenlétében
játszható, leginkább modern nVidia

gyorsítókártyával, minimum 512
Mbyte központi tár mellett. Másodszor
pedig úgy gondolom, hogy a 2004-es
epizódnak (tisztességesebb üzlet ke-
retében) talán az elõzõ rész kiegészíté-
seként kellett volna megjelennie,
nem pedig új programként és effektíve
magas árral. A játszhatóságot figye-
lembe véve nem meglepetés a nagy
számú rajongói közösség, melybe
a szabad rendszerek felhasználói is

beletartoznak, hiszen a sorozathoz
hûen ez az epizód is rendelkezik

linuxos binárissal. 
A játék „In Box Linux” képes-
ségû, tehát az említett port

dícséretes módon rajta van
a boltban vásárolt, gyári CD illet-

ve DVD médiákon. CD verzió haszná-
latánál elsõ lépésként a telepítõ alkal-
mazást tartalmazó lemezrõl a linux-

installer.sh szkriptet át kell másol-
nunk merevlemezünkre. Az átmásolt
szkript indítása után feladatunk
szerint csupán követnünk kell
a képernyõnkön olvasható instruk-
ciókat, melyek javarészt a lemezek
cseréjére kérnek fel (a cserék ügyén
fontos: a telepítõ ki nem állhatja
a supermountot, így akinek a rendsze-
re automatikusan fûzi be a korongo-
kat, annak rövid idõre ki kell kapcsol-
nia ezt a mechanizmust). DVD verzi-
ónál mentesülünk ettõl, így a média
gyökerében fellelhetõ telepítõ fájl

Az Unreal Tournament 2004, és gyermekei

A PC-s játékpiac egyik meghatározó szereplõjének, az Unreal sorozat
elsõ részének megjelenésével nagyot változott a játékipar: a program
kezdetektõl fogva folyamatosan konkurenciát állított az addigi piacvezetõ
termékek ellenében. Ebben a cikkben a linuxos verziót, valamint a fontosabb
modifikációit fogom bemutatni.

11..  áábbrraa A linuxos telepítõ
©

 K
is

ka
p

u 
K

ft
. 

M
in

d
en

 jo
g

 f
en

nt
ar

tv
a



80 Linuxvilág

Grafika, multimédia, szórakozás

közvetlen indításával gépünkre
„varázsolhatjuk” az 5 Gbyte helyet
igénylõ játékot. Fontos, hogy a prog-
ramot már a telepítéskor megadandó
szériaszám védi az eszetlen lopkodás-
tól – bár a védelem könnyen megke-
rülhetõ, ennek ellenére alapszintû
feladatát jól látja el. A telepített
Unreal Tournament 2004 konzolon
kiadott ut2004 paranccsal indítható
(amennyiben nem kértünk kötést
az elérési utakra, úgy ezt a telepítési
útra állva kell kiadnunk). A grafikai
és fizikai modellezésért felelõs játék-
motor frissítéseit legkönnyebben
a � http://liflg.org oldalról lehet
beszerezni, ahol a hivatalos x86 és
x86/64 peccseket Loki – alapú telepí-
tõbe ágyazva tudjuk elérni (emiatt
a frissítések ügyén mindössze annyi
teendõnk akad, hogy a letöltött *.run

állományokat elindítsuk). A cikk írá-
sakor fellelhetõ legfrissebb verzió
a v3369 azonosítót viseli. A hivatalos

� http://www.unrealtournament.com

oldalon fellelhetõ a linuxos demó
is, így aki nem szeretne pénzt ad-
ni a játékért, néhány pálya erejéig
rövid betekintést nyerhet az FPS

lelkivilágába.

A modifikációk
Az Unreal Engine moddolható. A grafi-
kai elemek, modellek, a fizika és az al-
kalmazott játékszabályok (akár együtte-
sen is) cserélhetõek a játékmotor felett.
Mivel (mint azt említettem) a program
mögött igen nagy rajongói közösség áll,
így szakértõ kezek által, az alapjátékra
támaszkodva  rengeteg életképes
játékvariáns lelhetõ fel a világhálón.
Számosságuk miatt ezeket szinte lehe-
tetlen egytõl egyig bemutatnom
(a programkód lassan másfél éves,
és a hozzá való MOD verziókat a kez-
detektõl fogva készítik), így most azt
a néhány projektet fogom elõtérbe
helyezni, melyek számomra valami

„megfoghatatlan módon” különlegesek.
A programok több módon indíthatóak:
az „anyajáték” menüit használva, eset-
leg külön „start” kötést alkalmazva.

Unreal Annihilation
Az Unreal Annihilation az „öreg”
Total Annihilation egyik remake pro-
jektje. Felülnézeti, valós idejû stratégi-
ai programról beszélünk, mely rövid-
del megjelenése után (minden hason-
ló programot maga mögött hagyva)
hosszú idõre elfoglalta a mûfaj kép-
zeletbeli trónját. A remake változat
a � http://ua.tauniverse.com/ címen
érhetõ el ua_2004_verzió.zip állomány-
ként, melyet letöltés után struktúrahe-
lyesen ki kell bontanunk a fõ program
telepítési útjára. A projekt béta állapo-
tú, ennek ellenére a mûfaj rajongói-
nak egy próbát ebben az állapotában
is megér. Hardver igénye megegyezik
a játékmotor elõzõekben leírt paramé-
tereivel, helyigénye pedig megközelí-

22..  áábbrraa Komoly harcok színtere 33..  áábbrraa Meggyõzõ látványvilág

44..  áábbrraa TA új köntösben 55..  áábbrraa Az UnWheel világa
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tõleg 300Mbyte. Az Unreal Tour-

nament 2004 „Community” illetve
„Instant Action” menüjét használva
indítható el. 

UnWheel
UnWheel néven érhetõ el minden idõk
egyik legérdekesebb modifikációja,
ahol a komoly képességekkel bíró
Unreal Engine egy autóversenyt kelt
életre. A képi világ itt is lehengerlõ,
az autók viselkedése kielégítõ, a pályák
pedig nehezek: élvezetes kikapcsoló-
dásra vágyó játékosoknak kötelezõ da-
rab. Az alapvetõ verseny funkcióján túl
a területbirtoklás, zászlólopás szintén
jelen vannak. A � http://unwheel.

beyondunreal.com hivatalos honla-
pon elérhetõ projekt a Loki Installers

for Linux Gamers csapatának hála
elérhetõ Loki-alapú archívként is,
így a � http://liflg.org url

meglátogatása után telepítése nagyon
egyszerûen megoldható: mindössze
a letöltött unwheel.verzió.run állományt
kell lefuttatnunk. A hardverigényt itt
kicsit erõsebbnek érzem, mint az ere-
deti Unreal Tournament 2004 esetén.
Helyigénye 1200Mbyte körüli. Az
anyaprogram „Instant Action” illetve
„Host Multiplayer” funkcióját használ-
va lehet elindítani.

Red Orchestra
Azért, hogy ne mellõzzük a történelmi
vonalat, a Red Orchestra a második
világháborúba kalauzol bennünket.
Mérete az összes MOD között ennek
a legnagyobb (1300 Mbyte helyet kér
a merevlemezen), ami a játék tartalmi
mondanivalóját tekintve nem meglepõ.
Ízlés szerint a Szovjetunió vagy Német-

ország katonáinak bõrébe bújhatunk,
részletes és élethû környezetben átélve
a régen elmúlt, nehezebb idõket.
A háborúnak azon legsúlyosabb sza-
kaszát dolgozza fel a játék, melyben
tízmilliós nagyságrendben estek el
katonák és civilek egyaránt az északi
fronton. A projekt hivatalos honlapja
� http://redorchestra.clanservers.com

url mögött érhetõ el. Az Orchestra az
UnWheel-hez hasonlóan fellelhetõ
a néhai Loki Entertainment telepítõjé-
be ágyazva is, így a � http://liflg.org ol-
dalról letöltött red.orchesta.verzió.run
állományt lefuttatva könnyen telepít-
hetõ. A játékot egy terminálon kiadott
redorchestra paranccsal indíthatjuk
(amennyiben nem jött létre a kötés az

elérési utakon, úgy az /elérési_út/ut2004

mappában létrejött redorchestra linket
kell használnunk erre a célra).

Piddly’s Chance
Egy cimborám hívta fel a figyelmem
erre a projektre. Leginkább gyere-
keknek való, külsõ nézetû, mászká-
lós 3D platformjátékká szelídíti az
anyakódot, aranyosan megrajzolt
figurákkal és egy „hangyaszerû”
fõszereplõvel. Hátrányként emlí-
tendõ, hogy a Sony PlayStation2

vezérlõjéhez van igazítva a játék-
menü, így minden kívánt kont-
roll paramétert kézzel kell beállí-
tanunk a $home/.ut2004/System/

PiddleUser.ini állományban (melynek
szerkezete szerencsére áttekinthetõ és
könnyen érthetõ). A projekt hivatalo-
san a � http://chunkyheads.com címen

érhetõ el. Szerencsére az
elõzõekben említett LIFLG

csapat ezt a kódot is „bele-
drótozta” egy telepítõbe,
így installálás ügyén
a piddlys.chance.

verzió.run állományt hasz-
nálhatjuk, az elõbbiekben
említett módon. Telepítésé-
hez nagyjából 300Mbyte
szabad helyre van szüksé-
günk. Figyelem: ez a játék
sem indítható az Unreal

menüibõl: külön start
kötést hoz létre önmaga
számára, mely piddly

néven lelhetõ fel az elérési utakon. 
További MOD verziók ügyén minden-
képpen érdemes ellátogatni
a � http://liflg.org címre, és a natív ver-
ziók között keresgélni az UT almenük-
ben. Az összes változatot már megem-
lítenem is nehéz dolog lenne, hiszen
csak a legnépszerûbb kódok száma is
meghaladja a húszat. A próbálkozások
között a labdajátékok egyedi megvaló-
sításától kezdve a taktikai/szimulációs
Shooter-ig sok minden fellelhetõ.
Nem maradt más hátra, mint hogy
minden érdeklõdõnek tartalmas
kikapcsolódást kívánjak!

66..  áábbrraa A Red Orchestra

77..  áábbrraa A „szelíd MOD”

KKoovvááccss  ZZssoolltt  (kovi@linuxforum.hu)
Quake fanatikus. Négy éve a debre-
ceni linuxosok egyike. Töretlenül hisz
a Slackware terjesztésben.
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