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bevezetõben említett
kategória igen nagy hagyo-
mányokkal rendelkezik.

Ez a terület egykor elsõsorban
a LucasArts csapatának volt a specia-
litása: valószínûleg akad jó néhány
olvasó, akinek (a példa kedvéért)
ismerõsen cseng a Day of Tenticle,
vagy éppen a Full Throttle nevek
valamelyike. Ennek ellenére az idõk
folyamán a mûfaj csaknem feledésbe
merült, igazán komoly próbálkozások
mára nagyon ritkán látnak napvilá-
got, arról nem is beszélve, hogy en-
nek a kevéske játéknak is csak apró
töredéke az, amely „Linux-barát”.
A „Point’n Click” kalandok világa
rendkívül szûk rajongói tábort szol-
gál ki, mivel ezen a téren a játékosok
rátermettsége és türelme egyaránt
elvárt „erény”, ezek hiányában itt
senkinek sem terem babér. De mirõl
is van szó tulajdonképpen?
Arról, hogy az aktuális terepen, adott
karakterünkkel a megtalálható tárgya-
kat be kell gyûjtenünk, és ezek fel-
használásával, a fejtörõkön keresztül,
esetleg az adott helyzetben szükséges
„jó irányú” párbeszéddel túl kell
jutnunk az adott helyzetbõl. Mivel
e stílus nem a csillogó küllemre
helyezi a hangsúlyt, a grafikusok
ezért igen sokszor mellõzik a model-
lezõ és animáló segédprogramok
használatát játékuk elkészítéséhez.
Ezen a ponton érdemes megfigyelni
azt is, ahogyan a modern mûvészet
iránti szeretetet feltétel nélkül hálálják
meg a mûfaj fejlesztõi: sok program
ugyanis szabadkézi rajzokból felépí-
tett, képregényhez hasonló képi
világgal rendelkezik.

Hopkins FBI
A projekt az elõbb említett stílusje-
gyek egyik iskolapéldája: ebben az
esetben is színtiszta, kézzel rajzolt
mûvészetrõl van szó, egyedi zenei alá-
festéssel fûszerezve. A Hopkins FBI

középszerû kerettörténettel rendelke-
zik: Bernie Berckson terroristavezér
nyomára kell bukkanunk, akit nukleá-
ris terrortámadása miatt ugyan halálra
ítéltek, de kivégzése közben rejtélyes
módon megszökött, így újabb fenye-
getést jelent a világra. A történetet
az animált bevezetõ természetesen
bõvebben kifejti, melyet mindenkép-
pen érdemes végignézni, ha másért
nem, a rajzfilmszerû videóbetét miatt,
melyhez remekül passzol a szinkron-
hang ide vonatkozó elbeszélése is.
A bevezetõ után beléphetünk a játék-
ba, ahol karakterünk irányítása a meg-
szokott módon történhet: a helyszín

szabad pozíciójába kattintva Hopkins

ügynök a kívánt területre sétál, majd
a célterületen eszközölt jobb egér-
gomb többszöri megnyomásával ki
kell választanunk az elérhetõ feladata-
it (vizsgálat, keresés, mozdítás, a tárgy
felvétele). A „kitallózott” tevékenysé-
gen bal gombot nyomva aktivizálódik
az adott parancs. Bármely szobában,

Hopkins FBI

Ebben a hónapban az eddig kevéssé favorizált „Point’n Click” játékstílus egy
jelentõs képviselõjét fogom bemutatni. Természetesen a kiszemelt program
natívan fut Linux alatt.

A

11..  áábbrraa A Hopkins FBI telepítése, 
lemeztükörrõl

22..  áábbrraa A bevezetõ egyik jelenete
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bármely helyszínen lehetõségek egész
tárháza adódik a felhasználó elõtt,
egyik megoldás pedig a következõnek
igen sokszor a kulcsát jelenti: ebben az
összetettségben rejlik a játék sava-bor-
sa. Fontos lehet, hogy a Hopkins FBI

világa nem szûkölködik a véres jele-
netekben, így csak bizonyos korhatár
betartásával érdemes foglalkozni vele.
A fejlesztõi munkák az MP

Entertainment csapatához fûzõdnek.
Ezen a ponton meg kell említenem,
hogy a program 1998-ban lett publi-
kálva, így képességei valamivel szeré-
nyebbek, mint egy mai megvalósításé.
Telepítése szerencsére kellõen egysze-
rû: a CD lemezt rendszerünkbe fûzve,
a gyökerében található Install állo-
mányt el kell indítanunk rootként, egy
terminálon. A folyamat szöveges felü-
leten fog lezajlani, néhány kérdés kí-
séretében, melyekbõl kettõ kitüntetett
figyelmet érdemel: egyikük a telepítés
módjára, másikuk az SVGA grafikák
felmásolásának szükségére vonatko-
zik. Elõbbire válaszoljunk a „Full

Install” opcióval (ekkor nagyjából
100MByte helyigénnyel kell szá-
molnunk ), utóbbira pedig igennel
(további 350MByte igény).
A program alapértelmezés szerint az
/usr/local/hopkinsfbi útra települ, kö-
téssel az /usr/bin mappában. Figyelem!
Az indító Hopkins_FBI link a médián
található egyik állományra mutat, így
mindaddig halott linkként kell majd
számolnunk vele, míg a telepítõ lemez
tartalma nem látszik a szükséges el-
érési úton. A médiát (egyebek közt
emiatt is) játék idejére mindig be
kell fûznünk arra az útra, amelyrõl te-
lepítettünk, éppen ezért a lemezemrõl

készítettem egy iso lenyomatot, majd
a lemezkép hurok rendszerû csatolása
után errõl indítottam már az installá-
lást is (mindez könnyen nyomon
követhetõ az elsõ képen).
Ezek után a játékot indító szkriptet
úgy módosítottam, hogy az iso állo-
mány csatolásával kezdje a mûvelete-
it. Így „megspóroltam” a lemez elõbb
említett állandó berakását / kivételét,
és az optikai meghajtók szerény hoz-
záférési idejét is elcseréltem a merev-
lemezem kedvezõbb értékeire.
A Hopkins FBI sajnos csak a játékállás
mentéseit tárolja el személyes map-
pánkban, így a képfelbontás beállítá-
sát a fõ elérési úton található config.ini

fájlban lehet megtenni (fontos, hogy
tapasztalatom szerint teljes képernyõn
nem használható kellõ biztonsággal,
így a mellékelt képek ablakos futtatás-
ban készültek). A projekt Simple

Directmedia Layer felületre támasz-
kodva fut Linuxon, de a szükséges
API állományait (0.9.9 verzióban)
a játék megfelelõ /SDLLIB mappája
tartalmazza.
Hardverigénye meglehetõsen szerény,
tapasztalatom szerint már 300MHz

órajelû x86 processzoron (mely akár
egy gyenge Celeron is lehet) kompro-
misszumoktól mentesen fut. A teljes
program beszerzése elõtt érdemes le-
het kipróbálni natív, linuxos demóját,
mely a hivatalos honlapjáról,
a � http://www.hopkinsfbi.com címrõl
elindulva szerezhetõ be. Ezen felül
kifizetõdõ a játékkal foglalkozó
� http://www.littleigloo.org/hopkins.ht

ml oldalt is figyelemmel kísérni, ahol
ez a letöltés szintén elérhetõ. A végig-
játszáshoz szükséges segítség pedig

a � http://www.adventuregames.hu/mo

dules.php?name=Content&pa=showp

age&pid=142 URL mögött található. 

Összegzés
Õszintén leszek: nem vagyok megrög-
zött „Point’n Click” fanatikus. Ennek
ellenére tisztán látom, hogy a kategória
rendelkezik valamilyen „megfoghatat-
lan” hangulati elemmel, ami a régmúlt
idõkbõl táplálkozik. Így biztos vagyok
benne, hogy akiben akár minimális el-
hivatottság is lakozik e kalandjátékhoz,
az nagyon meg lesz elégedve vele.
Nem beszélve arról, hogy Hopkins ügy-
nökünk kalandjai mellett más kihívást
is választhatnak a mûfaj szerelmesei.
Célirányosan keresve érdekes,
platformfüggetlen projektek is találha-
tóak a világhálón (például a Soviet

Unterzögersdorf) melyek jelenlegi álla-
potukban ugyan nem képesek konku-
rálni a „nagyokkal”, de fejlõdésük miatt
kitüntetett figyelmet érdemelnek.
Azoknak pedig, akik ragaszkodnak
a kidolgozott, effektekben dús 3D képi
világhoz, hadd ajánljam figyelmükbe
az Agatha Christie egyik regényébõl öt-
letet merítõ And Then There Were None

címû alkotást. Utóbbi játék Cedega

wrapper segítségével kelthetõ életre
Linuxon (étvágya sajnos 2GHz órajelû
teljes értékû processzornál kezdõdik).
Mindenkinek tartalmas kikapcsolódást
kívánok.

33..  áábbrraa Az asztalon van egy csavarhúzó. Vegyük fel! 44..  áábbrraa A pisztolyunkra is szükség lehet...

KKoovvááccss  ZZssoolltt  (kovi@linuxforum.hu)

Quake fanatikus. Négy éve a debre-
ceni linuxosok egyike. Töretlenül hisz
a Slackware terjesztésben.
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