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A megújult magazinban
eddig nem esett szó
repülõgép-szimulátorok-
ról. Valójában méltány-
talanul, hiszen a kate-
gória széles rajongói
táborral bír. A hiányos-
ságot ezennel pótoljuk...

mikor elõzetesen átgon-
doltam ezt a cikket, sokáig
töprengtem azon, hogy

milyen mélységben mutassam be
a témát, hiszen a közismert rend-
szerek (DOS és Win32 felületek,
Linux, OSX, BeOS) rengeteg meg-
valósítással rendelkeznek. Ezek
között bõven akad kereskedelmi
játék, de szerencsére elérhetõ sok
ingyenes projekt is. Mindezen túl
némelyik próbálkozás harci hely-
zetek szimulációjára termett, míg
mások a polgári repülést modelle-
zik hitelesen. A nagy választék elle-
nére végül úgy döntöttem, hogy
csupán egy programot mutatok be:
egy kiforrott, színvonalas és békés
szimulátort választottam erre
a hónapra (manapság úgyis ritka-
ságszámba megy bármely vérmen-
tes játék). A kiszemelt projektet
FlightGearnek hívják.

A mûfajról dióhéjban
A polgári repülést modellezõ „játék-
programok” igen nagy kultusszal ren-
delkeznek. A szót szándékosan tettem
idézõjelbe, hiszen jóval többrõl van
szó, mint játékról: a kategória manap-
ság igen komoly színvonalat képvisel.
Némely projekt képes akár valódi,
kompromisszumoktól mentes pilóta-
képzõ programként is funkcionálni,
ahol a generált belsõ világ jellemzõen

„térképhû”, így nem meglepõ
a megszállott „szimulátor-rajongók”
magas lélekszáma.
Elég csak a Microsoft Flight Simulator

sorozatára gondolnunk, mellyel
a szoftvergyáros megmutatta: érde-
mes a fizika szigorú szabályait betart-
va, valós paraméterekre törekedve,
a békésebb játékosok igényeit is ki-
szolgálni, lehetõleg igényesen model-
lezett virtuális légtérben. Mindennek

A

11..  áábbrraa A 737 hatalmas teste
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tükrében, a Linux felhasználóinak ki-
fejezetten jó hír lehet, hogy az elõbb
említett klasszikus képességeinek
„ellenében” a FlightGear nagyon sok
területen összemérhetõ a mûfaj  koro-
názott királyával. Kiforrott fizikai mo-
dellezését, látványos grafikáját, élet-
szerû helyzeteit tekintve a polgári
repülést szimuláló programok nagyjai
közé tartozik, annak ellenére is, hogy
a cikk írásakor még nem éri el a v1.0

verziót (a fejlesztõk a friss változatot
v0.9.10 azonosítóval jelölik).

Üzembe állítás
Kezdjük rögtön a szükséges hardverek
megnevezésével! Bármely játékról
legyen szó, nagyon ritkán fordul elõ
velem, hogy minimális igényt említsek.
Hûen tehát az eddig gyakorlathoz, íme
az általam mért, kompromisszummen-
tes használathoz szükséges paraméte-
rek: 1.5 GHz órajelen futó teljes értékû
x86 CPU (nem Celeron), 512 MByte
RAM, valamint 3D grafikus hardver
64MByte memóriával  (betöltött
OpenGL meghajtójával). Ha ezt a szin-
tet megüti számítógépünk, akkor jog-
gal várhatjuk el a projekttõl azt, amire
született: az élethû, közel realisztikus
szimulációt, legalább ennyire életszerû
grafikai leképezéssel. A program ko-
moly függési rendszerrel rendelkezik,
így a Linuxon történõ használatba
vételhez szükségünk lesz GLUT

(� http://freeglut.sourceforge.net), PLib

(� http://plib.sourceforge.net), és
SimGear (� http://www.simgear.org)

komponensekre egyaránt. (Az egyéb,
kisebb függéseket nem szükséges emlí-
tenem, hiszen a Zlib, JPEG könyvtárak
jelenléte joggal feltételezhetõ bármely
korszerû asztali terjesztésben).
E három fõ függõség a leírt sorrend-
ben állítandó üzembe: szerencsére
könnyedén fordíthatóak, így root-ként,
a letöltött, kibontott archívokban
kiadott ./configure, make, make

install parancsokkal lehelhetünk
életet a forráskódokba. Mivel
a FlightGear szabadon elérhetõ, így
a szimulátor forrásállományaiért keres-
sük fel a � http://www.flightgear.org

címet. Innen indulva juthatunk hozzá
a bázis tarball-hoz, valamint a szüksé-
ges kezdõ adatcsomaghoz is. A bázist
kicsomagolva, az elõbb említettek
szerint itt is építsük fel a bináris
állományt. Ezek után hozzunk létre
egy mappát FlightGear néven az
/usr/local/share úton, majd bontsuk ide
a letöltött adatcsomag tartalmát. A szi-
mulátor ezek után egy felhasználóként
terminálra gépelt fgfs paranccsal in-
dítható. Az elsõ indítást érdemes 
--enable-save-on-exit opcióval
megtoldani, mivel enélkül nem
képes létrehozni a személyes beállí-
tásainkhoz kötõdõ *.xml állományt
(/home/$/.fgfs/autosave.xml). Ezen túl,
szükséges lehet a --help kapcsoló vá-
laszát is tanulmányozni, mert nagyon
sok létfontosságú információt tárol.
A kissé körülményes fordítás meg-
kerülésétõl óva intek mindenkit! Akár
a hivatalos honlapon is elérhetõ, elõre
fordított csomagok tapasztalatom sze-
rint meglehetõsen instabilak, és szinte
kaotikus módon válogatják függéseik
szükséges verziószámát, legfõképpen
a menüzésért felelõs GLUT összetevõét
(holott ez a kritikus komponens nem
megfelelõ verzióban pillanatok alatt
képes összeomlasztani a programot).

22..  áábbrraa F-16, baljós pozícióban

33..  áábbrraa Panoráma a Wright fivérek gépébõl
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A puding próbája...
Nézzük hát meg a fáradozásaink ered-
ményét! Paraméter nélküli indítás
után az alapértelmezett környezet
fogadja a pilótát: az elsõ repülõtér
kifutóján pihenõ Cessna (kicsit sem
otthonos) kabinja. Érdemes a képi
finomhangolással kezdeni, és hardve-
rünk képességeihez mérten beállítani
a „nézet/renderelés” menüpont alatt
szereplõ tételeket. Megfelelõ beállítás
esetén a leképezett táj kifejezetten
szép, a modellezett fizika valóságér-

zettel párosul, a virtuális világ pedig
összességében is hiteles. Ezek után is-
merkedjünk a többi fontos menüvel is:
„fájl”, „robotpilóta”, „helyszínválasz-

tó”, „idõjárás és idõgenerátor”, „kör-

nyezeti beállítások”, „repülõtéri irányí-

tás”, „debugger” és „segítség”. Ezekrõl
értelmetlen bõvebben szólnom, mivel
mind logikusan és érthetõen épül fel.
A „segítséget” kezdetben mindenkép-
pen igénybe kell vennünk, mivel
a szükséges kontrollbillentyûk itt van-
nak megnevezve: ezek alapján már

„könnyen” kiengedhetõek a fékek,
könnyen állítható a tolóerõ. Miután
kedvencünk eléri a felszálláshoz szük-
séges sebességet, óvatosan emeljük fel,
majd húzzuk be a futómûvét és pró-
bálgassuk a légtér szabályait! Nem egy
leányálom, példának okáért igazi meg-
próbáltatás egy F16, vagy éppen egy
Boeing 737 navigálása: a gépek gyors
manõverek hatására könnyedén átes-
nek, minek eredménye a talajba fúró-
dott géptest. Ezen a ponton érdemes
beszerezni egy megfelelõ minõségû,
Linux alatt is mûködõ, tolóerõ-szabá-
lyozós botkormányt.
Megéri tehát kitapasztalni mindegyik
repülhetõ „madarat”, a szemfülesek
pedig az adatcsomagban lévõ UFO-t is
meghívhatják néhány látványos tisz-
teletkör erejéig. Kiegészítõ repülõk és
küldetések az említett hivatalos honla-
pon érhetõek el. Emellett egy lényeges
dologra még ki kell térnem: a projekt-
hez mellékelt dokumentációban vilá-
gosan le van írva (többek között) az is,
hogy miként lehet a Microsoft Flight

Simulator modelljeit és küldetéseit
importálni a FlightGear rendszerébe.
Kívánhat-e bárki többet?

Zárszó
A mostani „játéktéma” kitüntetett fi-
gyelmet érdemel, hiszen az emberek
érdeklõdésének mindig kiemelt szere-
pét töltötte be a repülés gondolata,
nem is beszélve arról, ahogy valószí-
nûleg sokunk „álmodta bele” magát
egy vadászgép kabinjába gyermekko-
rában... Itt az alkalom, most bárki pró-
bára teheti rátermettségét. Nem egy-
szerû feladat levegõben tartani a ton-
nás gépmadarakat, de a téma iránt
érdeklõdõ, tapasztalt „játékosok” bizo-
nyára élvezni fogják a kihívást. Aki
pedig ennél is komolyabban szeretné
megismerni a repülés és a navigáció
sajátosságait, a FlightGear használatba
vétele elõtt mindenképpen látogasson
el a � http://www.navfltsm.addr.com/

oldalra, ahol részletes információt talál
a bevált technikákról.
Tartalmas idõtöltést kívánok
mindenkinek!

44..  áábbrraa Hamisítatlan éjszakai felszállás

55..  áábbrraa A paraméterezett indítás gyakorlatilag elkerülhetetlen

KKoovvááccss  ZZssoolltt  (kovi@linuxforum.hu)

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