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A folyamat megértése

Oh, mondhatnád, már lehet játszani az Angry Bird-del PclinuxOS alatt … Google
Chrome-mal. Az Angry Bird egy kiterjesztés és elérhető. Ugyanakkor ez nem az
igazi. Ezzel a mostani oktatóval képessé válsz az igazi Angry Bird-del játszani és
offline, mint az Androiddal.
De hogyan? Van egy módszer, valójában több módon is lehet Android-játékokat
futtatni PclinuxOS alatt.

Az Android alkalmazások (APK-k) nem futtathatók a Chrome böngészővel.
Ahhoz, hogy a Chrome böngésző képes legyen Andoid APK-t futtatni, egy kiterjesztésre van szükség, az Archon Runtime-ra, ez teszi lehetővé adroidos alkalmazások telepítését Chrome kiterjesztésként. Kell még az Archon Packager
Android alkalmazás, ami képes az Android APK-t a Google Chrome által „megértett” formájú csomagra átalakítani. Mindkét program kell a Chrome böngészőnek,
hogy az Android APK-kat Chrome alkalmazásként futtathatóvá tegye.

Működésének megértéséhez tanulmányoznunk kell a google-t és a Chrome OS-t.

Akkor lássuk a hozzávalókat. Amik kellenek neked:

A Chrome OS a Chromebook-ok operációs rendszere és jellemzően úgy fut
mintha egy terminál lenne, ami felhőben futtat Google alkalmazásokat. Ez a fajta
működés számos kritika célpontja volt: végül is operációs rendszert használsz az
alkalmazásaidhoz (az apps-t és a killer apps-t) helyi alkalmazás nélkül, a
Chromebook így csak egy hardverkeret lesz. Ennek hatására a Google
elhatározta, hogy lehetővé teszi az Android-alkalmazások futtatását Chrome OS,
Chromebook és Chrome böngésző számára. A Crome OS és böngésző sokban
hasonlítanak egymásra, vagyis a ChromeOS alatt futó dolgok Chrome
böngészőben is futnak.

Google Chrome böngésző – a PCLinuxOS tárolóban (Synaptic-kal telepítsd).
ARChon Packager alkalmazás (ami az adroidos eszközre telepítve kell legyen):
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.bpear.archonpackager
ARChon Runtime for Chrome
https://archon-runtime.github.io/
Az ARC esetében töltsd le az IntelX86 Chrome 64 bit/64 bit OS Chrome verziót. A
legfrissebb a 2.1.0-as verzió.
Angry Birds Android, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rovio.
angrybirds. A Google Play Store-ból letölthető. Az előbbi hivatkozás egyenesen
oda kell irányítson. Ügyelj arra, hogy az aktuális 5.0.x verzió előttiek közül tölts
le egyet. Ha gondjaid lennének régebbi verzió megtalálásával, akkor megnézheted ezt az alternatív letöltési helyet is.
Most a lenti lépéseket kövesd.
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Első lépés: Google Chrome-ban menj az Eszközök → Kiterjesztések-hez.

Ötödik lépés: kattints a "Load unpacked extention"-ra. A hibajelzéssel ne törődj.

Második lépés: a kiterjesztéseknél engedélyezd a „Fejlesztői mód”-ot.
(Developer mode)

Hatodik lépés: most az adroidos eszközön futtasd az
Valahogy így nézhet ki:

Archon Packager-t.

Harmadik lépés: most töltsd le az ARChon Runtime for Chrome-ot. Ez egy
tömörített csomag.
Negyedik lépés: készíts egy könyvtárat a /home-ban és bontsd ki az ARChon
Runtime for Chrome-t. A neve bármi lehet, én ARCHON_RT-nek neveztem el.

Hetedik lépés: Kattints a Next-re (következő).
Nyolcadik lépés: az Archon Packager kéri egy, az adroidos eszközön telepített,
vagy tárolt alkalmazás kijelölését:
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Kilencedik lépés: most válaszd az Angry Birds-öt. A Archon Packager kilistázza
az összes, az eszköz SD kártyáján telepített és tárolt alkalmazást.

Tizenötödik lépés: a konvertált APK-k könyvtárában válaszd ki a AngryBirds.zip
fájlt és bontsd ki.
Tizenhatodik lépés: a Chrome böngészőben kattints a Beállítások → Kiterjesztések-re és a Lload unpacked extension (nem be csomagolt kiterjesztések).
Tizenhetedik lépés: mutass rá az Anry Bird könyvtárra és íme, az Angry Birds
települ, mint offline Google Chrome alkalmazás.

Tizedik lépés: az Archon Packager kéri a konvertált APK-csomag beállítását.. A
beállítások magától értetődőek. Az Angry Bird-höz „Tablet mód”, „Fekvő”
(landscape) legyen kijelölt és az „Az applikációs fájlokhoz, vagy PC/Chrome-hoz
hozzáférés” jelöletlen legyen (Enable access to apps files or PC/Chrome).
Tizenegyedik lépés: Nyomj „Next”-et (tovább). A konverzió végén a következő
képet látod:
Tizenkettedik lépés: Kattints a „Finish”-re (vége) és
a konvertált APK-t menti tömörített ZIP fájlként egy
korábban, az Archon csomagoló beállításainál
kiválasztott könyvtárba.
Tizenharmadik lépés: helyezd át a tömörített APK-t
a PclinuxOS-t tartalmazó számítógépedre (lehet Air
Droid-dal, USB-kábellel stb.)
Tizennegyedik
lépés:
készítettem
egy
Chromeoid_APKs könyvtárat a /home-omban, ahová
a konvertált android APK-kat raktam. A konvertált
APK-id könyvtára tetszés szerinti lehet.
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Kattintás az Indítás-ra (launch) futtatja a programot. A Google Chrome
bejegyzést készít az alkalmazások menüben.
Ez a leírás a legfrissebb Angry Birds 5.1.0 előtti verziókkal működik.
Az Interneten sok felhasználói csoport keresi, hogy mely androidos alkalmazások
futtathatók Chrome böngészőben. Az alábbi hivatkozásnál elérhető egy lista, ami
felsorolja a probléma nélkül, a kisebb gondokkal és az egyáltalán nem futtatható
alkalmazásokról:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iIbxaftAu_ho5rv9fUlXSLTzwU6MbKOld
sWXyrYiyo8/htmlview?usp=sharing&sle=true
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A Reddit-en is van egy, androidos alkalmazások a Chrome-on csoport:
http://www.reddit.com/r/chromeapks. Vedd észre, hogy azok az alkalmazások,
amik a Google Play Service-től függenek nem működnek.
Egy következő cikkben írok egy másik, a Chrome böngészőben androidos
alkalmazások futtatására szolgáló módszerről. Addig is, békét, egészséget és jó
androidos játékokat PClinuxOS alatt!
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