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Írta: Alessandro Ebersol (Agent Smith)

A múlt hónapban leírtam, hogyan játsszunk androidos Angry Birds-öt
PCLinuxOS-en. Most egy másik módszert írok le, hogyan játsszunk (futtassunk)
androidos alkalmazást PCLinuxOS-en Arc Welder-rel.

Arc Welder – Mi ez?

Az Archon futtató Google-tól független fejlesztők nem hivatalos projektje. 2015
áprilisában a Google elindította a hivatalos kiterjesztést, az Arc Welder-t, ami
lehetővé teszi a Google Chrome-hoz hasonló androidos alkalmazások futtatását,
az Archon-hoz hasonló módon, de ezúttal a Google által hivatalosan.

Arc Welder – Hogy tegyünk szert rá?

Ha a Chrome webboltjában keresed, nem fogod megtalálni az Arc Welder-t.
másutt kell keresnünk. A https://developer.chrome.com/apps/getstarted_arc
címen van, mivel fejlesztőknek való.

A http://goo.gl/gAn0Xh hivatkozást elérve letöltheted és telepítheted a
kiterjesztést a Google Chrome alá. Azonban számíts rá, hogy nagy méretű.
Sokkal nagyobb, mint a jelzett 11 MB-s fájlméret.

Megvan az Arc Welder. És most?

Chrome kiterjesztésként települ, egy startmenü bejegyzéssel. Amikor az Arc
Welder működik a következő lépéseket hajtsd végre:

1. A gépedre rakd fel az APK-t. Az előző cikkben leírtam, hogyan és honnan
szerezheted be az APK-t.

2. Kattints az Arc Welder-re.

3. Kattints a „+” jelre, hogy hozzáadd az
APK-t. -------->

4. Egy párbeszéd nyílik meg.

5. Mutass rá a telepítendő APK-ra
(esetünkben az Angry Birds-re).

6. Megjelenik a beállító ablak.
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7. Az Angry Birds esetében ezek az opciók kellenek: Landscape, Tablet,
Clipboard access Yes

8. Kattints a Launch App-ra és egy bejegyzés készül a Start menüben Google
Chrome Apps→ Angry Birds formában.

Az Arc Welder korlátai

Az Arc Welder használatának korlátai: egyszerre csak egy alkalmazás telepíthető
és a telepített alkalmazások nem férnek hozzá a számítógép fájlrendszeréhez
(ellentétben az Archon futtatóval, ami hozzáfér a fájlrendszerhez és az
alkalmazások, illetve a számítógép között lehet információcsere).

Most már élvezheted a játékot az Angry Birds-zel (vagy más kompatibilis
játékkal) ezzel a TTT_whois-nál egyszerűbb eljárással.
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