
GAME ZUMA DI LINUX UBUNTU 10.10

Assalamu alaikum wr.wb

Masih ingat dengan game Zuma ? Game yang pertama kali saya kenal saat masih di SMA dulu. Pada 
kesempatan kali ini saya akan mencoba bernostalgia dengan game tersebut setelah kurang lebih 3 tahun 
tidak memainkannya lagi. Kali ini saya mencobanya di Linux Ubuntu 10.10 (Maverick Meerkat). Bisa 
tow di Linux? So, pasti.  Kalo di Linux namanya bukan Zuma, tapi Zaz.  Mirip-mirip dikitlah.  Oke 
langsung saja kita hajar..haha

Game Zaz ini sudah tersedia di repositori Ubuntu, jadi tinggal konek ke repo kemudian install game ini. 
Selesai  dech.  Saya  akan  menjelaskan  3  cara  menginstal  game  ini  di  Ubuntu  yaitu  melalui 
terminal/console, Ubuntu Software Center dan Synaptic Package Manager.
Tinggal dipilih mana cara yang kalian suka..

Yang pertama melalui Terminal / console. Terlebih dulu jangan lupa di update dulu.

Tunggu sampai proses update selesai. Selanjutnya install game Zaz, ketikkan : sudo apt-get install zaz

Jika ada pertanyaan, ketikkan y terus tekan Enter. Tunggu sampai proses instalasi selesai.

Yang  kedua melalui  Ubuntu  Software  Center.  Pilih  Applications  –  Ubuntu  Software  Center. 
Ketikkan zaz di menu pencarian.
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Kemudian klik install. Tunggu sampe proses selesai. Beres, cukup mudah bukan?

Yang ketiga melalui  Synaptic Package Manager. Masuk ke synaptic,  System – Administration – 
Synaptic Package Manager.
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Ketikkan zaz pada menu pencarian. Setelah itu klik kanan pada hasil pencarian dan pilih  Mark for 
Installation. Akan tampil seperti ini.

Pilih Mark. Kemudian akan tampil jendela berikut dan pilih Apply.
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Setelah itu akan tampil  jendela di bawah ini.  Pada zaz dan zaz-data akan ada tanda centang (  √ ) 
kemudian klik Apply di bagian atas.

Lihat hasilnya di Applications – Games – Zaz. Selamat bermain zuma. . .

Wassalamu alaikum wr.wb.

NB. pastikan saat ingin menginstall anda sudah terkoneksi ke repositori. 
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