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Olvassa el, hogy egy felhasználó
kezdődött vissza a kernel 1.2, és
egy másik felhasználói jött a 80as segítségével a Tandy TRS-80
III.

A cikkeket tartalmazott a magazin mentesülnek a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported licenc. Ez azt jelenti, hogy alkalmazkodni tudjon, másolása, terjesztése és továbbítja a cikkek, de csak a következő feltételek mellett: Meg kell attribútum a munka,
hogy az eredeti szerző valamilyen módon (legalábbis a nevét, e-mail vagy URL-t), és ez a magazin a neve (" teljes kör magazin ") és az
URL www.fullcirclemagazine.org (de nem attribútum a cikk (ek) olyan módon, hogy azt sugallja, hogy fogadja el Ön vagy használata a munka). Ha módosítja, átalakítja, vagy építeni ezt a munkát, el kell terjeszteni a következő munka alapján azonos, hasonló vagy egy kompatibilis engedélyt.
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Szerkesztőség
Ez a magazin felhasználásával jött létre:

Üdvözöljük a másik probléma a Full Circle magazin.
Van jó hír ebben a hónapban, ha keres egy sovány, átlagos, eltérít a laptop vagy notebook. Nemcsak, hogy létezik olyan felülvizsgálatát
(Ubuntu + az LXDE asztali), de
(Moblin + Maemo) változata egy van mentesít. És ha ez még nem elég
a legutolsó változat
meg (v5.0), amely ezentúl az Ubuntu (Lucid ebben az esetben)! Mindig volt egy puha helyet a Kölyök, úgyhogy minden bizonnyal megpróbálja
"Lucid Kölyök" a régi EEE PC 701. Majd számoljon be, hogy remélhetőleg a következő
kérdés.
Én is szeretném megköszönni mindenkinek, aki már küldött nekünk is kíván a mi harmadik születésnapi kiadás. Ezek az üzenetek valóban mindent érdemes, és járuljon hozzá, hogy még nekünk nem programozók valóban
segíthet a közösség.
Remélem, mind a vásárló legfrissebb számában
Ubuntu felhasználó, ha a felszabaduló Ön része a világ. Riki az Ubuntu felhasználó volt olyan kedves,
hogy Full Circle egy teljes oldalas hirdetés, ingyen!
Ezért miért, cserébe támogatást Ubuntu felhasználó. Szóval, ha nem talál Ubuntu felhasználói az Ön
része a világnak, csepp őket egy e-mailt honlapon
keresztül.

Szerkesztő, Full Circle magazin
ronnie@fullcirclemagazine.org

Mi az Ubuntu?
Az Ubuntu egy teljes operációs
rendszert, amely kiválóan alkalmas laptopok, munkaállomások
és szerverek. Akár otthon, az iskolában vagy a munka, Ubuntu
tartalmazza az összes alkalmazást, amit valaha is szüksége beleértve a szövegszerkesztő,
e-mail alkalmazás és böngésző.
Ubuntu van és mindig lesz ingyenes. Ön nem fizet semmilyen engedélyezési díjat. Letöltheti,
használhatja és osztozik Ubuntuval-a barátok, család, iskola vagy
üzleti, a semmi .
Egyszer beiktatott, a rendszer
használatra kész a teljes készlet
a termelékenység, internet, rajzés grafikai alkalmazások és játékok .
http://url.fullcirclemagazine.org/7e8944
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Tipp: Használja az új
"tartalom" linkre ugrik
az oldal tartalmának
bármely más oldalra!
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Hírek
MeeGo v1.0 Megjelent
a Netbooks

beleértve a Kernel Mode Setting, a nem-root X Universal
Plug and Play, hang-és adatkapcsolatot a Connman ConLinux Foundation a
nection Manager, Ofono
héten megjelent a
telefónia verem és BlueZ Bluenyílt forráskódú operátooth, és a következő generáciciós rendszer MeeGo
ós file BTRFS rendszer az
az Intel Atom-alapú netbookok.
alapértelmezett fájlrendszer.
Az "über-platform következő generációs számítástechnikai eszAz operációs rendszer iránti kéközök," lehet telepíteni egy
relmek azonnali hozzáférést
USB meghajtóra szerint az alabiztosít e-mail, szinkronizált
pítvány.
naptár, feladatok, találkozók,
legutóbb használt fájlok, és vaMeeGo v1.0 igazodik a fejleszlós időben frissíti valamennyi
tők, és átadja nekik: "a stabil
társadalmi hálózat a kezdőképközponti alapot alkalmazások
ernyőről. Ez is támogatja a
fejlesztésében és a gazdag feltöbb nyelv.
használói élményt netbooks,"
mondta az alapítvány. EszköForrás: InformationWeek.com
zök fejlesztése MeeGo Telefon
felhasználói élmény elérhető lesz a jövő hónapban.

A

Puppy Linux fordul Ubuntu 5.0

Bevezetésre 2008 novemberében, és csatlakozott a tavaly
kapcsolódó Puppy Package Manager (PPM), Vau építhet a PupPuppy Linux projekt kipy változatot a csomagok
adta a 5.0-s annak
minden Linux-disztribúció, belegyors, kis helyigényű
értve a Debian, Ubuntu, Arch,
Linux disztribúció alapSlackware, és a T2 szerint a
ján először az Ubuntu. Puppy Liprojekt.
nux 5.0 épül Ubuntu 10,04
Lucid Lynx bináris csomagokat,
Forrás: DesktopLinux.com
és bemutatkozik a "Quickpet" alkalmazás csomag, választható
böngészők, és a boot-to-desktop funkciót.

A

Kódnevén "LuP," vagy a "Lucid
kölyök," Puppy Linux 5.0 "tipikusan Puppy, sovány, gyors, barátságos és vidám," állítja a
projekt. Puppy széles körben
csodált, akik szeretik a Linux eltérít
gyorsan és sovány.
Puppy Linux 5.0 a
mainstream tagja
egy bővülő család
a Puppy Linux változatok épül a projekt "Woof"
felépített rendszer.

A platform áll az Intel
Moblin és a Nokia Maemo projekt. Ez jellegét
meghatározza egy
2.6.33 kernel, modern
2D/3D grafikus stack
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Parancs és Meghódít

H

a egy laptop, akkor
már valószínűleg
gyakran ellenőrizni emailjeit, olvassa el a
híreket, vagy csinált valamit online - utazás közben. Ha te,
mint én, akkor megalázkodik befelé, amikor így teszel, jól tudta, hogy lehet valaki csatlakozik
a szabad / nyilvános hotspot működik egy csomag szippantás,
és reméli, hogy néhány jelszó,
vagy banki adatokat. Van meg
egy határozott "nem banki onthe-road" szabályt magamnak
és a családomnak, de én is aggaszt a mi más jelszavakat és
személyes adatok. Ez az a
hely, ahol SSH port-továbbítás
rendkívül hasznos lehet. Használ SSL titkosítása összes adatot küld, akkor használja a
nyilvános wifi az nem más,
mint egy linket amit a SSH szerver történetesen (home szerver, otthoni PC, szerver dolgozik,
a virtuális privát szerver, stb),
és megvédi a forgalom is, és a
számítógépről a legtöbb csomag szippantás és a man-inthe-middle támadások.

Az első dolog, akkor meg
kell tennie, hogy létrehoz egy
SSH szerver számítógépen,
vagy iratkozzon fel a shell account / virtuális privát szerver
valahol, ha még nem volna ez
létre. Ha már van egy SSH hozzáférést számlára, ugorjunk a
7. lépéssel.

Elsó´ lépés:

Telepíteni OpenSSH kiszolgáló Ubuntu rendszer:
sudo apt-get install opensshszerver-kliens openssh

Második lépés:

Készítsen biztonsági másolatot az / etc / ssh / sshd_config
cp /etc/ssh/sshd_config ~

Harmadik lépés:

Módosítsa a sshd_config
fájlt. Tudod olvasni a lehetséges opciók segítségével a man
oldalon:
ember sshd_config

Az alap konfiguráció egyszefull circle magazine #37

rűen ki kell tiltani root bejelentkezéshez, és adja meg a
felhasználók, akik Jelentkezz be
SSH-n keresztül. Ehhez nyissuk
meg az / etc / ssh / sshd_config:
sudo vim /etc/ssh/sshd_config

Miután nyílt, változtassa
meg a sort "PermitRootLogin
igen", hogy "PermitRootLogin
nem", és adjuk hozzá a vonal
"AllowUsers felhasználó1,
user2, user3" valahol a fájlban.
Be kell, persze, a változás "felhasználó1" a tényleges username, míg a user2 és user3
kell cserélni minden egyéb
számlák akik jogosultak csatlakozni a szerverhez. Például én
sor is olvasható:

sudo /etc/init.d/ssh újra

Ötödik lépés:

Létrehozni SSH kulcsokat
(ha akarsz). Mivel ez a lépés
nem kötelező, én nem terjed ki
a pontos parancsokat. Ha szeretnél létrehozni kulcsok, kövesse az a wiki (lásd a linket a
további olvasása szakasz).

Hatodik lépés:

Állítsd be a szervert / PC,
hogy internet-hozzáférést, és a
configure DynDNS. Én még soha nem beállítva dinamikus
DNS bármely számítógép, így
fogom hagyni ezeket az utasításokat a wiki cikket (a második
link az én További olvasnivalók
pont). A rövid távú megoldás
az lenne, hogy hozzon létre
AllowUsers lswest
egy cron feladatban, hogy az
Mivel én csak egy engedélye- alábbi parancsot
zett számla és felhasználó, ez
curl http://www.whatismyip.org
az, amit én is meg.

Negyedik lépés:

Indítsa újra az SSH szerver,
miután befejezte a módosításokat a konfigurációs fájl:

és irányítsa át a kimenetet a
Dropbox, vagy Ubuntu egy
mappát, így ellenőrizni tudja a
többi számítógép. azaz:
contents ^

COMMAND & CONQUER
curl http://www.whatismyip.org> ~ / Dropbox /
IP.txt

Elmagyaráztam cron munkahelyek kiadása 24, abban az
esetben ön akar egy mélyebb
megértését is. Ha nem, a következő lépésben létre egy cron feladatban, hogy nem a fenti
parancs minden nap 12 óráig
(délig):
crontab-e $ USER

Adja hozzá a következő sort
a fájlba:
00 12 * * * curl
http://www.whatismyip.org> ~
/ Dropbox / IP.txt

száma 8080-hoz SSH kapcsolatot, a következő parancsot:
ssh-D 8080 lswest @ localhost

Ezután kérte, hogy fogadja
el az RSA azonosítás a szerver,
ahova választ "igen", és akkor
kell adni a jelszót (ha nincs
kulcs reszelő generált). Miután
megadta a jelszavát, akkor fogad a normál SSH gyors. Akkor
el kell hagyni a kapcsolat aktív
/ ablak nyitva (kivéve, ha ez a
képernyőn, vagy tmux - akkor
egyszerűen le az ülés).

Nyolcadik lépés:

Állítsa be a ZOKNI helyettes
a Firefox. Ez egyszerűen történik majd a Szerkesztés> BeállíAmint ez a lépés nem teljetások> Speciális fül> Hálózat
sen, akkor készen áll a folytatáslaprészen> Connection Setra.
tings. Egyszer, hogy megnyitja,
configure a beállításokat láthaHetedik lépés:
tó a fenti képen jobbra.
Szükséged lesz a következő
információkat:

Kilencedik lépés:

Bontása a ZOKNI helyettes.
IP-címét a kiszolgáló, felhaszEgyszerűen csak módosítani
nálói név és jelszó, vagy egy felkell a beállításokat az "Auto-Dehasználónevet és egy kulcs
tect proxybeállításokat e hálófájlt (az 5. lépéstől).
zat", vagy "Nem Proxy", és
bontsa az SSH szerver.
Kapcsolódni, és továbbítja
az összes forgalom több port
full circle magazine #37

Remélhetőleg ez a
cikk azoknak hasznos, akik nagyon biztonsági tudatos, és
talán növelik néhány
mindennapi problémákra, hogy sokan
nem veszik észre. Természetesen, több felhasználási e, és a
proxy használható
Evolution / Thunderbird, valamint sok
más programokat, de
úgy éreztem, hogy
ez volt a legnagyobb
univerzális / hasznosabb forgatókönyv,
amelyben az lenne
használható. Mint mindig, most
is boldog vagyok, hogy konkrét
kérdéseket, illetve hogy kérelmeket cikkeket e-mailben. Küldjön visszajelzést, kérdést, és
így tovább, hogy
lswest34@gmail.com ezekkel a
szavakkal: "Command & Conquer" (vagy csak a C & C), a tárgy
sorba.
További olvasnivalók:
https: / / help.ubuntu.com/9.10/serverguide/C/openssh-server.html Wiki cikket telepítésével OpenSSH

https: / / help.ubuntu.com /
közösség / DynamicDNS - Wiki
cikket, telepítése és konfigurá
lása dinamikus dns

Lucas már megtanult mindent,
amit tud akár többször is eltörte
a rendszer, akkor hogy nincs
más választás, mint hogy felfedezzék, hogyan lehet megjavítani. Ön e-mail Lucas a következő
címen: lswest34@gmail.com.
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Utolsó alkalom, megígértem,
hogy mi is igénybe XML szakértelmet megragad időjárási adatokat a honlapon, és jeleníti
meg a terminálon. Nos, az idő
elérkezett.
Fogjuk használni az API-ból
www.wunderground.com. Hallom a kérdést: "Mi az az API" növekszik a torkod. API jelentése
Application Programming Interface. Ez tényleg egy divatos kifejezés a módját, hogy interfész
más programmal. Szerintem a

könyvtárak is import. Néhányan azok közül is futtatható,
mint önálló alkalmazás, de ha
a behozatali kérelmet, mint
egy könyvtár, fel tudjuk használni sok funkciók saját program, és mi eljut használ valaki
másnak a kódját. Ebben az esetben fogjuk használni speciálisan formázott URL-címek
lekérdezésére wunderground
weboldalon tájékozódhat az időjárásról - nem egy böngészőben. Vannak, akik azt mondják,
hogy az API, mint egy titkos hátsó ajtó másik program -, hogy
a programozó (k) szándékosan
helyezték használatát. Akárhogy is, ez egy támogatott kiterjesztése egy kérelmet
annak használata más alkalmazásokban.
Hangok érdekes? Nos, olvass tovább, kedves Padawan.
Indítsd el kedvenc böngészője, és a fejét a www.wunderground.com. Most írja be a
postai irányítószám vagy a város és az állam (vagy ország) a
keresőmezőbe. Van egy bőséfull circle magazine #37

A program Python - 11. rész
ges információ itt. Most az ugrik az API web oldal:
http://wiki.wunderground.com/
index.php/API_-_XML

Cserélje ki az Egyesült Államokban 80.013 Irányítószám a
saját irányítószám vagy ha az
Egyesült Államokon kívül kipróbálhatja város, ország - mint
Az egyik első dolog, amit ész- például Párizs, Franciaország,
reveszel az API Terms of Servivagy London, Anglia.
ce. Kérjük olvassa el és
kövesse azokat. Nem terhes,
És a link a ForecastXML:
és nagyon egyszerű, hogy tart- http://api.wunderground.com/
sa magát. A dolgok lesznek érauto/wui/geo/ForecastXML/indekesek számunkra a
dex.xml?query=80013
GeoLookupXML, WXCurrentObXML, AlertsXML és ForeIsmét, cserélje ki a 80013
castXML hívások. Vegyünk egy
USA ZIP kódot a postai irányítókis időt átkutat felettük.
szám vagy a város, ország.
Megyek ugrál a GeoLookupXML rutin, és hagyja, megnézed, hogy a saját. Mi
összpontosít, két másik parancs: WXCurrentObXML (jelenlegi feltételek) ebben az
időben, és ForecastXML (Előrejelzés) legközelebb.

Kezdjük az aktuális információkat. Illessze be a címét a
kedvenc böngésző. Majd meglátod, nagyon sok információt
vissza. Majd segítségével dönti
el, mi az igazán fontos az Ön
számára, de majd nézd meg
néhány elemét.

Itt a link a WXCurrentObXML: http://api.wunderground.com/auto/wui/geo/WXC
urrentObXML/index.xml?query
=80013

A példa, akkor fordítson figyelmet az alábbi címkék:
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A program Python - 11. rész
temperature_string
relative_humidity
wind_string
pressure_string

Természetesen, felveheti
más címkéket, amelyek érdekelhetik Önt. Azonban ezek a címkék nyújt elég példa, hogy
Önnek, mint amennyire szeretne menni.

tudjuk használni a kimenő adatokat később. Ha már minden
adatot, mi jelenik meg. Meglehetősen egyszerű fogalom.
Kezdjük azzal, elnevezése a
fájl w_currents.py. Itt az import
részét kódunk:
származó import xml.etree ElementTree az ET
behozatali urllib

Most, hogy tudjuk, mi lesz keresett, kezdjük kódolás a mi kb. import sys
Nézzük meg a bruttó áramlását
a program.
behozatali getopt
Először is ellenőrizzük, amit
a felhasználó kért minket. Ha elhaladt egy helyet, fogjuk használni, hogy más módon is fogja
használni az alapértelmezett is
kódot a fő rutin. Ezután át a getCurrents rutin. Használjuk a helyet építeni a kérelem stringet
küld ki az internetre. Használjuk urllib.urlopen kap a választ
az interneten, és tedd, hogy
egy tárgy, és átadja ezt a kifogást ElementTree könyvtári
függvény elemez. Mi majd zárja a kapcsolatot az interneten,
és elkezd keresse címkéket. Ha
találunk egy címke vagyunk érdekeltek, azt kivéve, hogy a szöveget egy változót, hogy fel

Következő, mi tesz egy sor
segélyvonalat (fent jobbra) a
fenti a behozatal.
Biztos, hogy használ a hármas idézőjelek. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy egy
többsoros komment. Fogjuk
megvitatni ezt a részt még egy
kicsit.
Most hozunk létre a mi osztály Csonkok alatt jobbra, és a
fő folyamatokat, amelyek megjelennek a következő oldalon.
Ön emlékezni fog a korábbi
cikkekben a "ha __name__"
sort. Ha a hívás ez, mint egy önfull circle magazine #37

""" w_currents.py
Returns current conditions, forecast and alerts for a
given zipcode from WeatherUnderground.com.
Usage: python wonderground.py [options]
Options:
-h, --help Show this help
-l, --location City,State to use
-z, --zip Zipcode to use as location
Examples:
w_currents.py -h (shows this help information)
w_currents.py -z 80013 (uses the zip code 80013 as
location)
"""

álló app, mi fog futni a főbb ruclass CurrentInfo:
"""
This routine retrieves the current condition xml data
from WeatherUnderground.com
based off of the zip code or Airport Code...
currently tested only with Zip Code and Airport code
For location,
if zip code use something like 80013 (no quotes)
if airport use something like "KDEN" (use double-quotes)
if city/state (US) use something like "Aurora,%20CO" or
“Aurora,CO” (use double-quotes)
if city/country, use something like "London,%20England"
(use double-quotes)
"""
def getCurrents(self,debuglevel,Location):
pass
def output(self):
pass
def DoIt(self,Location):
pass
#=========================================
# END OF CLASS CurrentInfo()
#=========================================

tin - különben nem tudunk
contents ^

A program Python - 11. rész
használni ezt a részeként egy
"semmiség" rutin. Hadd töltse
könyvtár. Amint a fő rutin, mi ak- be most, hogy:
kor ellenőrizze, mi átment a rudef Doit (önálló, Helyszín):
tin, ha bármi.
Ha a felhasználó használja a
"-h" vagy "- help" paraméter, akkor nyomtassa ki a hármas kommentálta segélyvonalat tetején
a program kódját. Ezt nevezik a
használati rutin mondja az apphoz nyomtatvány __doc__.

self.getCurrents (1. hely)
self.output ()

Nagyon egyszerű. Átadjuk a
helyet és a debug szintet, hogy
a getCurrents rutin, majd hívja
a kimeneti rutin. Míg mi volna
egyszerűen tenni a kimenetet
Ha a felhasználó használja a
közvetlenül a getCurrents rutin,
"-l" (elhelyezés) vagy a "-Z" (irá- dolgozunk a rugalmasságot kinyítószám), hogy felülírja a bel- meneti különféle módon, ha
ső meghatározott helyen
kell.
értéket. Amikor elhaladnak a helyét, győződjön meg róla, hogy
A kódot a getCurrents rutin
a használt idézőjelek csatolni a
megjelenik a következő oldalon.
húr, és hogy ne használjon szóközt. Például, hogy mindig a legItt van egy paraméter nevű
frissebb feltételei Dallas, Texas, DebugLevel. Ezzel tudjuk kihasználd a-l "Dallas, Texas.
nyomtatni hasznos információkat, ha a dolgok nem úgy tűnik,
hogy lesz elég, ahogy mi akarjuk. Ez is hasznos lehet, ha teszünk is korán kódot. Ha, ha
boldog azzal, ahogyan a kód működik, akkor távolítsa el semmit kapcsolatos DebugLevel.
Ha Ön haladó mentesít ez a
vad, mint ha ezt valaki más,
Végül, létre például a mi Curr- győződjön meg róla, hogy távoentInfo osztály nevezünk áram- lítsa el a kódot, és vizsgálatot újlatok, majd át a helyét a
full circle magazine #37
Ügyes olvasók fogja ismerni,
hogy a-z és-l ellenőrzések nagyjából ugyanaz. Módosíthatja al, hogy ellenőrizze a terek és formázza a szöveg előtt halad,
hogy a rutinok. Ez valami, amit
tehetünk mostanra.

def usage():
print __doc__
def main(argv):
location = 80013
try:
opts, args = getopt.getopt(argv, "hz:l:", ["help=",
"zip=", "location="])
except getopt.GetoptError:
usage()
sys.exit(2)
for opt, arg in opts:
if opt in ("-h", "--help"):
usage()
sys.exit()
elif opt in ("-l", "--location"):
location = arg
elif opt in ("-z", "--zip"):
location = arg
print "Location = %s" % location
currents = CurrentInfo()
currents.DoIt(location)
#============================================
# Main loop
#============================================
if __name__ == "__main__":
main(sys.argv[1:])

Tesszük ezt azért, mert néha,
wunderground foglalt, és nem
Most, használjuk a try / wrap- válaszol. Ily módon nem csak
ül ott vár az interneten. Ha azt
per, kivéve, hogy megbizonyoszeretnénk, hogy minél több insodjon arról, hogy ha valami
formációt urllib, egy jó hely-hoz
elromlik, az alkalmazás nem
csak felrobbantani. Alapján pró- elkezd a http://docs.python.org/
library/urllib.html.
bálja oldalon, akkor létre az
URL-t, majd állítson be egy timeHa valami váratlan történik,
out nyolc másodperc (urllib.socmi
esik át a csak részben, és a
ket.setdefaulttimeout (8)).
ra kiadás előtt.
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A program Python - 11. rész
nyomtatási hiba üzenetet,
majd bezárjuk az alkalmazást
(sys.exit (2) bekezdés).

Feltételezve, hogy minden
működik, kezdjük keres mi címkéket. Az első dolog, amit meg
is találja helyét a tree.findall ("/
/ teljes"). Ne feledje, a fa az
elemzett tárgy által visszaadott
elementtree. Mit ad vissza a
honlapon API részben alább látható.
Ez a mi első fokon a tag
<full>, ami ebben az esetben a
"Aurora, CO". Ez az, amit szeretnénk használni, mint a mi helyet. Következő, keresünk
"observation_time". Ez az az
idő, amikor a jelenlegi körülmények között vették fel. Továbbra is keresi minden adatot
vagyunk érdekeltek - ugyanazzal a módszerrel.

Végül foglalkozik a mi kimeneti rutint, amely megjelenik a
bal felső sarokban a következő
oldalon.
Itt egyszerűen kinyomtatja a
változók.
Ez minden van hozzá. A kimeneti minta az én irányítószámot
a DebugLevel értéke 1 jelenik
meg a bal alsó sarokban a következő oldalon.
Kérjük, vegye figyelembe,
hogy én választottam, hogy
használja a címkék is mind a
Fahrenheit és a Celsius értékeket. Ha szeretné, például megjelenítéséhez Celsius értékeket,
akkor használja a <temp_c>
tag helyett <temperature_string> tag.

<display_location>
<full>Aurora, CO</full>
<city>Aurora</city>
<state>CO</state>
<state_name>Colorado</state_name>
<country>US</country>
<country_iso3166>US</country_iso3166>
<zip>80013</zip>
<latitude>39.65906525</latitude>
<longitude>-104.78105927</longitude>
<elevation>1706.00000000 ft</elevation>
</display_location>

def getCurrents(self,debuglevel,Location):
if debuglevel > 0:
print "Location = %s" % Location
try:
CurrentConditions =
'http://api.wunderground.com/auto/wui/geo/WXCurrentObXML
/index.xml?query=%s' % Location
urllib.socket.setdefaulttimeout(8)
usock = urllib.urlopen(CurrentConditions)
tree = ET.parse(usock)
usock.close()
except:
print 'ERROR - Current Conditions - Could not get
information from server...'
if debuglevel > 0:
print Location
sys.exit(2)
# Get Display Location
for loc in tree.findall("//full"):
self.location = loc.text
# Get Observation time
for tim in tree.findall("//observation_time"):
self.obtime = tim.text
# Get Current conditions
for weather in tree.findall("//weather"):
self.we = weather.text
# Get Temp
for TempF in tree.findall("//temperature_string"):
self.tmpB = TempF.text
#Get Humidity
for hum in tree.findall("//relative_humidity"):
self.relhum = hum.text
# Get Wind info
for windstring in tree.findall("//wind_string"):
self.winds = windstring.text
# Get Barometric Pressure
for pressure in tree.findall("//pressure_string"):
self.baroB = pressure.text

getCurrents routine
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def output(self):
print 'Weather Information From Wunderground.com'
print 'Weather info for %s ' % self.location
print self.obtime
print 'Current Weather - %s' % self.we
print 'Current Temp - %s' % self.tmpB
print 'Barometric Pressure - %s' % self.baroB
print 'Relative Humidity - %s' % self.relhum
print 'Winds %s' % self.winds

Full Circle
Podcast

A teljes kódot lehet letölteni:
http://pastebin.com/4ibJGm74
Legközelebb, fogunk összpontosítani előrejelzése részét az
API. Időközben, jó szórakozást!

The
ever!

Greg Walters tulajdonosa a RainyDay Solutions, LLC, a tanácsadó
cég az Aurora, Colorado, és már
1972 óta programozás. Élvezi, főzés, kirándulás, zene, és a kiadási időt a családjával.

Location = 80013
Weather Information From Wunderground.com
Weather info for Aurora, Colorado
Last Updated on May 3, 11:55 AM MDT
Current Weather - Partly Cloudy
Current Temp - 57 F (14 C)
Barometric Pressure - 29.92 in (1013 mb)
Relative Humidity - 25%
Winds From the WNW at 10 MPH
Script terminated.
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is back and better than

Topics in episode six include:
• News - Ubuntu 10.04 released
• Opinions
• Gaming - Steam coming to Linux?
• Feedback
...and all the usual hilarity.

The podcast and show notes are at:
http://fullcirclemagazine.org/
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creenlets olyan kis kütyü, amit tesz az asztalra, hogy nyomon
követhesse a különböző tételek, beleértve a RAM, a
CPU, merevlemez használat, dátum és idő, az időjárás, sőt a
legfrissebb híreket. Ők nem
csak egyszerűen használható,
de nem lesz útban, és viszonylag könnyű a rendszer. Mi kiterjed mindössze két, a többit
tudod kipróbál a saját.
-Hoz felszerel a screenlets
program, megy egy terminált,
és írja be a következő:

Add hozzá Screenlets
lött a bal oldalon, és látnunk
kell, hogy pop fel az asztalon.
Egy percig játék körül vele,
mozgatása a képernyő körül,
és így tovább. (Megjegyzés: ha
egy képernyőt indítani, amikor
a számítógép elindul, válassza
az "Auto-án kezdődik login" lehetőséget a bal oldalon.)
Találunk több screenlets online, a túl további, melyek eleve
a programot.

Screenlets

lásd a lenti screenshot.

Az első a képernyőt fogjuk
nézni hívják Folderview a képersudo apt-get install screennyőt. Azok, akik látták az új
lets
KDE4 asztalon, és szeretett a
Folderview applet akarnak
Azonban azok számára, akik
majd használni ezt. Ez egyszerűelőnyben részesítik a program
en egy asztali képernyőt, hogy
telepítéséhez a Synaptic, vagy
segítségével gyorsan eljut egy
hozzáadása / eltávolítása, csak
keressen screenlets és felszerel mappát a saját könyvtárában
(vagy bárhol máshol, ami azt ilott. Azt követően, hogy megy
leti). Lásd a screenshot (jobbra)
az Alkalmazások> Kellékek>
Screenlets. Látni fogja a válasz- egy képet róla. A második az
úgynevezett terminál a képerték a különböző előtelepített
screenlets, hogy tudod használ- nyőt, és éppen ez, a terminál,
hogy ül az asztalon, a könnyű
ni. Az egyiket, csak kattints rá,
majd kattintson a Start / Stop fö- hozzáférés érdekében. Ismét,
full circle magazine #37
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ADD HOZZÁ SCREENLETS
Telepítése Screenlets

asztali (1, 2, 3, stb.) Én is felvette "lock helyzetben", mert hajlamosak véletlenül mozog a
Mi először kezdi a telepítés.
screenlets körül. A következő laTovább a www.gnome-look.org,
és a bal oldalon, látni fogja a ku- pon látható ez a mappa lapon.
Itt lehet beállítani, hogy hány
tatás büfé. Első látásra fel Folikonokat szeretnénk ebben a
derview, és a következtében
képernyőt, és a mappa elérési
kell vezetnie, hogy a lap meg.
Töltse le ott, aztán megy a letöl- útvonalát. Ha akarod, akkor letés mappába. Kattintson és húz- hetett volna több Folderview
screenlets fut az asztalon bármiza a tar.gz fájlt a screenlets
lyen más helyeken akarta hozzáigazgató és telepíti az Ön száférés - a saját mappába, a
mára. Ismételje meg ugyanezt
letöltések, dokumentumok, stb
Terminal képernyőt, és telepíti
Utolsó fel, látni fogja a Look fülazt. Következő, elkezd játszani,
re. Itt lehet beállítani a megjeleés őket körül velük.
nés a képernyőt, mint a szín,
áttetszőség, határon szélesséKövetkezik a beállítás tulajdonságait e screenlets. Majd el- ge, és egyéb dolgok. Próbálja ki
a beállításokat, amíg nem talál
indul Folderview. Kattintson a
jobb gombbal, és válassza a tu- valami tetszik. Ne feledd, ha
azt akarjuk, hogy a képernyőt
lajdonságokat. Látni fogja, hánéz, és azt szeretné homály, akrom fül: A, témák, opciók. A
Témák mappát, ahol megtalálja kor sem kell, hogy a Compiz,
vagy Metacity kompozitálás (Ina különböző témák a képerkább Metacity kompozit-ez egy
nyőt. Ebben az esetben már
csak az alapértelmezett. Követ- nagyon könnyebb a számítógékező a Beállítások fülre. Itt meg- pen, és nem igényel képzelet
grafikus kártya). Next up játsztalálja az aktuális beállításokat
hatsz körül a Terminal képererre a képernyőt. Megnézheti
nyőt és annak tulajdonságait.
az opciók között, és válassza
Akkor körös körül rendetlenségki, amire szüksége lesz. Példával tulajdonságainak bármilyen
ul, azt a kiválasztott "Stick a
screenlets használata, beállítáDesktop", mert akarom ezt a
sa, hogy a beállításokat. Elvégképernyőt, hogy minden az én
full circle magazine #37

re, ez az, amit a
Linux szól-választás.
Szóval érezd jól
screenlets, és ha
többet akarsz, csak
kattintson a "minél
több screenlets" alján a Screenlets Manager (látható fent
jobbra).
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z egyik legnagyobb
előny a Microsoft
Xbox 360 az a képesség, hogy patak média adatok, például a videók a
PC-Windows fut rajta, hogy a játékkonzol. Ez különösen akkor
hasznos, ha a grafikus kártya
nem támogatja a közvetlen kapcsolat a TV és szeretne filmet
nézni mentett a számítógép a
televízióján.
A probléma, hogy akkor, amikor megpróbál kapcsolódni egy

Ubuntu PC egy Xbox 360 játékkonzol, hogy nem ismeri fel a
számítógép a hálózatban, mert
Ubuntu nem elismert médiaszerver is. Az egyik lehetséges
megoldás az úgynevezett uShare, amely része a GeeXboX,
egy Linux disztribúció Home
Theater PC-k - lásd a kapcsolódó linkeket végén további információt GeeXboX. uShare
alapvetően meghatározza egy
UPnP (Universal Plug-and-Play)
szerver, amely az Xbox 360 (és
egyéb UPnP eszközök) tájékoztatást a média fájlokat raktározott-ra egy számítógép az
otthoni hálózat.
Maga a program elérhető az
Ubuntu tárolók - a telepítőcsomag is ushare. Sikeres telepítés meg kell nyitnia a
konfigurációs fájl, amelynek
székhelye az / etc / ushare.conf
és szerkeszteni, hogy megfeleljen az Ön igényeinek. Íme egy
példa arra, hogyan kell beállítani (fontos, csak a beállítások):

USHARE_IFACE=wlan0#x0D;

(Írja be a hálózati eszköz,
hogy az itt használt, pl wlan0,
eth0, ...)
USHARE_PORT=49153#x0D;

fog működni akkor is, ha a hiba
jelenik meg.
A szerver fut, keresse meg a
videotéka az Xbox, és válasszuk ki a Media Server magunk hoztunk létre.

USHARE_DIR=/útvonal/media

Ha a média szerver nem szerepel a listán, akkor ellenőrizni
USHARE_ENABLE_XBOX=yes#x0D;
a tűzfal és a router (pl. a határBár az UPnP javasolja ellenke- idős port 49153). Én router
ző esetben lehet, hogy akkor új- blokkolja az első kísérlet, amíg
újra beállított NAT. Ha minden
ra kell indítani az Xbox után
mentette a config-file, és elindí- jól megy, akkor élvezheti kedtotta a uShare-szerver - a gépe- venc mozi-ból-a pamlag az
Xbox 360 távirányító a kezedlés ushare-x egy terminál (-x
ben.
kell aktiválni Xbox-kompatibilitás). A gépemen, ami használ a
Kapcsolódó linkek:
vezeték nélküli adapter csatla[1] http://ushare.geexbox.org/
kozni a hálózatra, uShare azt
mondta: "Interface wlan0 van
meg." - Csak hagyja figyelmen
kívül ezt az üzenetet. A szerver

USHARE_NAME=Name_Of_Your_Server
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J

elenlegi munkahely egy
egyedi építésű Intel Core i7
2.93GHz, 12GB RAM,
1.75TB RAID (8 orsó SATA II
RAID5) tömb, 2 dual-DVI
Sapphire ATI Radeon HD 4850
grafikus kártya, dual CDRW /
DVDRW / BluRayROM optikai
meghajtók, ABS Canyon 695
esetben, 2 20 "és 2 24" LCD
monitorok Ubuntu 64 bites
munkaállomás.
Ive 'használ Linux-től a 1992Linus Torvalds tartott előadást
egy konferencián USENIX ez
ügyes új dolog, amit csinál.
Kezdtem el a RedHat CD-ROM
által forgalmazott Digital
Equipment Corporation-on,
hogy USENIX (RedHat 2.1,
kernel v1.2). Régebben
RedHat, majd a Fedora, majd a
Fedora Core, majd az Ubuntu.
Még mindig a RedHat CD.
Az első hardveres tűzfal volt
egy régi 486 16MB gép Fedora
4, amit épített és beállítása
magam. A max ideges volt,
jóval több, mint 3 év, amíg én
vonult vissza, hogy támogatja

Kernel 1.2

a dedikált tűzfal
/ router / VPN
eszköz.
Megtartotta a
rosszfiúk
sakkban az
egész idő
szerint a log
fájlokat.
Van több
gép fut Linux
(Ubuntu főként):
egy pár 10TB rackbe szerelhető testre
szabott futtató
Ubuntu 64 bites szerver
a fájlmegosztást és a VM
hosting, egy régi Dell szerveren
fut FreeNAS (BSD alapú), mint
a közeli vonal (hierarchikus)
backup szerver, egy régi laptop
futás obdgpslogger tetejére
Ubuntu 9,04 64 bites
munkaállomás autóm
telematikai; laptop Ubuntu
9,04 64 bites munkaállomás a
VirtualBox számára azokat a
nagyon ritka alkalommal kell
tennem valamit a Windows-on
ügyfél telephelyek, a szerver
Ubuntu 9,04 64 bites szerver
full circle magazine #37

problémát akartam
megoldani - működött
olyan jól, hogy a banki az
UPS-ek kezdett csipogott
a túlterhelés.

egy
internetes fogadó VM szolgál,
és egy régi Dell Optiplex SX260
bereteszelte a fal mellett az én
tűzfal, mint az én MRTG,
Nagios, SNMP, Wireshark,
syslog, és Splunk LAN monitor
futás Egyéni edzett Ubuntu
szerver változata.
Nekem van is beállítva mind
a 8 vagy 10 az én gép egy
nagy teljesítményű számítási
klaszter segítségével MPI
dolgozni egy speciális
contents ^
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zámítógépem történet
akkor kezdődik, amikor
voltam 10. évfolyam.
Én úgy döntött, hogy
az egy év számítógépes tanfolyam gimnáziumi ajánlott. Ez
egy tanfolyam a számítógépek,
de külön összpontosított programozás BASIC. A számítógépes
labor volt elég TRS-80 III számítógépek tehát, hogy minden diák volt a gép használatát. A
TRS-80 III épült Rádió Shack Tandy 1981-ben bír, energikus Zilog Z80 processzor egy 2,03
MHz-es izzó. Volt divatos beépített fekete-fehér monitor, két 5
¼ floppy meghajtó, és 48 K
RAM-mal, és ez használt TRS
DOS operációs rendszere.

Hogyan lett a Ubuntu operációs rendszer

ering Műszaki főiskolán, és kell
tanulnia egy C programozási.
Dolgoztam az elektronika területén néhány évig, de én mindig
is élveztem programozás otthon az én tartalék idő, általában írott BASIC programokat
azokban a napokban. Úgy döntöttem, hogy visszatér a főiskolára, és most beiratkozott
Business Information Technology Specialist (BITS, más né-

ven Computer Programming),
amely magában foglalta egy
alap UNIX tanfolyam. 1999-re,
én dolgoztam egy olyan cégnél, mint programozó írás üzleti alkalmazásokat, de sajnos a
nyelv COBOL a mainframe. Tudom, hogy vannak, akik szeretik COBOL és a mainframe, de
én nem tartozom közéjük. Tudtam, hogy a lépés egy új projekt, mert szükség van a C

programozó, és voltak nehezen
kapok valakit, aki hajlandó
program C. Úgy tűnt, az indokolatlan félelem mutatók (a C
nyelven úgy, hogy egy pillantást vetni a memóriahely) között a személyzet, így nem volt
verseny kezd ebben a helyzetben. Ez az, amikor először kezdett írni szoftver AIX (IBM UNIX
változata). Ez volt a 4-es verziójú AIX, és én X Windows néhány, de a legtöbb munkát
végzett a terminál. Mivel voltam tisztában ezzel a környezettel, a legtöbb bash script,
hogy volt szükség kapott rendelt nekem is. Ez egy jó kis bónusz.
Én már meghallgatása dübörgését a Linux egy kicsit, és
hallottam, hogy egyre több felhasználó barátságos és tudtam
telepíteni, hogy az otthoni PC.
Hangzott, hogy jó vagy hozzám, ezért úgy döntöttem,
hogy a Linux egy próbát. Vettem egy három hüvelyk vastag
könyv nevű Mastering Linux
Premium Edition, amely tartalmazza két CD-t a Red Hat Linux

Megtudtam, hogy nagyon élveztem programozás, és míg
egyesek küszködött vele, szoktam én kész program és a hozzáadott további jellemzőket
hozzá túl a követelményeknek.

Érettségi után, úgy döntöttem, hogy Electronics Enginefull circle magazine #37
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MY STORY - HOW UBUNTU BECAME MY OS
6.0 és néhány további Linux
szoftverek, például a Corel
WordPerfect 8 for Linux. Nagyon izgatott, hogy kap Linuxot telepíteni otthoni PC, és
teljesítette a minimális rendszerkövetelmények: 486 MHzes processzor, 16 MB RAM, 500
MB HD, és egy bootolható CDROM. Úgy nézett ki, mintha én
minden készlet-hoz megy. Én telepített Red Hat Linux a karácsonyi szünet 1999 közepette a
közelgő végzetét a 2000 hiba.
Ez az a hely, ahol én bajok kezdett. A Linux CD egy nagyon
korlátozott hardver-meghajtóprogram, és miután sok internetes kereső betárcsázós,
Rájöttem, hogy én nem kapok
GNOME, vagy KDE, vagy akár
a csúnya X Windows, az én-m
PC. Még rosszabb volt, hogy az
én MODEM nem támogatta - ez
azt jelenti, hogy nincs internet.
Játszottam egy ideig a Linux terminált, de a Windows 95 ott ült
a játékot, zenét, videókat, és a
szörfözés a weben, a Linux PCben nem túl vonzó. Csalódtam,
és tegye a Linux könyvet, és a
Red Hat lemezek el a padláson
tárolásra.
Közepén 2000-ben kezdtem
dolgozni az IBM, és a munkám

szerepe megváltozott, elkezdtem ezzel főleg webes fejlesztés. Láttam Linuxot futtató
szerverek számos internetes
honlapon, és gondoltam, ez
volt a Linux rést, így nem felül
Linux az asztali évek. Nem volt
egészen 2007-ig, amikor olvastam egy cikket (http://www.popularmechanics.com/technolog
y/upgrade/4230945.html) a
Popular Mechanics (PM) magazin, hogy láttam a Linux az asztalon, mint valami, amit
akartam próbálja meg újra. PM
épített egy mini Monster PC fut
Linux operációs rendszer, hogy
én még soha nem hallott nevű
Ubuntu. A cikk beszélt igen
nagy Ubuntu, ami ingyenesen
letölthető az Ubuntu weboldalon. Úgy döntöttem, hogy ellenőrizze, hogy ki és mi ez a
furcsa nevű operációs rendszer
volt, mint. Letöltöttem a lemez
ISO image, és létrehozott egy
élő CD-t belőle. Tettem, hogy
az én ThinkPad, és elindult fel.
Szinte hihetetlen, hogy elismerik az én hardver-, és Linux futott a CD-ről. Megdöbbentem,
csodálkozott, és nagyon lenyűgözött, hogy milyen messzire Linux jött az előző alkalommal,
amikor próbáltam. Ez csak munkás. Elkezdtem feltárása OS mefull circle magazine #37

nük, megpróbálta a
webböngészés, aztán megláttam a terminál. Én kinyílt a terminál ablakot, és kiadott
néhány parancsot, és ez az,
amikor tudtam, nekem kellett
volna ezt a OS.
ÉN tett egy kicsi kereső-ra
vállalat belső honlapján, és kiderült, hogy már nagyon aktív
Ubuntu Linux közösség IBM
Ubuntu saját ThinkPad azok az
elsődleges operációs rendszer.
Voltak csomagok a munkavállalók az összes szükséges szoftver az IBM. Nos, a többi a
történet történelem, azzal
kezdtem, Gutsy, bővíthető Hardy, stb használok Ubuntu minden nap, és most valami miatt
kapok egy ostoba vigyor, ha
valaki egy kék képernyő a Windows XP vagy Vista nem hajlandó elindulni. Ez, ha elmondom
nekik a Ubuntu.
Jogi nyilatkozat: A nézetek
és vélemények ebben a cikkben a nézeteit és véleményét
Reginald J Manzer, és nem tükrözi a nézeteit és véleményét
az IBM.
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Az én véleményem
nálni: I jelentkezzen be az Ubuntu. Én kattints az "új
hozzászólás", majd kattintson a
"Last" kap üzenetet, amelyet általában egy óra volt. Én scan le
az oszlop jelölt "Válaszok", keresett állások, amelyek nulla válasz. Hagytam egér fölött lebeg
az üzenet tárgyát, amely megjeMár csak ez az egy kis problé- leníti az első pár sort az üzema, de ez a mennyiség-megsza- net. Ha úgy néz ki, mint
valami, amit lehet, hogy segít,
kítót. Hogy fényes srác, akkor
írj egy üzenetet a Ubuntu kér se- én jobb gombbal a témában, és
válassza a "Megnyitás új fülön".
gítséget. Senki nem válaszol.
Na jó, akkor mindig ad ez néMost néztem meg az üzenehány évig még, talán akkor
sem kerülheti el a karmai a Mic- tet. Az egyik érdekes elem a
bal oldalon, egy vonal, amely
rosoft.
azt mutatja, "bab". Ez az üzenetek száma a személy írta, és ha
Mit tehetünk ez ne történjen
ez kevesebb, mint egy tucat,
meg újra? Még a választ,
az OP valószínűleg egy új felamely nem oldja meg a problémát segíthet az eredeti poszter használót. Ezek azok, akik iga(OP) megoldást találni. Felfede- zán megpróbál segíteni
valamilyen módon, még akkor
zésével Full Circle Magazin, ha
bebizonyították, hogy lehet talál- is, ha nem a végleges megoldás.
ni a dolgokat, és akkor valószínûleg költeni fél-egy óra,
Elég gyakran, egy új felhaszamely vissza a közösséget időnáló nem kap semmilyen váről időre.
laszt a kérdésre, mert nem
nyújt elegendő információt.
Itt a megközelítés azt hasz-

É

vekkel azután, hogy
bosszús a Microsoft, antivírus eladó, és drága
szoftver hibás, akkor
úgy dönt, hogy megpróbálja az
Ubuntu CD-t a barátom adta
meg. Telepítését, és működik.
Majdnem.
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Segíteni egy új felhasználót
Mondja a személy hogyan juthat ez az információ nem oldja
meg a probléma, de ez segíthet az OP felé tart a megoldás.
Például, ha ez a kérdés megfelelő, hasznos lehet tudni, milyen
hangot hardver van az OP számítógépén. Általában, a terminál parancs "lspci" jelenik meg
a videó és a hang hardveres
azonosítási. Hasonlóképpen,
"lsusb" fogja jelölni a legtöbb
webkamerák. Mondja a OP hogyan kell futtatni a parancsot,
ami arra utal, hogy keressen a
fórumok segítségével ezeket az
információkat, gyakran segít neki kap a megoldást.
Ha mész, hogy időt ezt, akkor is jó, hogy magát: elismerik, hogy nem lesz képes
megoldani valamennyi problémát. Például, nem értem Linux
engedélyeket elég jól ahhoz,
hogy segítsen valaki velük, de
tudom sok a hardver. Önnek is,
hogy elkerüljék ismételt csalódott emberek kérdezés ugyanazokat a kérdéseket újra és
újra. Tudod kedves hangsúlyozzák, hogy nekik, hogy a Google

kereső is megtalálja a választ,
amelyet az ülés várja őket ebben az időben. Légy szép, és
lesz hozzá, hogy hány ember
használ Ubuntu, egyszerre csak
egy.
A takarítás Figyelem: ha sok
is, akkor találja magát "jegyzett" nagy számú üzenet szálak. Lesz szükség, hogy néhány
percig most majd iratkozni.
Kezdjük a "User CP", majd közelében a lap alján a "lista előfizetések." Még egyszer, mi is
használunk "Last" találja az
üzenetet, szálak, amelyek már
inaktív a leghosszabb ideje. Kattintson az "értesítés" dobozok,
válassza ki a "Törlés előfizetés", majd a "go".
Adnak megoldást, és akkor
tett egy személy boldog. Mutasd meg neki (vagy vele), hogyan kell megoldást találni, és
akkor tette boldoggá sok-sok
napon át.
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Felülvizsgálat

D

an: Xubuntu nem
könnyű Ubuntu kell.
Ez egyszerűen a
CPU, hanem használja ugyanazt a memóriát, mint
az Ubuntu. Lubuntu, azonban
sokkal kisebb memória használat, valamint az alacsonyabb
CPU-használat, mint bármelyik
"buntus, beleértve a Xubuntu.
ÉN hozzászokott használ Xubuntu, és ajánlom a család és a barátok, de volt csalódott a
dolgok, úgy látszik, belekapaszkodott, és időnként lassú, mint
a kissé homályos szöveg, a memória-használat a dolog, és
Thunar (a file manager) nem
mindig működik megfelelően,
vagy összeomlik, ha a fa módban.
Én már a következő LXDE
(Lightweight X11 Desktop Environment), körülbelül egy év, és
végül kezdte el használni az
Ubuntu körülbelül 8 hónappal
ezelőtt, amikor megláttam egy
egyéni "LXubuntu" ISO kép online. Én jelenleg használ Ubuntu
karmikus Mini LXDE, amit megfelelően felszerelt Masonux

(http://sites.google.com/site/masonux/home/notes-to-myself).
Van egy kis csíp tettem volna,
hogy a használt grafikus, de
gondoltam őket. Ez fut talpraesetten én EEE PC701 túlhajtott hogy 900MHz 512 MB RAM,
és a / usr szétlapított, hagy közel 3 GB szabad hely a 4 GB-os
szilárdtest merevlemez. És ez
szép. Memória használat általában mintegy 100 MB, és mászik, hogy körülbelül 175 MB,
ha már a Firefox (több kiterjesztés), VLC, Skype, Parcellite, hálózati igazgató, és az
EEE-ellenőrzési fut.

Lubuntu

R

obin: Az első dolog,
hogy lenyűgöző a futás Lubuntu az én szerény Compaq Evo
laptop (Pentium-M, 512 MB
RAM) van a kis memória lábnyom. Nem veszem a szót,
hogy vannak olyan meggyőző
referenciaértékek online egyaránt Live CD-t és a beépített
Lubuntus (kezdeni Linux Magazine - http://www.linuxmag.com/cache/7520/1.html).
Ez jobb, mint karmikus a Gnome, és a Xubuntu az Xfce, egy
mérföld. Az Evo használt, hogy
60 másodperces boot-plus-hoz
iskolapad, LXDE azon pontosan
Nem vagyok semmilyen mó- 30. De te nem korlátozott; gtk2
don kapcsolt vagy hasznosításá- alkalmazások jól támogatott,
ra előmozdítása LXDE, de
és a Synaptic összekapcsolódimádom. Ez vonzóbb,
nak az Ubuntu tárolóban a csokönnyebb, stabilabb és gyormagkezelő (így a legördülő
sabb, mint XFCE. Tisztában vaOpen Office helyett az alapértelgyok azzal, Lubuntu nem lehet
mezett Abi-Szó nélkül, megbétökéletesen csiszolt csak még,
nítják a gép).
de hamarosan én előre a kérdésre, hogy szükség van Lubuntu
Lubuntu jön-val egy kiválaszváltja fel a kérdést, hogy szüktott alkalmazás a könnyű, és
ség van a Xubuntu.
még be egy teljes kiegészítő terminál (LXTerminal), file manager (PCManFM), számológép
full circle magazine #37

(Galculator), képnéző (GPicView), szövegszerkesztő (Leafpad), archívum vezetője
(Xarchiver ), webböngésző
(króm vagy Firefox), e-mail kliens (Claws), chat program (Pidgin), bittorrent kliens
(Transmission), audio lejátszó
(Aqualung), videó lejátszó (MPlayer) - továbbra is úgy is csak
170 MB RAM, így van sok munkamemória.
A PCManFM fájlkezelő szüksége van egy kicsit lejárati versenyezni a Thunar, de egy
hozzáértő és megbízható alkalmazás, amely nem disznó erőforrások, mint a Nautilus, vagy
delfin.
Ha szeretnél egy könnyű
"buntu megoldás, ez az egy.
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MOTU Interjú
nagy programozó (bár igazán élvezni), így elsősorban a kezdő
kis javítás - összeadás egy óra
fájl tartalmazza a patch, nézett
a különböző hibákat, és próbál
segíteni. Vettem részt, vagy olvassa el a naplókat az összes
Ubuntu fejlesztői hét ülés (htt: 28
ps: / / wiki.ubuntu.com / Ubuntu: JohanDeveloperWeek), és követte a
nesburg, Dél-AfMOTU forrásokat a wiki (https: /
rika
/ wiki.ubuntu.com / MOTU / Get: stetingStarted )
fanlsd
Mi segített megtanulni a csomagolásról és hogyan Ubuntu csapat dolgozik?
Szeretek megpróbál tenni valamit magamnak. Ez jellemzően
akkor, amikor befut az összes
problémát, és elmélyíti az én
megértését a dolgok valójában
dolgozik. Elkezdtem a korszerűsítés néhány csomag (GPA),
Mióta használnak Ubuntu?
majd végül a csomagolás valaUtán használ Gentoo évekig, vémit (a Google Gears).
gül költözött Ubuntu Feisty, és
nem nézett vissza, mivel!
Mi a kedvenc része, együtt kell
működni a MOTU?
Mikor vegyünk részt a MOTU
Imádok képes javítani valamit,
csapat, és hogyan?
amit használni és dolgozni minElkezdtem hozzájárulni alatt Intden nap. Szeretem a kihívásorepid ciklus. Nem vagyok egy
Mióta használt Linux, és mi volt
az első disztró?
Már részt a Linux óta körülbelül
1996. Elhagyása után az iskolai
és csinál egy MCSE (bocs!), Tudtam volna, hogy csak a Linux.
Az első disztribúció Redhat
3.0.3 (Picasso).
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Stefan Lesicnik
kat és a tanulás többet arról,
hogyan operációs rendszer és a
közösségi illeszkednek egymáshoz technikailag és társadalmilag.
Bármilyen tanácsot az emberek
szeretnének segíteni MOTU?
Csak csináld! Van egy kezdeti
görbe, ha a tanulás alapjait, de
egyre könnyebben megy. Önnek nem kell a programozónak,
hogy segítsen, és vannak nagy
erőforrásokat és az embereket,
hogy segítsek. Csatlakozzon hozzánk az IRC-n és kérdéseket feltenni! A MOTU mentori
program is van, hogy segítsen https: / / wiki.ubuntu.com / MOTU / Mentorálás

Én jelenleg is dolgozik a módját, hogy segítse a szinkronizálás a biztonsági javításokat a
Debian az Ubuntu. Továbbá,
szeretném megnézni a folyamat hogyan egyesíti és szinkronizál végzik, és hogyan lehet
javítani. Azt akarom, hogy a
Google Gears az archívum, va- l
amint segíti a munkát támogató hozzájárulást.
Mit csinál az a másik szabadidejében?
Koncentrál, tisztességes
összeg, az igazi munka és a társadalmi életben. Szeretem olvasás és a tanulás új dolgok
(jelenleg német és főként Python).

Te részt minden helyi Linux /
Ubuntu csoportok?
Én részt az Ubuntu-ZA loco
(http://wiki.ubuntu-za.org/). 27én 2009 júniusában már futott
is PackagingJam (https: / / wiki.ubuntu.com / Dzsem / csomagolás): Johannesburg!
Mit fog összpontosítani a karmikus?
contents ^

Betűk
Kevésbé bonyolult

Gord válaszok: Ha azt szeretné, flip oda-vissza a termelés a
z FCM # 36 két paran- lshw, és keressük meg a különböző szavakat, kevesebb és
csot, hogy azt hiszem
nem túlságosan bonyo- több is csak akadályozná meg.
lult.
Az első oldalon 32, a Q & A.
Találjanak fájl vagy könyvtár
Ubuntu Hardver
sokkal könnyebb segítségével:
Gondoltuk, hogy mint egy
sudo updatedb
kép a hardver szállítójával, aki
támogatja az Ubuntu. A kép mukeresse. dwg
tatja a doboz oldalára kaptam
egy irodai tárolni, amely tartalakkor:
maz egy I / O Magic USB, külső,
8 x DVD-RW, ami azt jelezte,
meg ~-iname "*. DWG"
hogy támogatja az Ubuntu. Jó
látni, hogy a hardvergyártók
33. oldalon ez teljesen elkezdenek jönni körül!
avult, hogy hozzon létre egy

A

fájlt, majd indítsa el gedit. Ehelyett a kimenete sudo lshw kell
csövezett, hogy kevesebb vagy
több

TurboPrint

hosszú ülésén kereső fórumok
és megoldást, valaki azt javaint Ubuntu felhaszná- solta TurboPrint a Linux. A progló és a Full Circle ol- ram lehetővé teszi, hogy
próbálja ki egy hónapra, mivasó itt az
Államokban, szeret- előtt megvásárolná azt.
tem volna rámutatni, egy szoftPercen belül volt a teljes
ver, amelyet nem csak
nyomtatási képességeit. Én
segített, de több más, hogy
több mint hajlandó megvásárolegy komplett átállás Ubuntu.
Ez az üdvözítő kegyelem hívják ni ezt a szoftvert. Ubuntu és a
Linux közösség általában már
TurboPrint Pro for Linux
oly sok nagyszerű ember dolgo(http://www.turboprint.info/).
zik olyan keményen, hogy a
többiek szabad szoftver. De a
Ez nem szabad szoftver, de
nagyon boldog vagyok, hogy lé- vezető hardver fronton összpontosítva egy dolog, és csinálja
tezik. Nekem van egy Canon
is, megérdemel egy kis jutalnyomtató rajongói egy ideig.
mat.
Az első ugrás a Linux világban
hagyott hidegen, amikor nem
tudtam még két nyomtatók dolgozni. Nyomtatás általában
úgy tűnt, mint egy utógondolat
a Linux. Egyszer megpróbáltam 9,10 Jaj-Free
az Ubuntu, akartam, hogy ez
az én goto operációs rendszer
lvastam a "My véleitt ki. Még egyszer, nyomtató támény" írta William Armogatása nagyon gyenge a Caledge az FCM # 34,
non. Én is vásárolt egy HP, de
amelyben súlyosan
miután az összes, töltöttem
bírálja Ubuntu 9.10 és azt
egy jó sok pénzt az én jelenlegi mondja, hogy a rendszer
nyomtatóhoz. Után egy jó
rosszul működik az összes dol-

M

O

sudo lshw | kevesebb,

vagy:
sudo lshw | tovább
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got: indítást, HDD, video, hibernálni, Internet.
Még nem volt egy negyed a
probléma. Működik rendesen
itt, és több hónapig! ÉN beiktatott ez a néhány barátom, és
nem volt semmilyen panasz
egyáltalán. Mit csináltál azzal a
rendszerrel? Én nem is tudom,
hogyan juthat el a problémákat!

Egy másik út

S

emmit sem tudok arról
a szerző a cikk (GIMP
2, FCM # 36), és nem
akarok megbántani
amyone, de a szerző nem használja a GIMP potenciálját. Használata az ingyenes eszköz
kiválasztása Az itt leírt meglehetősen kényelmetlen és követeli,
sok időt.

maszk) Én törli a szemét, szemöldökét, orrlyuk, és így tovább.

Mi a Top 5?
Andrew Min. nem tudja, hogy csinál egy top5 a következő
hónapra (FCM # 38, de ne félj, ő lesz vissza FCM # 39) így
szeretném, hogy dobja a földre, hogy te, az olvasók, a
következő hónapra.

Ed:

Podcast csatornák

B

ocs, ha ez egy hülye
kérdés ... de érdemes
feliratkozni a takarmány a Podcast
(csak) az én-m laptop és a magazin az asztalon. Nem találom, hogyan kell fizetnünk őket
egyesével.

Minden egyes kérelmet kell benyújtania:
• a címe
• a honlap URL
• egy screenshot
• a száz szó magyarázata miért fontos az Ön számára
• a csomag neve, vagy a részletes utasításokat, hogy hogyan
lehet a kb.
ha van egy nagyobb eséllyel
teszik közzé, ha írsz az öt darab a fent részletezett sorrendben.

Vörösbegy válasz:

Azt másol egy réteg, adjunk
hozzá egy maszkot a réteg,
majd - a nagy, kefe - törli az
összes felesleges részleteket,
és majd Gaussian Blur a réteg.
Ezt követően, egy kis ecset (a
full circle magazine #37
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UBUNTU Nők
tőségeket.
Én általában érdekel minden,
és bár én nem hiszek a tudást
a tudás kedvéért, azt hiszem,
hogy bármi, amit tanulni lehet
hasznos és gyakran.

Penelope Stowe Interjú
rül-hoz ad egy esélyt a 2007ben, és mindenki azt mondta,
Ubuntu volt az út. Én elismerem nem vagyok teljes munkaidőben felhasználó, és nem
vagyok biztos, hogy lesz valaha. Én azonban mindig is érdekelt a szabad kultúra, így
használata ingyenes szoftver
van egy természetes haladás ettől. Én sokkal inkább filozófiai,
mint felhasználó vagyok "ez
csak működik" személy, különösen ahogy egyre többször kell
a hozzáférhetőség eszközöket,
amelyek közül sok nem "csak
munka" még minden Linux disztribúció.

a közösség a legerősebb része
az operációs rendszernek.
IL: Mi a szerepe az Ubuntu közösség?

Jelenlegi nagy projekt megpróbálja újraéleszteni az Ubuntu
IL: Mi inspirálta, hogy vegyenek
Accessibility csapat. Már folyik
részt az Ubuntu közösség?
csendesen, mint a támogatást
csak team segítségével a levePS: A rövid és azonnali válasz
lezési lista és fórum néhány
az, hogy egy barátom badgeéve, de remélem, hogy kap ez
red nekem elég során körülbeaz egy pont, ahol a dokumentálül 6 hónappal kaptam aktívan
ciók naprakésszé tétele esetérészt vesz. A hosszabb válasz
ben mi áll rendelkezésre, és ha
Először is, kéraz, hogy végre eljutottam odávan valami szervezet kezelése,
jük írja meg nekünk egy kicsit
ig, ahol abbahagytam, hogy túl
amit a csapat is szeretné, hogy
magadról.
félénk, hogy részt vegyenek,
a jövőben Ubuntu kiadások, vaami nem kellett olyan sokat ren- Is dolgozott, Ubuntu van valalamint néhány koordináció felfePenelope Stowe: Már egy Ubundelkező barátok, akik részt vet- mi, amit tehetek, ha én fizikailé. Van már egy csomó lelkes
tu felhasználók be-és kikapcsolátek, és nagyon lelkesek voltak
lag képtelen megtenni sok
emberek erre, ezért remélem,
sa a majdnem 3 éve (az én
kapok én részt vesz. Én haszmás. Nekem van egy testi fogya- hogy minden jön össze. Hozzá"másik disztrót" van, igaz, Manál Ubuntu elég sokáig előre,
tékosság, és néha vagyok csak
férhetőség olyan nehéz dolog,
cOS). Egészen a közelmúltig dolhogy wasn'ta hatalmas ugrás
dolgokat tudok fekve, de amíg
mert annyira változatos. Amire
goztam a könyvkiadás, de én
belekeveredik az ügybe, csak
ott van a laptop Még mindig a
szükségem van teljesen különotthagytam a munkahelyem,
egy személyes akadályt.
dolgok az Ubuntu.
bözik attól, amit valaki egy láés most lehetőségeinek feltárátássérült szüksége. Még az
sát, mit fogok csinálni. El tuAmi azt illeti, miért kezdték el
Végül, szeretem az Ubuntu köemberek más mozgásszervi
dom képzelni, hogy egy jó
használni az Ubuntut, amit min- zösség. Ez az egyik legbarátsá- problémák lehetnek a különböideje, hogy a kalandvágyó és
dig is voltak barátai, akik Linux
gosabb közösségek tudom,
ző igényeket, mint én. Van még
nyomja múlt dolog lenne a terGeeks, és ÉN végül kapott köbármilyen típusú, és azt hiszem egy nagy hangsúlyt fektetve a
vezett, és nézd meg az új lehefull circle magazine #37
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UBUNTU WOMEN
megbeszélések középpontjában a fejlesztés, és szeretném,
hogy a fióktelep meg néhány -,
mert valóban szükség van frissítésének dokumentációjában és
a tudatosság. Ubuntu nyithat
magát, hogy egy nagy csoport
az új felhasználók, ha elérhetőség javítható, illetve akkor is,
ha az emberek tudták, ami
már létezik.

IL: Már elég sokat rövid idő ön
is részt az Ubuntu. Van valami,
amit nem tettél meg, hogy szeretne kipróbálni?

PS: A jobb kérdés, ha van valami, amit nem tettem, hogy
nem akarom kipróbálni. Én feltétlenül szeretnék részt vegyenek a dokumentációt. Azt
hiszem, ez igazán fontos, és ez
valahol, hogy tudom rakni készÉn is az egyik csapat, hogy fut
ségek Én már használni. Én is
az Ubuntu felhasználói Napok
szeretném megtanulni, hogyan
az új felhasználóknak. Elkezdhiba osztályozási és segíteni a
tük Ubuntu felhasználói nap,
hiba keret. Is, az egyik dolog,
hogy egy nap több alapvető
amit csinálni fogok - ha éppen
"hogyan" a kidolgozása és hasz- nem dolgozik - áll próbálja megnálata Ubuntu, és az első nagy
tanulni a program. Vettem egy
sikert aratott. A következőt júni- pár programozási kurzusok az
us 5. Remélem, hogy megy, va- egyetemen, és így valószínűlamint az első. Nálunk van
leg megpróbálja frissíteni emléannyi ötlet, amit szeretnénk,
kezetemben e nyelvek és vedd
hogy megtörténjen. Jó érzés lát- fel a Python. Biztos vagyok benni, hogy minden jött össze.
ne, vannak más dolgok, amiket
vagy nem is gondoltam, illetve
Végül, én vagyok aktív Ubuntu
nem vagyok megjegyezni,
nők, ahol én is segítik, hogy
hogy én szeretnék csinálni, de
kap a mentori program újra fut- általában úgy jön le, hogy: ha
ni, és nem csinál semmi mást
hallok róla, valószínűleg az én
kérnek tõlem. Én egy kicsit kehosszú lista azokról a dolgokról
vésbé aktív vége felé a Lucid
tanulni, vagy meg végül, amiciklus. Azonban én leszek egykor már idő / energia / források.
re nagyobb részt ismét a már
több időt.
IL: Milyen más dolgok érdeklik
kívül OSS és az Ubuntu?
full circle magazine #37

PS: Én vagyok a szép könyv szilárd geek (főleg fantasy, de én
nem ágaznak szét). A fő ügyfél
a munkám otthagyta egy sci-fi
és fantasy kiadó, ez egy csodálatos módja annak, hogy takarmány-könyvem függőség. Én is
nagyon érdekelt a fogyatékosság és a fogyatékkal élők jogait tanulmányokat, és én
nagyon érdekel, hogy mennyi
a fogyatékkal élők jogainak és
tanulmányok mozgalmak ezekben a napokban történik, az online és offline.
Én nem techblog wheeledtraveler.blogspot.com van, bár ez kevésbé használja a
közelmúltban látott, mint amit
kevesebbet közlekedtek, és
nem volt időtöltést blogolást.
Mivel én elméletileg több idő,
hogy változtatni kell.
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UBUNTU játékok
Nincs történet a játék. Megköveteli befejezése 47 szintek különböző célokkal és nehézségi
- A Mac
fokozatú. A játék indul viszonySteam Beta telepítő kód
lag könnyű. Van egy jó tutorial,
van, amely hivatkozásokat
és végigkalauzolja a korai
támogatását Linux Steam.
részei a játék. Lesz repüNincs hivatalos bejelentés
lő körül, porszemek
még nem mégis.
könnyen elnyeli, de
hamarosan a játék
- Az
válik nevetségesen
idei változat egészíti ki az új
kemény azáltal,
szintek, továbbfejlesztett
hogy nehezebb rejtgrafika és a játékmenet csíp.
vényeket, és új típusú porszemek.
Időnként előfordulhat, egyes szintek szinsmos egy vadonatúj
te lehetetlen. Azonban,
kereskedelmi játék je- Félgömb fejlesztők megoldotlent meg az elmúlt
ta ezt a problémát, a "eljárási
héten féltekén Játégeneráció". Ha kapunk egy teljekok. Ez egy kirakós játék, fizika sen elakadtál egy szintet, akkor
alapján, és állítsa be a környenyomja ezt a gombot a menüző világ Osmos. A világ nagyon ből. Ekkor egy új, véletlenszerűelegáns és tér-szerű. Itt megen generált szint létre, hogy
hajtására a "porszem" a világ - teljes, így továbbra is hallható
elnyelő kisebb porszemek,
Osmos. Ahogy a játék, akkor kihogy neked nagyobb. Azonban, nyit eredmények, amelyek felmeg kell nézni ki a nagyobb
erősítik újrajátszás értékét a
porszemek, amelyek elnyelik
játék közben megpróbál minmeg!
den eredményeket.

Játék Hírek

O
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A játék
nem más,
mint akkor
tapasztalt
előtt. Mozgatnia a
szálkát körül, akkor mozog a kurzor
az oldalán a szálkát kívánt tolja azt.
Meg tudod csinálni a rövid kitörések gyorsan, hogy gyorsan
be, vagy módosíthatja a szálkát, vagy hosszú kattintásokat,
hogy gyorsítsák fel a porszem.
Azonban minden alkalommal,
amikor mozog a szálkát, hogy
kezd zsugorodni, így kell legyen
óvatos, nehogy túl kicsi. Az
egész áramlása a játék nagyon
pihentető, nyomja el a szálkát
egész Osmos, figyelve a többi
porszemek áram egy nagyon

kellemes élmény. Egy nagyszerű játék után egy mozgalmas
session játszik akciójáték.
A játék úgy néz ki látványos.
Tér-szerű hatások valóban megfeleljen a játékban. A fény a
porszemek pompásan néz ki,
mint mozognak nyugodtan át
Osmos. Ez a minimalista, de
úgy néz ki lenyűgöző. A hang jó
minőségű - a játék hangfelvételt az egyik a legjobb szempontok. Mint már korábban
említettem, a játék nagyon pihentető, és a soundtrack kiegészíti ezt.
Osmos egy nagyszerű játék
egy egyedülálló hangulatot és
játékmenetet. Van sok a teendő, és vannak korlátlan vélet- l
enszerű szinten játszani, ha
elakad, ami valószínűleg a necontents ^

UBUNTU GAMES
héz gyorsan növekszik. A grafika és a hang kiváló, és a ruha a
játék hangulatát. "Eredmények", teszi hozzá, hogy befejezi a játékot, és teszi meg
a játékot inkább, hogy
minden az eredményeket. Jó lenne, ha Osmos
némi online funkciók,
mint például a letölthető modok, vagy online
ranglista. Osmos van elérhető részére $ 10, a deb telepítő elérhető. Van még egy
demo néhány szinten tudod kipróbálni. Osmos megér egy próbát a játékosok és a
nem-játékosok számára egyaránt.

Pontszám: 8 / 10
Sok szintek
Véletlenszerűen generált szintek
Nagy filmzene
Eredmények

Full Circle szeretném megköszönni féltekén Játékok ellátására felmértük példányát Osmos.
Féltekén Játékok független játék
termelők, akik támogatják a Linux, kérjük, támogassa őket.

Örülök, hogy van mod és online
támogatás
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Q&A

Q

tudom mozgatni a
"maximalizálni, minimalizálni, közel" gomb
a jobb oldalon a Lucid?

A

nyílt gconf-szerkesztő
terminál, akkor megy
apps> metacity> általános és végül cserél
button_layout érték: maximális, minimalizálása, közel.

Q

A számítógép egy BluRay lejátszó. Hogyan
néz Blu-Ray lemezeket Ubuntu?

A

legtöbb Blu-Ray lemezek túlzott szintű "digitális jogok kezelése."
Ha a google blurayandhddvd (blu ray és HD
DVD, de egy szót), az első találatra kell a közösségi writeup lejátszása a Blu-Ray lemezeket.

Q

I van egy laptop alá
szerelt a konyhaszekrény (lásd a következő
oldalon), a képernyő
lóg le. Szeretném, ha a kijelző,
hogy fejjel lefelé, így tudok ol-

vasni. A laptop van egy nVidia
FX 5200.

A

Írja be a következő parancsot a Kellékek /
Terminál:

gksudo gedit /
etc/X11/xorg.conf

(Megjegyzés: A nagybetűs
"X"-ban "X11"!)
Ha nincs Device részét hozzá egy, egyébként csak adj egy
"választás" sort, hogy az alábbiak szerint:
Section "Device"
Option "RandRRotation" "True"
EndSection

Mentse a fájlt, és újraindít.
Most már be ezt a parancsot terminálban:
XRandR-o inverz

Ahhoz, hogy a kijelző jobb oldalán fel, használja ezt a parancsot:
XRandR-o normál
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K
A

. Hogyan tudom megváltoztatni a nevét a
számítógépre?

például aptitude show VLC
(Köszönet Ratcheer származó
Ubuntu részére ez tanács)

nyílt tartozékok / terminál és adja meg ezt
a parancsot:

érdés Van egy Sony
Vaio laptop (VGNsr21m). Segítségével
karmikus Nem tudom
hang rögzítésére a laptop mikrofon.

gksudo gedit / etc / hostname

A fájl tartalmaz egy sort, a
számítógép nevét. Akkor:
gksudo gedit / etc / hosts

Hogy a névváltoztatás. Miután mentette a fájlt, újraindítás.

K
A

Hogyan gyorsan ellenőrzik, hogy a csomag
telepítve van?

K
A

Nyílt Kiegészítők> Terminál és írja:

gksudo gedit / etc / modprobe.d / alsa-base.conf

Ezt a sort, vagy egy meglévő módosításáról sort mondani,
hogy "auto":
opciók snd-hda-intel model =
auto

Újraindít, és állítsa be a beNyílt Kiegészítők> Termeneti szintek használatával
minál, és írja be ezt a
"mic" nem "front mic."
parancsot:

aptitude show (neve csomag)
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Q&A
Tippek és technikák
A válasza a Cloud
Úgy tűnhet, mintha egy személy írásban Ebben az oszlopban azt kell tudni mindent a
számítógépek, de ez nem igaz.

temben! Ha a keresést nagyon
specifikus, akkor azt általában
visszatér néhány tucat eredményeket. Ha kapsz ezer eredmények, meg kell dolgozni
kiválasztására bizonyos szavak, amelyek messze velejéig
a kérdés.

Kiválasztásában milyen keresési eredményeket az alábbi,
megyek az első olyan eredmény az Ubuntu Közösség dokumentációs. Egyes közösségi
Dokumentumok elavultak,
ezért inkább gyorsan próbálja
megállapítani, hogy ez egy
van, és e kérdések. Másodszor,
megnézem szálak a Ubuntu, küHa a hardver is valahogy
lönösen, ha a "megoldani" szeszó, én is egy modellszámot, a
repel a címben. Számos blogok
hardver, mint például a vgnolyan emberek, akik néha írni Lisr21m, amely modell a Sony lapnux, akik közül néhányan natop. "Sony laptop" kifejezés pongyon knowledgable, és kiváló
tatlan, hogy hasznos lehet.
író. Egyes esetekben, eladó telek tartalmaz lényeges informáA másik szó vagy kifejezés arciókat, különösen, ha szeretné
ra a kérdésre vonatkozik. Így
letölteni a kézikönyvet. Végül,
például, kérdésekre ebben a
vannak más fórumok a Linux
számban használják ezeket a
univerzumban, ami néha haszszavakat: blu-ray, inverz, nevet.
nos lehet.
Az én elsődleges skill, hogy
képes használni a kereső hatékonyabban, mint a legtöbb ember, és én alig van szükség a
Google speciális funkciók. A legtöbb az én keresések közé három vagy négy szót, és egyikük
a "linux", vagy "ubuntu".

térni a keresési eredményeket.
Nem hiszem, hogy ez minősül
nekem, mint egy pesszimista,
van oka a Google számos olyan
keresési eredményeket.

számos kérdést, és én mindig
sikerült megtalálni a választ keresünk! ÉN használ az Ubuntu
sokat, de én még soha nem
kezdett egy szál van.

Az Ubuntu tartalmazza a keresés funkciót, amit csak találtam hasznos, ha én keresek
egy szót. Még akkor is, a Google általában a jobb választás.

Ha egy tökéletes keresést, akAmikor én követ egy keresékor kap egy eredményt, amely
si eredmény, mindig nyissa
Van ez munkás értem? Mivel
választ ad a kérdésére. Én már
meg egy új lapon, ha feltételez- az Ubuntut választotta volt már
csak azt láttam egyszer az élezük, hogy én is szeretnék visszafull circle magazine #37
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Az asztalon

Ez az én Linux desktop. Már használt Linux évekig, és a
kedvencem az Ubuntu disztribúció miatt könnyű használni.
Ebben a screenshot vagyok Ubuntu 9,10 a Gnome. A
háttérben Adrenaline_by_vargeEEEEn származó deviantART
és használom Conky a rendszer ellenőrzésére. ÉN használ
Emerald Theme Manager-hoz fuss a téma SlicknesS.
A számítógép egy HP 2230s laptop Intel Core 2 Duo T5870,
2GB RAM, 160GB HDD, és egy 12,1 hüvelykes képernyővel.
A legtöbb hardver dolgozott rögtön az Ubuntu, kivéve a
webkamera és ujjlenyomat-olvasó.
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Ez egy képernyő szemcsésedik az én Toshiba Satellite laptop
Ubuntu Intrepid Ibex. Hardver specifikáció: CPU egy Intel
Pentium kétmagos, 1,7 GHz, RAM, 1,5 GB, 160 GB HDD,
Grafikus kártya 256 MB. A rendszer kettős csomagtartó-val
Windows 7, de ritkán van-hoz csomagtartó Windows.
A rendszer fut a képernyőt a Pidgin plugin és egyéb dolgokat.
Én vezetem szinte mindenféle alkalmazás-m laptop, mert én
vagyok a számítógép-tudomány hallgató és szeretek
kipróbálni minden nyílt forráskódú alkalmazás. Mindegyikük
mindig működik megfelelően. Néhány alkalmazás, amit
telepített Java fordító, Eclipse, VLC player, a Google Desktop,
a Google Chrome böngésző, Stardict, Inkscape, Wireshark,
Skype, és a FileZilla.
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Az asztalon

Hello, itt van az asztalon. Én Ubuntu 9,10-ra egy gép egy
Intel Core Duo E7400 processzort, ATI Radeon HD4670,
Gigabyte EP31-DS3L, és 4GB RAM. Minden remekül működik,
és out-of-box.
Háttérkép: http://www.therapycompanion.com/wpcontent/uploads/2009/09/aero-blue-abstract-wallpaper.jpg
Sidebar Conky alkalmazás (http://conky.sourceforge.net/)
Dockbar a toklász (http://wiki.awn-project.org)
Gnome színválasztó (http://gnomecc.sourceforge.net/) a
szöveg színe a Gnome panel.
Mindenütt vannak egyéni ikonok
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Ez az én laptop asztalát.
Avant Windows Navigator a dokkolót. Háttérkép-tól
DesktopNexus. A téma zni3 származó gnomelook, és az ikon
csomag fekete-fehér stílus deviáns art.
Laptop egy Compaq Presario C700 2 GB RAM, 120 GB HDD,
és a kettős indítást a Windows XP Professional és a Linux
Mint 7.
ÉN használ Windows a játékok, és a menta a szép sok
minden mást -, hogy mivel főként Gimp, Inkscape, és az
összes egyéb mesebeli tervezési eszközök Ubuntu.
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TOP 5

Csempézés Ablakkezelők
Xmonad

AwesomeWM
http://awesome.naquadah.org/

http://xmonad.org

AwesomeWM dinamikus csempézés ablakkezelő írt Lua. Tudja
kezelni mind a lebegő és a csempézés ablak elrendezés, és
nem kezeli a lebegő ablakot a "mindig a fent említett"
módon, hogy a legtöbb csempézés ablakkezelők csinálni.
Tartalmaz egy beépített panel és rendszer tálca, és a kiváló
multi-monitor támogatás. Sajnos, a konfigurációs szintaxis
megváltozik, elég gyakran, hogy újra írni a konfigurációs fájl
szükséges.

Egy másik dinamikusan csempézés ablakkezelő írt Haskell.
Lebegő réteg mindig a tetején. Konfigurációs fájlok is
dokumentált, és a program maga robusztus. Kitűnő program
segítségével élesíteni a Haskell készségeket, illetve, hogy az
Ön érdekében a lehetőségeit Haskell. Lehetővé teszi a testre
munkaterületek a képernyő (azaz a különböző címkéket és
elrendezést, a második monitor, mint az első). Szükség
xmobar vagy egy egyéni dzen bár a panel-rendszer tálca.

Csomag: félelmetes a Universe tárolóból.
Csomag: xmonad a Universe tárolóból.
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TOP 5 - Csempézés Ablakkezeló´k
DWM

I3

http://dwm.suckless.org

http://i3.zekjur.net

DWM is a dynamic tiling window manager written in C. It is
intended to be a small, single-binary system, never
exceeding 2000 Source Lines of Code. Uses tags on windows
to manage floating and tiled windows, giving fine-grained
control over each window. Requires a re-compile after every
change of the configuration file. Excellent system to use and
expand on if you're learning C. Floating windows are, again,
always on top (but can be brought to the front from a
separate workspace).

i3 is a dynamic tiling window manager written in C, written
from scratch. It is fast and stable. It is also documented well,
and offers resources to allow developers to easily contribute
to, or modify, i3. It generates workspaces dynamically (and
there is no limit). Similar pros/cons to the previous tiling
window managers.

Package:

Package:

in universe repository

in universe repository.
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TOP 5 - Csempézés Ablakkezeló´k
PyTyle
http://pytyle.com
PyTyle egy Python szkript célja, hogy utánozza a
viselkedésnek egy csempézés ablakkezelő belül egy másik
ablakkezelő. Annak a ténynek köszönhető, hogy ez egy script,
akkor lehet használni Openbox, Gnome, és így tovább. Nem
dinamikusan cserepek ablakokat, de a könnyű és könnyen
használható. Sajnos, nem deb fájl létezik, de vannak
utasítások telepítheti a szkriptet a wiki fenti (használatakor
setup.py file).
Csomag: http://sourceforge.net/projects/pytyle/files/

Az Ubuntu brit podcast által benyújtott tagja az Egyesült Királyság Ubuntu Linux közösség.
Célunk az, hogy a jelenlegi, aktuális információkat, valamint,
Ubuntu Linux-felhasználók számára világszerte. Mi minden vonatkozására kiterjednek Ubuntu Linux és a szabad szoftver, és
a fellebbezés mindenkinek a legújabb felhasználó a legrégebbi
kódoló, a parancssorból a legújabb GUI.
Mivel a műsor által a brit Ubuntu közösség, a podcast hatálya
alá tartozik az Ubuntu magatartási kódex, és ezért alkalmas
minden korosztály számára.
http://podcast.ubuntu-uk.org/
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Hogyan segíthet
Folyamatosan keressük az új cikkek közé tartozik a Full Circle. Cikkre
vonatkozó iránymutatások, ötleteket, és a fordítási probléma, kérjük,
nézze meg a wiki: http://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine
Kérjük, email cikkek: articles@fullcirclemagazine.org

- Ronnie Tucker
ronnie@fullcirclemagazine.org
- Rob Kerfia
admin@fullcirclemagazine.org
- Robert Clipsham
mrmonday@fullcirclemagazine.org
- Robin Catling
podcast@fullcirclemagazine.org

Ha szeretné, hogy nyújtson be a hírek, e-mail, hogy: news@fullcirclemagazine.org
Küldje el észrevételeit, vagy Linux tapasztalatok: letters@fullcirclemagazine.org
hardver / szoftver véleménye kell küldeni: reviews@fullcirclemagazine.org

Pércsy Kornél

Kérdések a Q & A kell menni : questions@fullcirclemagazine.org
asztali monitorhoz kell, hogy e-mailben: misc@fullcirclemagazine.org
... vagy akkor látogasson el a fórumhoz: www.fullcirclemagazine.org

A magazin nem a folyóirat nélkül cikkek és a Full Circle sem kivétel.
Szükségünk van a vélemények, asztali és történetek. Azt is meg kell Kritikák
(játékok, alkalmazások és hardver), útmutató cikkek (bármely K / X / Ubuntu
alá), és bármilyen kérdése, vagy javaslata van, akkor lehet.
Küldje el a: articles@fullcirclemagazine.org
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