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EEllőősszzóó

Köszöntünk a Full Circle Magazin legújabb kiadásában!

Minden jót!

Full Circle Podcast
Megjelenik minden második 
héten, mindig a friss Ubun-
tus hírekkel, véleményekkel, 
áttekintőkkel, interjúkkal és 
hallgatói visszajelzésekkel. A 
Side-Pod egy újdonság, egy 
extra (rendszertelen) rövid 
podcast, ami mellékága a fő 
podcastnak. Leginkább álta-
lános technikai és nem-Ubun-
tus cuccokkal foglalkozik, 
melyek nem illenek a fő pod-
castba.

Műsorvezetők:

mailto:ronnie@fullcirclemagazine.org
http://www.scribus.net
http://www.gimp.org
http://www.openoffice.org
http://creativecommons.org/
http://fullcirclemagazine.org
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LLiinnuuxx  hhíírreekk

Full Circle Notifier - Béta kiadás!

Full Circle Notifier

Több informá-
cióért látogasd meg az 
FCN Google Csoportot:

0,99$-os Ubuntu Könyvek a Kindle 
számára

Ubuntu Pocket Guide

Mi következik a Natty 
után?

Forrás:

A Firefox 4 megdupláz-
za az IE9 24 órán belüli 
letöltési arányát.

Forrás:

http://goo.gl/4Ob4
http://keirthomas.com/kindle.html
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Elő-kódolás
lua_load 
/home/lswest/conky_testing/ri
ngs-v1.2.lua

lua_draw_hook_pre ring_stats

PPaarraannccssoolljj  ééss  UUrraallkkooddjj
Írta Lucas Westermann

CCoonnkkyy  ééss  LLuuaa

Óra
Az óra beállítása.

{ 
name='time', 
arg='%I', 
max=12, 
bg_colour=0xffffff, 
bg_alpha=0.1, 
fg_colour=0xffffff, 
fg_alpha=0.4, 
x=165, y=170, 
radius=89, 
thickness=7, 
start_angle=0, 
end_angle=360 

},

http://lswest.deviantart.com/#/d3ay5fb
http://londonali1010.deviantart.com/art/quot-Rings-quot-Meters-for-Conky-141961783
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Parancsolj és Uralkodj

if pt['arg'] == '%S' then 
cairo_arc(cr, xc, yc, 
ring_r, angle_0, 
t_arc+arc_w) end

${goto 115}${voffset 
150}${time %A}

${goto 115}${time %b %d %Y}

MPD Widget

{ 
name='time', 
arg='%M', 
max=60, 
bg_colour=0xffffff, 
bg_alpha=0.1, 
fg_colour=0xffffff, 
fg_alpha=0.4, 
x=165, y=170, 
radius=79, 
thickness=7, 
start_angle=0, 
end_angle=360 

}, 
{ 

name='time', 
arg='%S', 
max=60, 
bg_colour=0xffffff, 
bg_alpha=0.1, 
fg_colour=0xffffff, 
fg_alpha=0.4, 
x=165, y=170, 
radius=70, 
thickness=5, 
start_angle=0, 
end_angle=360 

},
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Parancsolj és Uralkodj

function 
conky_my_flag(my_arg)
    flag = my_arg
    return ""
end

local 
updates=conky_parse('${update
s}')
    update_num=tonumber(updat
es)
 
    if update_num>5 then
        for i in 
pairs(settings_table) do
            setup_rings(cr,se
ttings_table[i])
        end
    end

if tonumber(flag) == 1 then
<text from above>
end
cairo_destroy(cr)

{ 
name='mpd_percent', 
arg='', 
max=100, 
bg_colour=0xffffff, 
bg_alpha=0.1, 
fg_colour=0xffffff, 
fg_alpha=0.4, 
x=70, y=170, 
radius=60, 
thickness=7, 
start_angle=0, 
end_angle=360 

},

if tonumber(flag) == 1 then
    local updates=conky_parse('${updates}')
    update_num=tonumber(updates)
 
    if update_num>5 then
        for i in pairs(settings_table) do
            setup_rings(cr,settings_table[i])
        end
    end
end
cairo_destroy(cr)
end

${lua my_flag 0} 
${if_mpd_playing} 
${lua my_flag 1} 
${execi 2 python /usr/bin/mpd-cover} 
${image /tmp/cover -p 40,138 -s 60x60 -u 15} 
${if_match "${mpd_status}" == "Paused"} 
${offset 137}${voffset 40}${font 
DejaVuSans:bold:size=10}Paused 
$endif 
${if_match "${mpd_status}" == "Playing"} 
${offset 137}${voffset 20}${font 
DejaVuSans:bold:size=10}${mpd_artist} 
${offset 137}${font DejaVuSans:size=9}${scroll 38 
${mpd_title}}$font 
$endif 
$endif
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Lucas

Parancsolj és Uralkodj

imlib_cache_size 0 Scripts:

mailto:lswest34@gmail.com
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=112708
mailto:lswest34@gmail.com
http://pastebin.com/SpC6bcn7
http://pastebin.com/iZFdZAeg
http://pastebin.com/zkVVHkYk
http://pastebin.com/BDa5MHuR
http://pastebin.com/ZX4pLbta
http://ucubed.info
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HHooggyyaannookk
Írta Greg Walters

PPrrooggrraammoozzzzuunnkk  PPyytthhoonnbbaann  --  2211..  rréésszz



10 tartalom ^

Programozzunk Pythonban - 21. rész
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Programozzunk Pythonban - 21. rész
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Programozzunk Pythonban - 21. rész

<widget class="GtkWindow" id="MainWindow">
    <property name="visible">True</property>
    <property name="title" translatable="yes">Playlist Maker v1.0</property>
    <property name="window_position">center</property>
    <property name="default_width">650</property>
    <property name="default_height">350</property>
    <signal name="destroy" handler="on_MainWindow_destroy"/>

  <child>
     <widget class="GtkToolButton" id="tbtnAdd">
        <property name="visible">True</property>
        <property name="label" translatable="yes">Add</property>
        <property name="use_underline">True</property>
        <property name="stock_id">gtk-add</property>
        <signal name="clicked" handler="on_tbtnAdd_clicked"/>
     </widget>
     <packing>
         <property name="expand">False</property>
         <property name="homogeneous">True</property>
     </packing>
  </child>
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Greg Walters

Programozzunk Pythonban - 21. rész

self.wTree.signal_autocon-
nect(dict)

if __name__ == "__main__":
plm = PlayListMaker()
gtk.main()

Glade fájl:

Python forráskód:

#!/usr/bin/env python
import sys
from mutagen.mp3 import MP3
try:
    import pygtk
    pygtk.require("2.0")
except:
    pass
try:
    import gtk
    import gtk.glade
except:
    sys.exit(1)

class PlayListMaker:
    def __init__(self):
        #=============================================
        #                     Window Creation 
        #=============================================
        self.gladefile = "playlistmaker.glade"
        self.wTree = 
gtk.glade.XML(self.gladefile,"MainWindow")

   #===================================================
   #                  Create Event Handlers
   #===================================================
   dict = {"on_MainWindow_destroy": gtk.main_quit,
           "on_tbtnQuit_clicked": gtk.main_quit}

http://fullcirclemagazine.pastebin.com/YM6U0Ee3
http://fullcirclemagazine.pastebin.com/wbfDmmBh
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HHooggyyaannookk
Írta Elmer Perry LLiibbrree  OOffffiiccee  --  22..  rréésszz
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Libre Office - 2. rész
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HHooggyyaannookk
Írta Kevin O'Brien EE--oollvvaassóó  sszzooffttvveerr  LLiinnuuxxoonn

A Calibre: Az asztali 
megoldás

Hozd létre a könyvtára-
dat

http://calibre-ebook.com/
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Hogyanok - E-olvasó szoftver Linuxon

E-olvasók 

http://www.aldiko.com
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KÖVETKEZŐ HÓNAPBAN:

Hogyanok - E-olvasó szoftver Linuxon

EXTRA! EXTRA!

OLVASS EL MINDENT ERRŐL!
A Full Circle Különleges-
 kiadásait kiengedtük a -
gyanútlan világra*

A TÖKÉLETES SZERVER
KÜLÖNLEGES KIADÁS

Ez a Full Circle különleges 
kadása, amely a Tökéletes 
szerver cikkek közvetlen 
utókiadása, amelyeket 
először az FCM 31-34. 
számában adtak ki.

PYTHON
1. KÜLÖNLEGES KIADÁS

http://fullcirclemagazine.org/special-edition-1-the-perfect-server/
http://fullcirclemagazine.org/python-special-edition-1/
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HHooggyyaannookk
Írta Ronnie Tucker ÍÍrrjjuunnkk  aa  FFuullllCCiirrccllee--bbee

Irányelvek

Á ltalános szabály, hogy a 
cikk témája valamilyen mó-
don kapcsolódjon az Ubuntu-
hoz, vagy annak valamelyik 

változatához (Kubuntu, Xubuntu, 
Lubuntu, stb).

A cikket bármilyen programmal 
írhatod. Én az OpenOffice-t ajánla-
nám, de KÉRLEK ELLENŐRIZD A HE-
LYESÍRÁST ÉS NYELVTANT!

Szerkesztés

Képek
Nem Angol anyanyelvű 
szerzők

FÓKUSZBAN

Játékok/Alkalmazások
Ha játékokról/alkalmazásokról írsz, szíveskedj érthetően 
leírni:

a játék nevét

Hardver
Hardver esetén kérlek világosan írd le:

Nem feltétel a szakértelem - írj azokról a já-
tékokról, alkalmazásokról és hardverekről, 
amiket a mindennapi életben használsz.

https://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine/Style
articles@fullcirclemagazine.org
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LLiinnuuxx  LLaabboorr
Írta Robin Catling

Lássuk a FAT-ot

Az Apple

FFáájjllrreennddsszzeerreekk,,  22..  rréésszz  --  IIddeeggeenn  ttaalláállmmáánnyyookk
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Linux Labor - Fájlrendszerek 2. rész

Zsákutcák

Csillogó-villogó

Befejezés
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AAzz  éénn  ttöörrttéénneetteemm
Írta C. F. Howlett
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KKüüllöönnvvéélleemméénnyy
Írta Neil Oosthuizen

Severed Fifth

http://www.severedfifth.com
http://www.artofcommunityonline.org/
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Különvélemény
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http://www.ubuntu-user.com/subscribe-now/
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FFóókkuusszzbbaann
Írta Robert Szabo

Piano Booster Háttér 

Így történt
Felszerelés 

PPiiaannoo  BBoooosstteerr

http://pianobooster.sourceforge.net/
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Fókuszban: Piano Booster

9/10

Pozitívumok:

Negatívumok:

http://www.dealextreme.com/p/usb-to-midi-cable-with-16-midi-input-output-channels-1-8-meter-11277
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LLeevveelleekk
Kihagytátok!

F ura, hogy kiválasztottatok 
három Lilypond alapú ap-
pot, de még csak meg 
sem említettétek a Fresco-

baldi-t. Még furább, hogy hanyagol-
tátok a Musescore-t.

Ludo

Boldog évfordulót!

Dougn Redhammer

Ebook genetika

Saurabh

Join us on:

mailto:letters@fullcirclemagazine.org
http://facebook.com/fullcirclemagazine
http://twitter.com/fullcirclemag
http://calibre-ebook.com/
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Levelek

SEGÍÍÍÍÍÍÍTSÉÉÉÉÉG!

Joel Kilthau

Se kivágás, se beillesz-
tés

Cornelis 

RadioTray

Craig Anderson

http://radiotray.sourceforge.net/
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HHööllggyyeekk  ééss  aazz  UUbbuunnttuu
Írta Elizabeth Krumbach

Elizabeth Krumbach:

Flavia Weisghizzi:
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Full Circle Podcast

Ismertető:
Hírek:

Játékok:

A Full Circle Podcast a Tech 
Podcasts Network büszke tagja.

Hölgyek és az Ubuntu

http://fullcirclemagazine.org/
http://weisghizzi.ilcannocchiale.it
http://deindre.wordpress.com/ 
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JJááttéékkookk  UUbbuunnttuunn
Írta Ed Hewitt

VVeennddeettttaa  OOnnlliinnee
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Játékok Ubuntun

Pontszám: 
7/10

Pozitívum:

Negatívum:

http://www.vendetta-online.com/
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KKéérrddéésseekk  ééss  VVáállaasszzookk
Szerkesztette Gord Campbell

K : Olyan programra van 
szükségem, amely han-
gosan felolvassa a doku-
mentumokat; van ilyen 

Ubuntura?

K : Vettem egy Canon Li-
de 110 szkennert, de 
nem tudok szkennelni 
vele.

sudo add-apt-repository 
ppa:plaxx/random-fixes

sudo apt-get update

sudo apt-get install libsane 
sane-utils

K : A piros háromszögben 
lévő felkiáltójel, amely 
jelzi, ha a rendszer kép-
telen felismerni, hogy 

vannak-e frissítések, sohasem tű-
nik el.

sudo apt-get update

sudo apt-key adv --keyserver 
keyserver.ubuntu.com --recv-
keys 16126D3A3E5C1192

K : Éppen most végeztem 
egy friss Mythbuntu 
10.10 telepítést egy do-
bozon, amelyen előző-

leg 9.10 futott. A házilag 
készített IR erősítőm nem műkö-

dik; ez a lirc honlapról származó 
szabványos dióda-ellenállás-led 
soros adó, és legalább egy éve hi-
bátlanul működött.

K : Kezdő vagyok Ubuntu-
ban. Eddig mindkét par-
tícióm (Ubuntu és 
WinXP) jól működött, 

mindig volt választási lehetősé-
gem indításnál. Majd egyszerűen 
eltűnt a Windows indítási lehető-
ségem.

sudo update-grub

K : Van egy Dell Latitude 
E5500 noteszgépem, és 
megpróbáltam beállíta-
ni a ventilátorszabályo-

zó démont, hogy az i8kfan-nal 
megoldjam a zaj- és a melegedési 
problémákat.

Wipsternek

K : A netbookomnak csak 
4 GB tárhelye van, így 
azon tűnődöm, hogy a 
programokat lehet-e 

más eszközökre, mint pl. SDHC 
kártyákra telepíteni?

mailto:questions@fullcirclemagazine.org
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Kérdések és Válaszok

K : Babráltam a képernyő 
tetején lévő panelt, és 
eltávolítottam valamit, 
amit nem akartam. Ho-

gyan állíthatom vissza a fő menü-
sort, hogy az összes eredeti 
gombom és egyebem meglegyen 
anélkül, hogy újra kelljen telepíte-
nem, és mindent elölről kezde-
nem?

gconftool --recursive-unset 
/apps/panel && killall gnome-
panel

K : Az Ubuntu tárolókban 
vannak olyan fájlok, 
amelyeket a Synaptic 
Csomagkezelő „helyki-

töltőként” sorol fel, és néhányat 
„átmeneti üres csomagnak” ne-

vez. Mik ezek az állományok, és 
hogyan használjuk ezeket? 

Tippek és Trükkök

Telepítés külső meghajtóra

http://portablelinuxapps.org/
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Kérdések és Válaszok

sudo fdisk -l
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AAzz  éénn  aasszzttaalloomm

Danang Dwi Kristiyanto

Itt az alkalom, hogy megmutasd a világnak az asztalodat (desktop) vagy a PC-d. Küldj 
képernyőképeket és fényképeket a misc@fullcirclemagazine.org e-mail címre! Kérlek, 
mellékelj egy rövid szöveges leírást az asztalodról, a saját gépedről vagy az asztalod 
illetve a PC-d bármely egyéb érdekességeiről.

BHAVEEK DESAI

mailto:misc@fullcirclemagazine.org
http://abstract.desktopnexus.com/
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Az én asztalom

yafc18

Ubuntut használok kb. három hónapja, és imádom. 
10.10-et használok egy Dell Inspiron 1520 laptopon. Íme 
egy képernyőkép az asztalomról. Svédországban élek, 
de az Egyesült Államokból származom, így a Conky Fah-
renheit fokban mutatja az időjárást, a helyi időt és azo-
kat az időzónákat, ahol a családom lakik, és az aktuális 
átváltást a dollár és a svéd korona között. A rendszere-
men a nyelvet az angol, a japán és a svéd között válto-
gathatom.

John Niendorf
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TTOOPP  55
Írta Andrew Min

iTALC Nanny

IIsskkoollaaii  eesszzkköözzöökk

http://italc.sourceforge.net/
http://projects.gnome.org/nanny/
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TOP 5 - Iskolai eszközök

Vym GCompris

http://www.insilmaril.de/vym/

http://gcompris.net/
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TOP 5 - Iskolai eszközök

Edubuntu

Ubuntu UK podcastot

Célunk, hogy aktuális és hasznos információkat osszunk 
meg az Ubuntu Linux felhasználókkal szerte a világon. Az 
Ubuntu Linux és a Szabad Szoftverek minden területével fog-
lalkozunk és mindenkihez szólunk a kezdő felhasználótól 
egészen a tapasztaltabb programozókig, a parancssortól a 
legújabb grafikus kezelőfelületig.

A műsort az Ubuntu UK közössége készíti, az adásra vonat-
kozik az Ubuntu Code of Conduct, így bármilyen életkorú 
hallgató számára ajánlott.

Elérhető MP3/OGG formátumban 
Miro-n és iTunes-on keresztül, vagy 
közvetlenül az oldalról.

http://podcast.ubuntu-uk.org/
http://edubuntu.org/
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KKöözzrreemműűkkööddnnééll?? Szerkesztő

Webmester

Kommunikációs felelős

Fordítók:

Szerkesztő - 
Korrektor - 

A FULL CIRCLE-NEK SZÜKSÉGE VAN RÁD!

magyar fordítócsapat

magyar fordításait 
email

hírt

Véleményed

elemzéseket

Kérdéseket

Az én Desktopom

fórum

mailto:ronnie@fullcirclemagazine.org
mailto:admin@fullcirclemagazine.org
mailto:mrmonday@fullcirclemagazine.org
mailto:podcast@fullcirclemagazine.org
mailto:articles@fullcirclemagazine.org
http://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine
http://ubuntuforums.org/forumdisplay.php?f=270
mailto:news@fullcirclemagazine.org
mailto:letters@fullcirclemagazine.org
mailto:reviews@fullcirclemagazine.org
mailto:questions@fullcirclemagazine.org
mailto:misc@fullcirclemagazine.org
mailto:articles@fullcirclemagazine.org
mailto:articles@fullcirclemagazine.org
http://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine
http://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine



