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EEllőősszzóó

ÜDVÖZÖLLEK A FULL CIRCLE KÜLÖNLEGES KIADÁSÁBAN

A Full Circle magazin már több mint 100 kiadást ért meg. 2007 óta ontja ránk a hasznosabbnál-haszno-
sabb információkat. Sokan, sokféle tudásra tettünk szert általa. Szerencsére az Ubuntu és vele a Linux

tábora folyamatosan bővül. A kezdő userek pedig eltökéltségükhöz mérten sok kérdést tesznek fel az új
játszóterükről. Nekik, és a tudásukat felfrissíteni vágyóknak, vagy új, eddig ismeretlen területre tévedt „U-
buntuzóknak” készítettük ezt a számot.

Ez az összeállítás az első 50 szám tematikus jegyzékét tartalmazza, némi önkényes válogatással. A jegyzékbe azokat a cikkeket, publikáció-
kat vettük be, melyek véleményünk szerint segítenek az olvasóknak választ találni az Ubuntuval, vagy egyes programok használatával kapcso-
latban felmerült kérdésekre. Lehetőség szerint igyekeztünk témakörökre osztani a cikkeket, vagy egyes nagyobb sorozatot kiemelten kezelni.
A „Parancsolj és uralkodj” részben az azonos című sorozat részeit találhatod. „A Linux lelkivilága” a Linux/Ubuntu használatával kapcsolatos
cikkekről tartalmaz rövid összefoglalót, míg a többi kategória magáért beszél. A lap végén összeszedtük a magazinokban megjelent összes
kérdést, amiket átböngészve talán rátalálsz arra, ami téged is foglalkoztat. A válaszokat szintén az adott magazinban találod.

Minden, a jegyzékbe felvett cikkből megtalálod a címét, (több részes esetén a részek sorszámát is), találsz egy rövid részletet, mely jellem-
zően megmutatja miről szól az adott írás, majd a lap száma következik, melyben az írást találod. Erre kattintva (ha csatlakozol az internethez)
a szám magyar letöltési linkjére ugorhatsz. Ha már letöltötted a számot és egy könyvtárban van ezzel a számmal, a bal oldali ikonra kattintva
azonnal a cikkhez ugorhatsz az adott magazinban. Ebben a tartalomjegyzékben szavakra is kereshetsz, így hamar megtalálhatod akár egy pa-
rancs leírását is, amennyiben szó volt róla valamelyik számban.

Szerencsére az Ubuntu fejlesztői nem félnek visszanézni, így a kompatibilitással visszamenőleg sincs gond. Akár több éves információk is
helytállóak lehetnek. A rendszer, és a programok működésében is segíthetnek bennünket sok éves trükkök, helyenként kis módosítással. En-
nek ellenére ne felejtsd el, hogy a leírás, tipp a te verziódtól eltérő programra íródhatott, így nincs garancia a működésére.

Reméljük, hogy ez a kiadványunk sok olvasónknak nyújt segítséget. Mindenkinek hatékony keresést és jó szórakozást
kíván a Full Circle Magyar Fordítócsapata és a szerkesztő:

Kiss László

A magazin az alábbiak
felhasználásával készült

http://www.scribus.net
http://www.gimp.org
http://www.libreoffice.org
http://creativecommons.org/
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1 . rész

A parancssor első ránézésre ijesztőnek tűn-
het, de ha egyszer mesterien elsajátítot-

tad, soha nem fogod megérteni, hogyan
élhettél nélküle. Ebben a hónapban bemutat-
lak egyik legjobb barátodnak és megmutatom,
miként dolgozhatsz vele biztonságban...

2. rész

Az előző hónapban megmutattuk, hogyan
használhatod biztonságosan a parancs-

sort. Mivel ezzel mostanra már tisztában vagy,
elkezdheted használni a saját épülésedre. A
következő részben megmutatjuk a fájlkezelés
alapjait, ami később a bonyolultabb dolgok
alapja lesz...

3. rész

Most, hogy tudod, miként navigálj a pa-
rancssorban, rájössz, hol is vagy és mi-

lyen fájlok vannak a mappában, megmutatjuk,
hogyan kezeld a fájljaidat a parancssorban...

4. rész

Ha figyelemmel kísérted eddig a cikksoro-
zatot, mostanra már elsajátítottad a pa-

rancssoros fájlkezelés alapjait. Ebben a
hónapban megmutatjuk neked, hogyan szer-
kesztheted fájljaidat nano-val és vi/vim-mel...

5. rész

Ebben a hónapban megmutatjuk, hogyan
kezelj csomagokat parancssor használatá-

val. Amikor elérkezik az ideje annak, hogy pa-
rancssorral kezeljünk csomagokat, két fő
lehetőségünk van: apt-get és aptitude. Nem
megyek bele összehasonlítgatásokba, egy
gyors Google-keresés elegendő információval
szolgálhat a témáról. Az aptitude-re esett a vá-
lasztásom ebben a cikkben...

6. rész

Ha megesett már veled valaha, hogy elfe-
lejtetted, hova is tettél egy fájlt, akkor az

e havi „Parancsolj és uralkodj” az, amire szük-
séged van...

7. rész

Emlékszem első találkozásomra a számító-
gép termináljával. Nagyon féltem manuáli-

san kódot gépelni a számítógépbe. Minden
egyes parancsnál azon aggódtam, nehogy vala-
mit elrontsak. Mi van, ha félregépelek valamit
és az tönkreteszi a gépemet? Idővel ez az ag-
godalom elmúlt és bizalom lépett a helyére,
ami már a kezdetektől is lehetett volna.

8. rész

A „Parancsolj és uralkodj” ezen részében a
grep, sed, awk, cat és cut kimenetformázó

funkciók alapjaival ismerkedünk meg. Ezeknek
akkor vesszük hasznát, mikor olyan dolgokat
használunk, mint a Conky, vagy szkripteket,
amik témainformációkat írnak a terminálra.

9. rész

Volt már valaha olyan videód, amelynek a
méretét le szeretted volna csökkenteni és

hozzá szeretted volna adni egy prezentáció-
hoz? Vagy talán át akartad konvertálni egy má-
sik formátumba, hogy le tudd játszani? Ma
megmutatom, hogyan teheted meg ezeket a
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http://fullcircle.hu/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=issue21_hu.pdf
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Parancsolj és uralkodj
paracssoros „ffmpeg” használatával. Szintén be
fogom mutatni a „mogrify” parancsot, ami az
imagemagick csomag egyik képszerkesztő al-
kalmazása. Segítségével nagyon sok dolgot
megtehetsz, de én csak az alapokat mutatom
meg – leginkább a képek átméretezését (pl.
thumbnail-ekhez, vagy más, kis képekhez).

1 0. rész

Észrevettem, hogy az elmúlt néhány hétben
elég sok témát nyitottak az Ubuntu fóru-

mokon a hibakezeléssel kapcsolatban. Így hát
eldöntöttem, hogy megmutatom azokat az
alapvető dolgokat, amiket én szoktam csinálni,
ha egy hibával találkozom, így rá tudok keresni
a Google-n a megoldásra (hacsak nem tudom
kijavítani egyedül).

1 1 . rész

Ebben a cikkben olyan dolgokat fogunk au-
tomatizálni, melyeket minden nap elvégzel

és segítek neked egy működő backup (bizton-
sági mentés) szkript létrehozásában.

1 2. rész

Gondoltad valaha, hogy „lennie kell egy
egyszerűbb megoldásnak”, ahogy tonná-

nyi régi parancsot nyálaztál át a history-ban

egy konkrét parancsot keresve? Van egysze-
rűbb mód is ennél. Nem csak ez, hanem van
egy csomó hasznos dolog, amit a terminállal és
a shell-lel csinálhatsz, hogy megköny-nyítsd az
életed.

1 3. rész

Mielőtt bármibe is belekezdenék, szeret-
ném megköszönni Harold De Bruijn olva-

sónknak, hogy rámutatott a pacpl létezésére
(http://pacpl.sourceforge.net/) és a tényre,
hogy támogatja a tagek konvertálását. Ezt
használhatjuk az ffmpeg helyett az m4a funk-
cióban, amit az előző számban mutattam be,
mivel ez megtartja a tageket az átkonvertált
formátumban.

1 4. rész

A „Parancsolj és uralkodj” e havi részében
olyan dolgokat mutatok be, amelyeket

különféle instrukciókkal együtt is- mertetnek a
neten, illetve önmagukban nem elegek egy
egész cikkhez, de beszélni kell róluk.

1 5. rész

Nemrégiben egyik olvasónk azt kérte, hogy
ismertessem a help vagy man (manual)

oldalak kinézetét. Az ő kedvéért ebben a cikk-

ben a „ping” parancs „help”, illetve „man” olda-
lára fókuszálok.

1 6. rész

Nyomkodtál már feleslegesen extra billen-
tyűket a laptopodon, hogy kiderítsd, mű-

ködik-e? Majd később kiderült, hogy a
shortcuts program nem is ismeri ezeket a
gyorsbillentyűket? Én egy ehhez hasonló prob-
lémával találkoztam, mikor az Openboxot állí-
tottam be a netbook-omon, így hát gondoltam,
megosztom veletek, hogyan kell funkciókat
rendelni egyes billentyűkhöz, még akkor is, ha
úgy tűnik, a program nem ismeri fel az adott
billentyűt.

1 7. rész

Nemrég értem vissza a nyári vakációmról,
és miután telepítettem a durván 300 cso-

magot érintő frissítést, észrevettem a conky-
ban, hogy a root partícióm kezd megtelni. Így
hát gondoltam, sokaknak hasznára válhat, ha
írok egy cikket pár tippről, amiket évek óta al-
kalmazok, ha kezd megtelni a merevlemezem.

1 8. rész

Mielőtt belekezdenék e havi témánkba,
meg szeretném köszönni David Rowell-
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http://fullcircle.hu/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=issue29_hu.pdf
http://fullcircle.hu/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=issue30_hu.pdf
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nek, hogy rámutatott: bizonyos rendszereken
a thumbnails könyvtár is sok helyet foglalhat...

...Most pedig térjünk rá e havi témánkra.
Tudom, hogy napjainkban sok ember használ
Ubuntut, vagy a Linux más formáját noteboo-
kokon, ezért úgy gondoltam hasznos lehet, ha
leírom hogyan kapcsolható ki az energia- ellá-
tás menedzselése a merevlemezeken, ami nagy
élettartam-csökkenést okozhat a notebook
meghajtókon.

1 9. rész

ovember 15-én kaptam egy e-mailt Brian
Jenkins olvasónktól, amiben leírta, hogy

örömmel venné, ha írnék egy cikket a GNU
Screen-ről, mivel ő most kezdte el használni és
nagyon hasznosnak bizonyult a program. Tehát
Brian, itt a cikked!

20. rész

Most, hogy a múlt hónapban átbeszéltük a
GNU Screen alapjait, tovább mehetünk

és megnézhetünk néhány hasznosabb konfigu-
rációt. A Screen csak néhány, általam is hasz-
nosnak vélt területét fogom lefedni, de ez nem
azt jelenti, hogy a Screen ne tudna többet,
vagy hogy csak ezeket a bizonyos funkciókat
érdemes használni.

21 . rész

Miután 2 hónappal ezelőtt megjelent a 33.
szám, Chris Johnston Ubuntu tag volt

olyan kedves és egy e-mailben felhívta a
figyelmemet a Byobura (https://edge.launch-
pad.net/ byobu). Elismerem, nem volt annyi
időm foglalkozni a programmal, mint amennyit
szerettem volna, de volt egy általános elkép-
zelésem arról, mit is kínál ez a program. Mielőtt
belekezdtem a cikk írásába, láttam, hogy sokan
emlegették a tmux nevű programot az Arch Li-
nux Fórumain, úgyhogy gondoltam írok róla is,
mint alternatíváról.

22. rész

Miután befejeztem a Screennel foglalkozó
cikket, rájöttem, hogy biztos érdekli az

olvasóimat, milyen dolgokra képes még a bash
vagy a zsh héj (shell). Így hát az e havi cikkben
leírom, hogy milyen shellek léteznek még Li-
nuxra (egy rövid leírást is írok mindhez), és
mélységeiben is átvesszük a Z Shell (Zsh) és a
Bourne Again Shell (Bash) testreszabási/beállí-
tási lehetőségeit, mivel ez a két shell típus a
leginkább elterjedt és ezekben mozgok ottho-
nosan. Természetesen marad lehetőség szá-
modra is, kedves olvasóm, hogy egy kicsit
eljátszadozz néhány új shellel és magad jöjj rá,
mire is képesek.

23. rész

Követve az előző havi téma irányát, a shel-
lek és promptok testreszabását, gondol-

tam jó lenne, ha kifejteném, hogyan szabhatod
testre a terminál által használt színeket. Ez
egyben jó bevezetés a .Xdefaults fájlba, ami
egy kis kontrollt nyújt a felhasználó-specifikus
beállítások felett. Használhatod az egérkurzor
beállítására, urxvt-specifikus beállításokra, ter-
minál testreszabásra, DPI-k beállítására, anti-
aliasingra, és többek között beállíthatod vele
az X Fontot és különböző témákat húzhatsz az
xscreensaverre. Rengeteg példa található a
terminál színsémákra Aaron Griffin honlapján
(ő az ArchLinux vezető fejlesztője):
http://phraktured.net/terminal-colors/. Ma el-
mondom, hogyan állíthatod be a terminálod ál-
tal használt színsémát.

24. rész

Ha van laptopod, bizonyára gyakran nézed
meg az e-mailjeid, olvasol híreket vagy

csinálsz valamit a hálón – utazás közben. Ha
olyan vagy, mint én, ilyenkor mindig eszedbe
jut, hogy talán valaki egy kémprogrammal
csatlakozik ehhez a szabad/nyilvános hotspot-
hoz, aki jelszavak és banki adatok után kutat.
Van egy házirend a családomban, miszerint
„nem internet-bankozunk útközben”, de a töb-
bi jelszó és személyes adat miatt is aggódom.
Ilyenkor lehet különösen hasznos az SSH port-
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27. rész

Ebben a hónapban hagyjuk picit az új dolgo-
kat, és foglaljunk össze a korábbi cikkek-

ben tárgyalt programokból és ötletekből
néhányat. Nevezetesen azt, hogyan segíthet a
legtöbb cikkem, amikor egy tty képernyővel
találkozol, vagy valaki más Linux telepítésével,
ahol csak a parancssoros programokra számít-
hatsz.

28. rész

Úgy döntöttem, ebben a hónapban átnézzük
a parancssoros telepítéshez szükséges esz-

közöket (fdisk, mkfs, stb.), valamint a fájlkere-
séshez hasznos eszközöket – arra az esetre, ha
konfigurációs fájlokat kellene keresned az új
rendszeren, vagy a régiről szeretnél valamit át-
cipelni. Nagyjából 2 évvel ezelőtt, első Arch Li-
nux telepítésem közben rengeteg dolgot
megtanultam a parancssoros felületről. Ennek
nagy része meglehetősen hasznosnak bizo-
nyult. Hogy közelebb hozzam olvasóimhoz a
Virtualizáció sorozatomat, megpróbálok né-
hány olyan részletre kitérni, amelyek kapcso-
lódnak hozzá.

29. rész

Néhány alapvető és (szerintem) nélkülöz-
hetetlen parancsot szeretnék bemutatni

mindenkinek (akár félsz a parancssortól, akár
nem), amikkel jó tisztában lenni, Linuxban be-
töltött fontosságuk és rugalmasságuk miatt.

30. rész

Egy évvel ezelőtt elkezdtem japánt tanulni
(javarészt a kihívás miatt) és első igazi pró-

batételként egy olyan billentyűzetbeviteli
rendszert kellett találnom, amivel tudok japá-
nul gépelni. Mivel az iBus-ról még soha nem
hallottam, a SCIM (Smart Common Input Met-
hod) mellett döntöttem. Manapság az Ubuntu
az iBus-t tartalmazza, ami nagyon hasonlít a
SCIM-re, habár könnyebb beállítani. Feltétele-
zem, hogy sok Full Circle olvasónak van szük-
sége japán vagy kínai szövegbevitelre. Ezt a
következőképpen engedélyezhetjük.

31 . rész

Nemrég láttam egy sor érdekes Conky be-
állítást az Arch Linux fórumokban és erről

eszembe jutott, hogy megoszthatnék néhány
tippet és trükköt, amiket magam is használok.
Ebben a hónapban csak egy konkrét trükköt
mutatok be, de pár apróságot azért hozzáte-
szek majd. Először is, aki nem tudná, mi az a
Conky: ez egy szöveges alapú rendszermonitor,
amit az Asztalon lehet megjeleníteni, továbbí-
tani dzenbe (népszerű néhány mozaik elrende-

továbbítás. Minden elküldött adatot SSL-lel tit-
kosít; a szabad wifi kapcsolatot csupán az SSH
szerverhez való kapcsolódáshoz használja (ez
lehet házi szerver, otthoni PC, munkahelyi
szerver, virtuális szerver, stb.), és megvédi a
forgalmat mindkét irányban a legtöbb kém-
programtól és a man-in-the-middle támadástól.

25. rész

Ebben a hónapban jelentős időt töltöttem
néhány DWM (Dynamic Window Manager)

patch újraírásával, hogy működhessenek a
pango folttal, ami xft font támogatást ad a
DWM állapotsorához. Eközben megtanultam
pár dolgot a diff-ről, és elhatároztam, hogy
megosztom veletek a tapasztalataimat.

26. rész

Úgy gondoltam, ebben a hónapban megnéz-
hetnénk 2 webhelyek/weboldalak letölté-

sére szolgáló parancssori eszközt, nevezetesen
a cURL-t és a Wgetet. Talán az jár a fejedben,
„de hiszen van Firefoxom, mire használnék
cURL-t vagy Wgetet?”. A legfőbb ok, amiért
manapság is használom őket, például az, ami-
kor egy egész webhely helyi másolatát kell lét-
rehoznom (és nem csak egy oldalét), vagy
amikor egy tűzfal mögül kell letöltenem egy
weboldalt/fájlt.
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san más objektumokkal is lehetséges).

35. rész

Ebben a hónapban úgy gondoltam, hogy
megosztok veletek valamit, amit én is csak

most tanultam. A téma csak azokat érinti, akik
vagy az iBus/SCIM-et használják és nem elége-
dettek vele, vagy használják és szeretik, de a
japán/kínai/stb. karakterek nem jelennek meg
olvashatóan rxvt-unicode-dal. Valamint szeret-
ném kihasználni az alkalmat és bejelenteni,
hogy a következő hónapban remélhetőleg csi-
nálunk egy kérdezz-felelek játékot a C&C olva-
sóknak.

36. rész

Április 22-én egy olvasó, John Niendorf kül-
dött egy emailt, amiben a Graphicsmagick

felől érdeklődött. Erre válaszul átnézzük a gra-
phicsmagick (innentől „gm”) alapeseteit, aztán
egy haladóbb felhasználást (a kötegelt feldol-
gozást), majd MIFF fájlok létrehozását képka-
talógusként.

37. rész

És akkor jöjjön az e havi téma. Talán néhá-
nyan tisztában vagytok vele, hogy matema-

tikai képleteket írni (leckéhez, iskolában, vagy

bármilyen más okból) olyan programokon be-
lül, mint az OpenOffice vagy LibreOffice, nem
éppen a legkönnyebb dolog a világon. Különö-
sen amikor elmerülnél a halmazelméletben,
vagy egyéb magasabb szintű matematikai el-
méletben a görög ABC betűivel, szimbó- lumai-
val. Ezekhez a dolgokhoz a LaTeX-et tudom
ajánlani (lásd a 11. kiadást, Bevezetés a LaTeX-
be). Ebben a cikkben bemutatok néhány mate-
matikai csomagot és pár hasznos tippet és
trükköt a matematikai képletek szép formázá-
sához. Ami a szoftvert illeti, eléggé kedvelem a
Texmakert, valamint a hivatalos Ubuntu táro-
lóban található texlive csomagok tartalmazzák
az összes szükséges csomagot.

zésű ablakkezelőben), vagy különálló panel-
ként is lebeghet.

32. rész

Ebben a hónapban átnézünk néhány dolgot
a Conky-val kapcsolatban, főleg a grafikus

rendszermonitorok kedvelői számára. Azonban
mielőtt elkezdeném és valaki kiváncsi arra,
hogy miért csináltam szkriptet legutóbb a fris-
sítésekhez ahelyett, hogy beleraktam volna a
kódot az aktuális .conkyrc fájlba, az olvassa el
válaszomat jelen szám Levelek rovatában.

33. rész

Ebben a részben 2 témát járunk be: készí-
tünk egy teendőlistát Conky-val és Bash-

sel, majd bemutatom a Zenity alapjait.

34. rész

Tudom, hogy múlt hónapban azt ígértem, a
szkriptbe ágyazott Zenityről írok cikket.

Azonban nem találtam olyan szkriptet, ami
profitálhatna a Zenityből – anélkül, hogy ne
lenne túlkomplikálva. Ehelyett elhatároztam,
hogy jobban elmélyülök a Conkyban, különö-
sen azon képességében, hogy lua szkripteket
tud használni grafikus elemek megjelenítésé-
hez az asztalon (ez esetben köröket, de bizto-
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SCRIBUS

1 . rész

Ezen Scribus leírás-sorozat végére képes le-
szel egy teljes kiadványt megszerkeszteni,

legyen az egy színes könyvecske vagy akár egy
fekete-fehér hírlevél, az alapok ugyanazok.
Mindezek előtt el kell sajátítanunk ezeket az
alapokat!

2. rész

Múlt hónapban új dokumentumot hoztunk
létre, adtunk hozzá szöveget is, ezt foly-

tattuk oszlopfelvétellel, majd összekapcsoltuk
az oszlopokat, hogy a szöveg automatikusan
átmenjen az egyik oszlopból a következőbe.
Ebben a hónapban figyelmünket a képek felvé-
telére irányítjuk.

3. rész

A Scribus sorozat 3-ik cikkében megtárgyal-
juk a szövegformázást és a „bekezdés stí-

lusok” készítését, amelyek – egy egérkattintás
által – segítenek a szöveg gyors és könnyű for-
mázásában.

II rrooddaa

4. rész

A Scribus sorozat ezen negyedik cikkében a
„szín stílusok” készítését tárgyaljuk, ame-

lyek segítségével könnyen és gyorsan tudjuk a
szövegek és különböző alakzatok színét egyet-
len egérklikkel megváltoztatni.

5. rész

A legutóbbi cikkben megnéztük a színek
létrehozását. Ebben a hónapban a Scribus

egy nagyon hathatós szolgáltatását tárgyaljuk:
a rétegeket. Akárcsak a GIMP-ben (és Pho-
toshopban) a rétegeket ki- és bekapcsolhatjuk,
hogy a rétegen lévő elemeket láthatóvá te-
gyük vagy elrejtsük. Ez hatalmas segítség nagy
dokumentumoknál, hogy elrejtsünk cikkeket,
amikre épp nincs szükség, továbbá azért is,
mert a Scribus gyorsabban fog reagálni, ha ke-
vesebbet kell megjelenítenie.

6. rész

Ebben a hónapban a Sablonokat tárgyaljuk.
A Sablonok nagyon fontosak a jó elrende-

zéshez. A Sablonod meghúzódik a tartalom
mögött és újragenerálja az oldalszámokat.

Alapvető az elrendezés gondos megtervezése,
hogy az oldalaid egységes magazin képét for-
mázzák, ahelyett, mintha különböző magazi-
nokból lennének összeszedve.

7. rész

Ebben a hónapban a kapcsolatokat tárgyal-
juk. Két fajta kapcsolat lehet, az egyiknél a

saját dokumentumodon belül kapcsolódsz,
vagy külső, ahol úgy kapcsolódsz, mint egy
weboldal. Készítettem egy szép és csinos ol-
dalt ehhez, hogy tudjak mutatni néhány ügyes
trükköt.

8. rész

A Scribus-ismerkedés utolsó részében, az
Adobe PDF formátumba történő exportá-

lást tárgyaljuk. A PDF nem éppen „nyílt” fájl-
formátum, viszont könnyen lehet, hogy a
legelterjedtebben használt fájlformátum és így
a fájlodat Linuxon, Mac-en és Windows-on is
megnézheted. A profi nyomdák is elfogadják a
nyomtatáshoz.
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Iroda
LIBREOFFICE

1 . rész

Ebben az útmutatóban be mutatom nektek
a Libre- Office-t, illetve egy rövid leírást

adok a benne taláható modulokról. A későbbi
cikkekben részleteiben fogok írni minden
egyes elemről, valamint a a köztük való infor-
mációmegosztásról.

2. rész

Az előző cikkben összefoglaltam, milyen ré-
szei vannak a LibreOffice csomagnak.

Most azt szeretném bemutatni, hogy milyen
egyszerű beállításokat és kézi formázási lehe-
tőségeket tartalmaz a Writer program. A Wri-
ter segítségével formázott szöveg alapú doku-
mentumok készíthetőek. Ezek lehetnek egy-
szerű cikkek vagy levelek, de elkészíthető vele
akár egy kézirat, vagy egy diplomamunka is.

3. rész

A legutóbbi cikk arról szólt, hogyan lehet
be-állítani egy bekezdés elrendezését. Ez

rövid szöveg esetén használható is, de egy
hosszabb dokumentumban érdemes máshogy
megoldani. Ez az a pont, ahol a stílusok
könnyebbé teszik az életünket.

4. rész

Az előző cikkben a dokumentumunk bekez-
déseinek stílus beállításait tekintettük át,

melynek segítségével megoldottuk, hogy a
szöveg kinézete konzisztens marad. Bár vannak
a Scribus-hoz hasonló programok, melyekkel
kifejezetten a dokumentumok kinézetét lehet
precízen beállítani, de a LibreOffice is tartal-
maz olyan eszközöket, melyekkel elő tudunk
állítani szöveges tartalomnál bonyolultabb do-
kumentumot. Ezek közül az egyik leghaszno-
sabb a keret.

5. rész

Ennek a sorozatnak az előző részében a ke-
retek használatáról írtunk a dokumentum

formázásánál. Ebben a részben egy másik
hasznos formázási eszközhöz fordulunk a Lib-
reOffice Writerben: ezek a szakaszok.
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Könyvtárszerkezet

A linux-szal ismerkedő kezdő felhasználók
számára az egyik legnehezebb dolog,

hogy rájöjjenek, bizonyos dolgokat hol tárol a
rendszer. Elsőre egy kicsit furcsának tűnhet a
Linux könyvtárszerkezete, különösen Win-
dows-múlttal.

Íme egy rövid lista a főbb könyvtárakról és
céljukról...

Hozzáadás/eltávolítás

Ha még új vagy a K/Ubuntu világában, biz-
tosan eszedbe jutottak már a következő

kérdések: Hogyan telepíthetek programokat?
Hol találom meg őket? Nehéz? Egyszerűen: ha
használtál már Windows-t, akkor semmiség az
egész.

Ubuntu Mac Mini-re

Ez egy rövid leírás arról, hogyan telepíthetjük
az Ubuntu Feisty Fawn-t Intel alapú Mac-ünkre.
A Feisty az első Ubuntu kiadás, amely szerve-
sen képes integrálni a zárt meghajtókat és eh-
hez segítségünkre bocsájtja a „Zárt meghajtók
kezelése” programot, egy rendkívül hasznos

Lélegzetelállító Ubuntu desk-
top

Elérkezett az idő, hogy megvalósítsunk né-
hány szemet gyönyörködtető asztali beál-

lítást a frissen telepített Ubuntun. Ez nem is
olyan nehéz, mindössze egyetlen új programra
lesz hozzá szükségünk.

Virtuális magánhálózatok

A 6.06-os verzió óta használom az Ubuntut.
A 6.06-ban pptp-config-gal állítottam be a

kapcsolatokat, kvpnc-vel a 6.10-ben, a 7.04-ben
pedig a network-manager-pptp-vel. A 7.04-es
beállítása volt a legkönnyebb, mindössze azt
kívántam még, hogy ez már előre legyen
telepítve. Lássuk, sikerült-e?

Ubunturól fotósoknak

Ha Windows vagy Mac platformon szeret-
nél fotószerkesztéssel foglalkozni, óriási

mennyiségű információ áll rendelkezésedre -
nem így Linux alatt. Ebben a cikkben megkísér-
lem helyrebillenteni az egyensúlyt egy olyan
ismeretanyag közreadásával, melyet mind a Li-
nuxot használó profi fotósok és mindazok
hasznosnak találhatnak, akik még csak kacér-
kodnak a nyílt forrású operációs rendszerre va-
ló váltás gondolatával.

Tölts fel forráskódot a Launch-
padra és a Bazaarra

Nemrégiben töltöttem fel forráskódot a
Launchpadra (ami egy kiváló szoftver-

fejlsztő segédeszköz a Canonical Kft-től), de
nem volt rögtön nyilvánvaló, hogy mit kell ten-
nem. Találtam néhány tippet különböző web-
oldalakon, de arra gondoltam, kényelmesebb
egy helyen összegyűjteni őket.

Gyermekeink biztonsága Ubun-
tu alatt

Ebben a cikkben elmagyarázom, hogyan csi-
náltam egy felhasználói fiókot Ubuntun a 6

éves unokaöcsémnek. Bár ezek a beállítások az
ő igényeit elégítik ki, de legtöbb ezen tanácsok
közül segíthet bárkinek beállítani egy Ubuntu
fiókot gyerekeknek.

AA LLiinnuuxx lleellkkiivvii lláággaa
alkalmazást. Így a telepítés nagymértékben
egyszerűsödik és különösebb számítástechni-
kai ismeretekre sincs szükségünk véghezvite-
léhez. Reméljük, olvasóink örömmel fogadják
majd cikkünket!
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A Linux lelkivilága

Hibajelentés Launchpad segít-
ségével

Az egyik kedvenc könyvem ezt mondja az
űrről: „Az űr nagy – tényleg nagy – nem hi-

szed el mennyire mérhetetlenül hatalmas el-
me-rémálom nagyság ez. Talán azt gondolod,
hogy ez egy hosszú út a kémiához, de ez jelen-
téktelen a világnak.” Hasonlókat mondhatsz el
a Launchpadről, a Canonical web alapú megol-
dásáról, a szabad szoftverek fejlesztői eszkö-
zéről.

WMWare-től a Virtualboxig

A VirtualBox nem más, mint a VMWare nyílt
forráskódú alternatívája. Vessünk rá egy

komolyabb pillantást! Sokkal kényelmesebb,
mint a Qemu (egy másik nyílt forráskódú
virtualizáló), több okból is: intuitív grafikus
felülettel rendelkezik, egyszerűen kezelhetőek
benne az USB-s eszközök, könnyedén tudunk
váltani az ISO lemezképek között és a
„gyorsítóeszközt” a legkönnyebb telepíteni.

Ubuntu frissítés

Ebben a számban megmutatjuk, hogyan
frissíthető az Ubuntu Feisty Fawn (7.04)

Gutsy Gibbon-ra (7.10). Óvatosan járj el, a saját
felelősségedre csináld, mi nem vállalhatunk fe-
lelősséget a sikertelen frissítésekért.

A Samba konfigurálása

A leírás a következőkre épít: ugyanazt a
bejelentkezőnevet használod mind a

Windowsos, mind a Linuxos számítógépednél.
Statikus IP címet használsz, router mögött,
továbbá bármilyen szövegszerkesztőt
használhatsz (Nano, Kate, emacs, vi, gedit vagy
valamilyen szövegszerkesztőt, amit kedvelsz).

Egyszerű SSH telepítés

Az SSH (Secure Shell) egy protokoll, mely-
nek segítségével távolról csatlakozhatunk

egy SSH szervert futtató géphez. Alapfelülete
egyszerű parancssor, bár Linux és BSD szerve-
reken futtathatóak grafikus (X11) alkalmazá-
sok is. A továbbiakban beállítunk egy klienst,
egy szervert, majd kapcsolatot hozunk létre
közöttük.

Terminált a desktopra

A következőkben egy tökéletesen működő
terminált fogunk a desktopra varázsolni.

A cél az, hogy az aktuális háttér felett fusson
és a menüpontok, valamint az állapotsor ne
kerüljön megjelenítésre.

Mythbuntu telepítése

Ebben a hónapban a Mythbuntu telepítését
mutatjuk be. Ez egy Ubuntu variáns, amely

tartalmazza a MythTV nevű szoftvert, és amely
segítségével kiaknázhatjuk PC-nk médiacenter
képességeit.

Linux multi-boot rendszer

A több operációs rendszerrel való multi-
bootolás lehet nagyon egyszerű, vagy na-

gyon bonyolult kérdés is. Ha csak egy Ubuntu-
ból és Windowsból álló dual-boot rendszert
akarunk létrehozni, könnyű dolgunk van: szá-
mos leírás áll a rendelkezésünkre, de gyakran
semmilyen külön beállításra nincs is szükség.
Ez a cikk nem erről szól, de természetesen az
egyik partíción nyugodtan lehet Windows. Egy
másik dolog, amit mindenképp előre kell bo-
csátanunk, hogy az itt leírtak helyett a virtuali-
záció is megoldás lehet. Így egy ablakban
futtathatjuk a kívánt operációs rendszert: ez
egy jóval egyszerűbb és biztonságosabb alter-
natíva.
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Karácsonyt a desktopra

Pár napja megláttam a karácsonyi égőimet.
Tudjátok ez mit jelent? Megpróbálom a 10

láb magas fánkra ráaggatni a gyönyörű deko-
rációinkat, tetején a csodás fénnyel – ráadásul
mindezt egy akrobata mutatvánnyal megtűz-
delve: a meredek tetőnkre mászok fel és onnan
díszítgetek. Még nem is említettem a gyertyá-
kat az ablakban (ami azt jelenti, hogy az emele-
ti ablakokba kitesszük a gyertyákat és a söté-
títőt lehúzzuk). A karácsony viszont nem csak
nyűgöt jelent, hanem egy nagyon különleges
alkalmat is: a GNU/Linux alapú számítógéped
feldíszítését.

Directory server

A legtöbb disztribúció tartalmaz olyan cím-
társzolgáltatás-megoldást, amely a Micro-

soft Active Directory funkcióit valósítja meg
LDAP alapokon. Ez egy olyan cikksorozat első
része, amely leírja, hogyan építsünk a Micro-
soft Active Directory minden szolgáltatását el-
látni képes elsődleges tartományvezérlőt
(PDC, Primary Domain Controller). A saját PDC
megvalósításához számos „nyílt forrású" alkal-
mazást fogunk használni: OpenLDAP, Ope-
nAFS, Samba, Kerberos és OpenSSH.

OpenGEU

Valószínű, hogy sokan közületek nem isme-
rik fel ezt az elnevezést: OpenGEU. Koráb-

ban Geubuntu néven volt ismert, de az Ubuntu
márkanév miatt le kellett cseréni a nevet. Te-
kintve azt, hogy a GEU nem igazi remix (nem-
csak a hivatalos Ubuntu tárolókat használja),
ezért nem jogosult arra, hogy az Ubuntu nevet
használjuk ebben a disztróban.

A WUBI telepítése

Ebben a cikkben megpróbálom bemutatni,
hogyan lehet a Wubi telepítést használni

ahhoz, hogy particionálás és egyéb ilyen dol-
gok nélkül egy Ubuntut feltelepítsünk a gé-
pünkre. A Wubi egy fájl a Windows (98–Vista)
alapú számítógépen. Jelen esetben a Wubi egy
alpha verziójával (Wubi 7.10 Alpha Rev377) te-
lepítek egy Ubuntu 7.10-et.

Ubuntu telepítése iBookra

Meglehetősen keveset használtam az
iBook G4-emet, ezért úgy döntöttem,

felteszek rá egy Ubuntu Feisty-t. Ezennel köz-
readom a művelet minden lépését, nem hall-
gatva el a nehézségeket sem.

SAJÁT SZERVER KÉSZÍTÉSE

1 . rész

Ez az útmutató a legelejétől mutatja be egy
Ubuntu szerver telepítését és beállítását,

amelyet aztán akár otthoni célra, akár bármi-
lyen üzleti célra is használhatsz.

2. rész

Most már kész az Ubuntu szerverünk tele-
pítése, még feltesszük az XFCE környe-

zetet, a Webmint és parancssorból telepítjük a
frissítéseket is, mintha a Xubuntuba integrált
frissítéskezelővel csinálnánk.

3. rész

Van egy működő szerverünk, Samba, SSH,
Xubuntu desktop és a webmin már tele-

A Linux lelkivilága
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Fordítás forrásból

Az Ubuntunak egy nagyon nagy csomagtá-
rolója van, de néha előfordul, hogy egy

csomag nem elérhető, vagy neked kell fordíta-
nod forrásból, melyhez csupán csak pár
egyszerű parancsra van szükséged. Forrásból
fordításhoz alkalmazd a következő lépéseket.

Hogyan rippeljünk DVD-t Acid-
Rippel?

Nem sokat tudok a videótömörítésről, de
nemrég vettem egy Freecom Media-

Playert, amivel közvetlen a tévére csatlakozva
lehet videót nézni és zenét hallgatni. Mind-
emellett a családi videóimat is szerettem volna
megnézni a vadonatúj médialejátszómon. Van
nagyjából egy tucatnyi saját készítésű DVD-m,
mindegyik elég nagy (3-4 Gb). Ezeket a videó-
kat akartam tömöríteni, hogy helyet spóroljak
a médialejátszómon. Úgy döntöttem, hogy az
AcidRippel fogom tömöríteni őket.

A Linux Mint telepítése

Ebben a hónapban bemutatjuk a Linux Mint
telepítését, mely egy Ubuntu származék;

elegáns, friss és kényelmes környezetet
biztosít a felhasználónak.

TrueCrypt Ubuntun

Havonta legalább egyszer olvashatunk egy
újabb ellopott, fontos laptopról. Aztán

kiderül, hogy 20.000 alkalmazott vagy vásárló
nevét tartalmazta, társadalombiztosítási-

pítve van; most DHCP-t telepítünk, majd konfi-
guráljuk azt a Samba-val együtt.

4. rész

Mostanra már van egy telepített és műkö-
dő Samba-nk, DHCP-nk és Webmin-ünk,

így  beállítunk egy VPN szervert a különböző
futó folyamatok figyelésére.

5. rész

Mielőtt még bármit is csinálnánk a szerve-
rünkkel, beállítjuk a biztonsági mentése-

ket – így minden fájl és adat biztonságban lesz.
A tar által elvégzendő mentésekhez a webmin
megfelelő modulját fogjuk használni; ezeket
akár szalagra, akár bármilyen más, cserélhető
adathordozóra is menthetjük.

6. rész

Nos, állítsuk be az email-t a szerverünkön.
Javaslom az IMAP és az SMTP használatát

a levelek küldéséhez és fogadásához. A Dove-
cotnak és a Postfix-nek már telepítve kell len-
nie. Most telepíteni kell a fetchmail-t, ami a
azokat az email-eket gyűjti össze, amiket az
SMTP nem. Az SMTP-s gyűjtéshez be kell állíta-
nod egy MX rekordot (erről többet a http://
www.petri.co.il/configure_mx_records_for_in-
coming_smtp_email_traffic.htm címen olvas-

hatsz.) a tartományneved szolgáltatójával –,
hogy továbbküldje a leveleket az otthoni IP-cí-
medre. Továbbá ezt az SMTP-t át kell küldened
a routered tűzfalán a szervered IP-címére. Eh-
hez vedd szemügyre a routered/tűzfalad kézi-
könyvét/leírását.

7. rész

Most feltelepítjük az eGroupware-t a szer-
veredre. Ez biztosít számunkra egy cso-

portmunka szervert, ami ugyanúgy működik,
mint az exchange; csatlakozhatnak hozzá
Thunderbird kliensek IMAP-pal és Sunbird kli-
ensek a naptár eléréséhez icalsrv-n keresztül.

8. rész

Most felhasználókat fogunk hozzáadni az
eGroupware-hez és a különböző részek-

hez jogosultságokat fogunk beállítani.

A Linux lelkivilága
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IPOD Classic és az Amarok

Szükségem volt egy új MP3 lejátszóra és
megláttam egy 80GB-os fekete iPod

Classic-ot £160-ért (~$300). Az egyetlen
bökkenő az, hogy ez egy 6. generációs iPod,és
az Apple úgy módosította 6.gen. Ipodokat,
hogy csak az iTunesszal működjenek. (Ezzel
kizárva minket, Linux felhasználókat.) De
ijedtségre semmi ok! A legutóbbi libgpod segít
az iPodnak és az Amaroknak megszeretni
egymást.

Bevezetés a LaTeX-be

A LaTeX egy betűszedő rendszer, nem a
szokványos (What You See Is What You

Get) megközelítésű szövegszerkesztő, amit
legtöbbünk megismert. A LaTeX igazi ereje ab-
ban rejlik, hogy sok olyan szabályt alkalmaz,
amik még a szövegszerkesztők ideje előtt ala-

Biztonsági mentés Partimage-
dzsel

Elöljáróban néhány jó tanács: soha ne be-
csüld alá a rendszered és az adataid biz-

tonsági mentésének szükségességét. Nem
tudhatod, mikor mondja fel a szolgálatot a me-
revlemezed elektromos tüske, tűz, árvíz, betö-
rés miatt, esetleg valami idióta nem dob-e
valami nehéz tárgyat a számítógépházadra, mi-
közben a lemezegység éppen ír – kinek, ne-
kem? Ehh... igen. Szerencsére nekem vannak
mentéseim, megoldottam a dolgot. Mind a
rendszerről, mind az adataimról mentettem el
lemezképeket kiindulásként, növekményes
biztonsági mentések fedik az ismert visszaállí-
tási pontokat, tehát csak néhány napi adatot
kell mentenem. Bocsánat az öntelt nyilatkoza-
tért. Régóta csinálom ezt, csak a Redmondi
Operációs Rendszerrel. Az Ubuntu új és merész
világában nem különösebben nehéz ezt meg-
csinálni, de szükséges némi előkészítés és ter-
vezés.

Deb fájlok készítése és ter-
jesztése

Majdnem mindenki tudja, hogy mi az a .deb
csomag. Egyfajta "telepítő" Ubuntu-hoz,
Debian-hoz, MEPIS-hez és sok más Linux
terjesztéshez. Véleményem szerint ez a létező
legjobb csomagformátum (Red Hat és Gentoo
felhasználók talán másként látják). Sajnos sok
Linux program nem tartalmaz .deb csomagot.
Csak a forráskódot adják, ami gyakran olyan
library-k tömkelegének letöltését igényli,
amiről még nem is hallottál (függőségi pokol a
jó kifejezés) és gyakran nem adnak
lehetőséget a program megfelelő

Ubuntu lemezhasználat

Ha egy ideje használod már a számítógépe-
det, bizonyára már nagyobb mennyiségű

adatot  felhalmoztál – a családi képektől és ze-
néktől egészen a nagyobb méretű mozifilme-
kig. Ha egy kicsit hasonlítasz rám, akkor rend-
szeresen ellenőrizned kell, hogy van-e elegen-
dő hely a jövőbeni fájloknak. Természetesen
ha fogyni kezd a hely, akkor itt az ideje a nagy
fájlok CD/DVD-re írásának, vagy telepíts egy új
külső / belső merevlemezt. Még ha elegendő
helyed is van a lemezen, akkor is használatba
veheted a következő eljárásokat a lemezed ki-
használtságának megfigyelésére.

kultak ki. A LaTeX-szel elkészített dokumentu-
mok úgy fognak kinézni, mint a professzionáli-
san szedettek.

A Linux lelkivilága
számokkal, bankszámlaszámokkal és egyéb
személyes adatokkal. Magunkban mosolygunk,
mivel mi biztosan nem hagynánk elérhetően
semmiféle személyes információt, hogy valami
gazember zsákmányául essen. Ugye? Talán
nem. Biztosan védett a laptopod ellopás
esetén a személyes adatok begyűjtése ellen?
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Automatikus biztonsági men-
tés e-mailen keresztül

Jó biztonsági mentést készítő programok,
mint a BackupPC, ingyenesen letölthetők

Ubuntura, de te is készíthetsz alapos és meg-
bízható backup rutinokat egyszerű, könnyen
kezelhető szkriptek segítségével. Ezek a
szkriptek gyorsak, könnyen létrehozhatóak,
automatikusan futnak és biztonsági mentést
készítenek, melyekhez akkor is hozzáférsz, ha
épp nem tartózkodsz az adott gépnél – felté-
ve, hogy az archiválandó fájlok nem túl nagyok
–, úgy, hogy elküldi az email címedre. Ez az
amit keresel? Akkor csak kövesd ezeket az
egyszerű lépéseket és soha nem mondod majd
kétségbeesve, hogy
,,Bárcsak…''!

eltávolításához. Sokkal egyszerűbb összerakni
egy .deb csomagot, mint ahogy azt bárki gon-
dolná.

Fényképek másolása Ipodra

Több éven keresztül különféle iPod model-
lek támogatták a fényképek tárolását és

megtekintését. Azonban az Apple iTunes
szoftverei nem támogatják a Linuxot. Szeren-
csére jött Flavio Gargiulo és megmentett min-
ket a GPixPoddal.

Készíts önálló home partíciót.

Ha az Ubuntu alapértelmezett telepítőjét
futtatod és a „guided” partícionálást al-

Grub 1 01

Számos olyan ok adódhat, ami miatt a mas-
ter boot record (MBR) javítása szükségessé

válik.

Saját Ubuntu készítése

Jónéhány leírás akad az Interneten arról,
hogyan készíthetünk testreszabott rend-

szert mind Windows-, mind Linux-alapokon.
Windowson meg kell említeni az nlite/vlite pá-
rost, amivel az XP-t, illetve a Vistát szabhatjuk
át. Linuxra is létezik már program hasonló cé-
lokra, képes a már meglévő rendszerünkről egy
disztributálható Live CD-t csinálni. Ezzel csak az
a bajom, hogy ha egy gyári teljes Ubuntut, vagy
valamilyen változatát telepítem, akkor van
benne egy csomó felesleges dolog, ami nem
kell, sohasem használom. Így inkább elölről fel-
építek magamnak egyet. Íme.

Plug'n play zóna Ubuntuval

Az egyik dolog, amit nem nagyon kedvelek,
az az, ha egy operációs rendszert újra és

újra és újra kell telepíteni. Egy idő után unal-
mas és kényelmetlen is, ha van egy jó ötleted,
amit ki akarsz próbálni. Imádok kipróbálni új
dolgokat, új ötleteket, vagy Linux csomagokat.
Ez gyakran azt jelenti, hogy egy tiszta rend-
szerről kell indulnom, vagy azt, hogy újra kell
telepítenem a rendszert, mert mondjuk sike-
rült azt hazavágnom. Hogyan tovább? Nos, lé-
tezik; számomra egy kiváló tanulási lehetőség
volt, míg a barátaimnak – akik már váltottak,
vagy váltásra készülnek és rajtuk kívül is min-
denkinek – nagy segítség, amit most megosz-
tok mindenkivel.

A Linux lelkivilága
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kalmazod, minden bizonnyal két partíció lesz a
merevlemezeden: egy Ubuntu rendszerpartíció
és egy swap terület. Ez így rendben is van
mindaddig, míg nem készítesz általános biz-
tonsági mentéseket, nem frissítesz Ubuntu
8.04-re vagy nincs szükséged egy rendszer-
visszaállításra. Így hirtelen már nem is tűnik va-
lami jó ötletnek egy partíción tárolni minden
adatot. Ne hidd, hogy a legtöbb fájlkezelő
megmutatja a géped tartalmát; a home könyv-
tár még mindig a fő fájlrendszer része. Azon-
ban a rendszer (Ubuntu) és a saját fájlok
elkülönítése, külön partíción történő tárolása
előnyösebbnek tűnik.
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Gnome-megjelenés kalauz

Amikor először csatlakoztam az Ubuntu kö-
zösséghez, rendkívül megdöbbentett a

sok beállítási lehetőség, amit az Ubuntu kínált.
Az emberek lenyűgöző képernyőképeket tet-
tek közzé és utaltak azokra a témákra, amiket
használtak. Hamarosan átirányítottak a gnome-
look.org oldalra, ahol a GNOME-hoz rengeteg
egyéni látványbeállítás található. A képernyő-
képek igen lenyűgözőek voltak, de nagyon za-
varodott voltam az oldalsáv feliratainak
jelentését illetően és nem volt ötletem, ho-
gyan használjam a file-okat, amiket letöltöt-
tem. Szerencsére ez a leírás segít majd neked
megtanulni azt, amit én hosszú idő alatt kiderí-
tettem.

Kapcsolódás IRC-hez

Az IRC (Internet Relay Chat) használatával
online módon, valós időben kommunikál-

hatunk más, hálózatba szerveződött felhasz-
nálókkal. A felhasználók a hálózatok által
biztosított különböző csatornákon találkoz-
hatnak egymással. Egy adott csatornán belül
kommunikálhatunk másokkal és akár fájlokat is
küldhetünk nekik. Ez a leírás egy egyszerű út-
mutató arról, hogyan használjuk az IRC-t az
XChat (GNOME) és a Konversation (KDE) alkal-
mazások segítségével.

Szkennelj és konvertálj PDF-be

Akadt egy kis problémám: egy régi hírleve-
let kellett volna felraknom az internetre

PDF formátumban, de csak kinyomtatott pél-
dányban állt rendelkezésemre. Próbálkoztam
megoldani a dolgot Windowson, de végül fel-
adtam és bekapcsoltam a linuxos laptopomat.

Biztonságos hálózati meghajtó

Gyakran előfordul velem, hogy fájlokat sze-
retnék megosztani az asztali gépem és a

laptopom között. A laptopom 60 GB-os kis me-
revlemeze nem igazán alkalmas multimédia
fájlok tömeges tárolására. Azt találtam ki, hogy
a legjobb megoldás az sshfs, ami ötvözi az SSH
biztonságát egy könnyen használható fájlrend-
szerrel.

Zenék biztonsági mentése és
szinkronizálása

Ahogy sokaknak közületek, nekem is van
mp3 fájlokat tartalmazó digitális zenei

gyűjteményem. Az első darabok a saját CD-k
digitalizálásából származnak. Mostanra túl-
súlyba kerültek az online vásárolt zenék. Ami-
óta jó pénzt fizetek a zenéimért, fontossá vált,
nehogy elveszítsek akár egyet is a letöltött
tartalmak közül. A gyűjteményem mára körül-
belül 25 GB-ot tesz ki. Ez a cikk bemutatja a
stratégiámat, hogyan is tartom karban zenei
gyűjteményem.

Ubuntu ISO rendszerindító
USB-n

Rendszerindító USB meghajtót készíteni vi-
szonylag egyszerű és nagyon hasznos,

nem csak akkor, ha meg akarod mutatni valaki-
nek az USB-ről induló Ubuntut, hanem problé-
mák elhárításánál és hardver tesztelésnél is.
Képzeld el, hogy ott vagy a helyi számítógépes
boltban és szeretnél meggyőződni róla, hogy
az amúgy sem olcsó gép, amit nézegetsz, kom-
patibilis-e az Ubuntuval. Kérdezd meg, hogy
használhatnád-e az USB kulcsod. Ha azt mond-
ják, nem, elvesztettek egy vásárlót, te pedig
megmentetted a pénzed.

WIFI hozzáférési pont

Szükséged volt valaha egy ideiglenes wifi
hozzáférési pontra? E hogyan segítségével

egy szempillantás alatt létrehozhatsz egyet.

A Linux lelkivilága
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Dokumentumok szkennelése
PDF/DJVU-ba

Megőrizheted a magazinjaidat és doku-
mentumaidat úgy, hogy szkenneled és

konvertálod őket PDF/DjVu-ba, mielőtt meg-
sárgulnak, vagy darabokra esnek és teljesen
használhatatlanná válnak.

Gyorsabb Játékok X alatt

Játszottál már ablakban csak azért egy já-
tékkal, mert ha teljes képernyőre raktad,

akkor nem tudtál átváltani a rád nyitott Sky-
pe/ICQ/stb. ablakra? Tapasztaltál már alacsony
FPS-t egy játékban, és inkább nem játszottál

Ubuntu virtuális gépként

A VirtualBoxot letöltve és telepítve egy jó-
val erőteljesebb gépet kaptam. Ez talán

nem mindenkinek szimpatikus, de alap operá-
ciós rendszernek a Windows XP-t választottam
(OS) és Ubuntut virtuális OS-nek. Ez egy-két ki-
vételtől eltekintve csodálatosan működik.

Apt-cacher több PC-n

Ha több Ubuntus rendszered van, akkor a
csomagtelepítés és -frissítés sokat

emészthet fel mind időből, mind sávszélesség-
ből, azonban a letöltött csomagokat és frissí-
téseket meg is oszthatod. Erre való az
apt-cacher – egy proxy a csomagtárolóidhoz.
Telepítés és beállítás után az apt-cacher szer-
verként fut az intraneten (belső hálózat), a
LAN-on lévő PC-id itt fogják keresni a csoma-
gokat, az apt-cacher pedig alokális gyorstárból
adja oda azokat – ha egy korábbi kérés során

Cruncheee telepítése EEE Pc-re

A CrunchBang egy Ubuntu alapú disztribú-
ció. A CrunchEEE a CrunchBang-en alapul,

de az OpenBox GUI-t (Graphical User Interface
= Grafikus Felhasználói Felület – a ford.) hasz-
nálja és csak a legszükségesebb – főként inter-
netes – alkalmazásokat telepíti az Array.org
kernellel. Az Array.org kernel módosított
Ubuntu rendszermag, ami az összes szükséges
EEE javítást tartalmazza, sok időt lehet vele
megtakarítani.

MAME gép létrehozása

A MAME egy Multiple Arcade Machine
Emulator nevű alkalmazás. Röviden: ROM-

okat tölthetsz be régi játékgépekből, majd
játszhatsz velük. A MAME maga nem túl fel-
használóbarát, nem is néz ki annak, így a leg-
több ember valamilyen felületet használ a
ROM-okhoz való könnyű hozzáférés érdeké-
ben.

Virtualbox túra

Virtualizációs megoldást kerestem Ubuntu
alá, de az általam talált dokumentációk

idejétmúltak voltak, így úgy döntöttem, ma-
gam próbálom ki azt, amit a tárolókból le lehet
tölteni. Egyébként szerintem ez a legjobb útja
a tanulásnak.

A Linux lelkivilága

22. számCikkhez

24. számCikkhez

vele? Volt már desktopnak beállított TV-kime-
neted, aminek a képét a monitorod mellett lát-
tad, de StarCraftban, vagy más stratégiai
játékban nem tudtál képernyőt görgetni? Ha
igen, akkor üdvözöld új barátodat – játékok új
X-ben!

25. számCikkhez

25. számCikkhez

már letöltődtek –, vagy letölti előbb az inter-
neten lévő tárolókból, ha még nem kérte azo-
kat egyik gép sem.
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27. számCikkhez

Fájltípusok társítása

Biztosan örömmel konstatáltad már, ha rá-
kattintasz egy állomány- ra, az megnyílik a
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LAMP

1 . rész

Napjainkban az internet többet nyújt ne-
künk, mint információs oldalak átgörge-

tését. Találkozhatunk kapcsolatfelvételi űrla-
pokkal, bevásárlókosárral, médiakönyvtárakkal,
interaktív játékokkal és közösségi portálokkal –
80 %-uk mögött egy LAMP-nek hívott dolog
működik (szerveroldalon). A LAMP a nyílt for-
rású, szerveroldali technológiák betűszava, és a
leggyakrabban használt megoldás mind az in-
terneten, mind az otthoni vállalkozások köré-
ben.

2. rész

Most már van egy jó kis LAMP szerverünk,
minden oké, de természetesen nem ár-

tana némi adatot is felvinni rá; azonban azt
sem akarjuk, hogy mások tegyék oda a saját
dolgaikat, vagy ellopják a mi adatainkat. Egy

A Virtual Private Network
Ubuntun

Az FCM 27. számában Ken kért némi infor-
mációt a VPN-ekről. Az FCM 2. számában,

a cikkemben írtam a VPN használatáról. Azt
gondoltam, hogy jó volna a változásokról egy
frissítést írni hozzá.

Alkalmazások könyvmolyoknak

Akik még nem ismerik a Linuxot és általá-
ban a nyílt forrást, azoknak elsőre úgy

tűnhet, hogy sok program és készség hiányzik
olyan feladatok elvégzéséhez, amiket kereske-
delmi operációs rendszerekkel és programok-
kal könnyen végre tudtak hajtani. Ha elmerülsz
a nyílt forrásban, észreveszed, hogy ez nagyon
távol áll az igazságtól. Egy példa könyvmolyok-
nak és könyvbarátoknak az e-könyvek és han-
goskönyvek beszerzése.

OpenOffice.org Base telepíté-
se

Telepítetted a legújabb Ubuntu kiadást.
Nagyszerű! Így telepítve van a legújabb

Open-Office is. Még nagyszerűbb! Elolvastad a
Beginning OpenOffice 3 című könyvismertetőt

Gyorsabb internetezés squid-
del

Korábban többször is írtam arról, hogyan
lehet könnyebben ször- fözni a weben.

Reggel épp a régi hardvereimet válogattam
(azért, hogy elvigyem őket egy újrahasznosító
telepre), mikor megtaláltam az e- gyik régi lap-
topomat.

Linux szerver eleve biztonságos, ámbátor csak
úgy magától nem lesz még biztonságosabb. Ál-
lítsuk hát be az FTP-t és a tűzfalat.

Ubuntu pc-k hálózata SSHFS-
sel

Két PC hálózatba kötésének számos módja
van Ubuntu esetén, hogy a két gép között

átmásoljuk a fájljainkat. Valaha USB egysége-
ket használtunk és cserélgettünk, hogy szink-
ronizáljuk a fájlokat két PC között, ezt szépítve
„settenkedő hálózatnak” nevezték. Egy jobb
mód az SSHFS, vagyis a „Biztonságos Shell Fájl-
rendszer” hálózata.

A Linux lelkivilága
megfelelő alkalmazással. Majdnem minden
operációs rendszer társítja a fájlokat alkalma-
zásokkal. Például az Ubuntu a PDF állományok-
hoz automatikusan hozzárendeli az Evince al-
kalmazást. Előfordulhat azon- ban, hogy ezt az
alapértelmezett működést meg szeretnéd vál-
toztatni.
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A hang világegyeteme

Ha több zenei gyűjteményed is van, azok
osztályzása és szervezése időrabló és ma-

cerás munka lehet. Tegyük fel, hogy a gyűjte-
ményedben a következő kategóriák vannak:

TÖKÉLETES SZERVER

1 . rész

Ez az oktatóanyag segít felkészíteni az
Ubuntu 9.10 (Karmic Koala) szerveredet az

ISPConfig 3 fogadására, valamint bemutatja a
telepítését. Az ISPConfig 3 egy webhoszting
vezérlőpanel, amelynek segítségével böngé-
szőből konfigurálhatod az Apache-ot, Postfi-
xet, MySQL-t, MyDNS-t, PureFTPd-t, Spam-
Assassint, ClamAV-t és még sok minden mást
is.

Chromium telepítése

Amennyiben te is azok közé tartozol, aki
még nem szánták rá magukat a Google

Chrome vagy a nyílt forrású Chromium haszná-
latára, akkor erősen javaslom, hogy próbáld ki
őket. Ez az útmutató végigvezet a Chromium
telepítési lépésein.

Offline csomagtelepítés

Miközben az internetkapcsolatok száma
folyamatosan növekszik a világon, to-

vábbra is akadnak online kapcsolattal nem ren-
delkező felhasználók. Természetesen gyorsan
és könnyen lehet csomagokat telepíteni apti-
tude-del vagy Synaptic-kal, de internet nélkül
hogyan? Ha voltál már ilyen helyzetben, akkor
tudod, hogy milyen frusztráló tud ez lenni. Van
azonban néhány alkalmazás, ami megkönnyíti
azilyen telepítéseket. Mindegyik másképp kö-
zelíti meg a problémát.

2. rész

A múlt hónapban az Ubuntu Server CD-ről
felraktuk az alaprendszert és újraindítot-

tuk a telepített gépet.

3. rész

Egyetlen paranccsal telepíthetjük a postfi-
xet, couriert, saslauthd-t, MySQL-t, rkhun-

tert és a binutils-t

4. rész

A SquirrelMail webes levelezőkliens telepí-
téséhez futtasd:

Ubuntu, Acer Revoo & Boxee

Éppen karácsony előtt döntöttem úgy, hogy
nyugdíjazom az első generációs Xboxomat

(más néven mediacenteremet) és beszerzek
valami naprakészebbet. Így vásároltam egy
Acer Aspire Revo-t, egy nettopot, ahogy
mondják, ami lényegében egy Nintendo Wii ki-
nézetű PC. Szükségtelen is mondanom, az első
dolgom volt, hogy fogtam az Ubuntu 9.10-es
USB pendrive-omat és Ubuntut telepítettem
vele a Revo-ra. A művelet problémamentes
volt, mondhatni egy teljesen közönséges
Ubuntu telepítés.

A Linux lelkivilága
az FCM#25-ben. Príma! Tehát mindent meg-
tettél azért, hogy hatékonyan dolgozhass az
irodai szoftvercsomaggal. Tudsz dokumentu-
mokat és táblázatokat létrehozni, prezentáció-
kat készíteni, megmutatni a kreativitásodat a
rajzolóval és adatbázisokat létrehozni. De vár-
junk, hol van az adatbáziskezelő alkalmazás?
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Google tippek-trükkök

A legtöbb számítógépes probléma, melyek-
kel a barátaim megkeresnek, megoldható

egy gyors Google kereséssel. Tulajdonképpen a
kérdéseket, melyeket feltesznek, a Google-nek
is feltehetnék, csak nem ismerik azokat a trük-
köket, amiket én naponta használok. Éppen
ezért a kezdő Ubuntu felhasználóknak hasznos
lehet, ha megosztom ezeket. Nem állítom,
hogy az alábbi tanácsokkal minden problémára
meg fogod találni a megoldást, de ha a válasz
létezik (valahol), nagy valószínűséggel hama-
rabb meg fogod találni, mintha csak a „Követ-
kező" gombot nyomogatnád a Google találatai
között. TIPPEK ÉS TRÜKKÖK

A megoldásod a Felhőben rejlik

Úgy tűnhet, mintha ezt a rovatot író sze-
mélynek mindent tudnia kellene a számító-

gépekről, de ez nem igaz. Az elsődleges képes-
ségem abban áll, hogy bármely keresőmotort

Screenletek hozzáadása

A screenlet nem más, mint egy apró, Py-
thonban írt alkalmazás, amelyet "egy író-

asztalon található tárgy virtuális megfelelője"
-ként is nevezhetünk. Ez lehet egy jegyzet, óra,
vonalzó, és számtalan egyéb más dolog.

Blogolás böngészőből

Évek óta van saját blogom, amely lehetővé
teszi, hogy közzétegyem a gondolataimat

azokban a témákban, amelyek egy képregény
apró részleteinek kifejtésétől a vakációm alatt
történtek leírásáig terjednek. Azonban a mód-
szer, ahogyan a blogomba írok, az évek során
megváltozott. Míg régen különböző Firefox ki-
egészítőket, valamint a Blogger.com alapértel-
mezett felületét használtam, jelenlegi válasz-
tásom a blogomba való íráshoz a ScribeFire-re
esik.

Bevezetés a virtualizációba

Mindig is nagy rajongója voltam a virtuali-
zációnak, mivel így sokféle disztribúciót

kipróbálhatok, anélkül készíthetek konfigurá-
ciós fájlokat ablakkezelőkhöz, hogy a hibás ál-
lapotokkal kellene szenvednem, vagy éppen
olyan operációs rendszereket telepíthetek és
ismerhetek meg, melyeket élesben nem mer-
nék használni. Jelenleg 5 virtuális gép fut a gé-
pemen: egy Arch Linux i686, egy Crunch Bang,
egy 64 bites Open BSD, egy OpenSolaris

Google SketchUp 7 telepítése
Wine 1 .1 .xx-szel Ubuntuban

A Google Sketchup egy nagyon népszerű,
CAD stílusú alkalmazás. Frankó, de rossz

hír, hogy csak Windows-on fut. Jó hír viszont,
hogy manapság nem túl nehéz Wine alatt
működésre bírni.

hatékonyabban tudok használni, mint a leg-
több ember, és szinte soha nincs szükségem a
Google haladó szintű szolgáltatásaira.

Tippek és Technikák: Milyen
hardver?

Sokszor, amikor próbálsz megoldani egy
gondot, szükséges, hogy pontosan tudd,

milyen hardverek vannak a gépedben: milyen
márka és termék, és alkalmasint, hogy milyen
revízió.

Van néhány egyszerű módszer, amivel meg-
tudhatod azt, amire szükséged van, és van egy,
amivel többet is megtudhatsz, mint amennyit
akartál.

A Linux lelkivilága
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Értsük meg a virtális memória
statisztikáit

Olyan kiváló eszközöket kapunk a rendsze-
rünk állapotának figyelésére, mint a

vmstat vagy a top. Ha a szöveges mód nem fe-
lel meg az igényeinknek, vannak grafikusak is,
mint a KSysGuard vagy a GNOME System Mo-
nitor kisalkalmazás. Ezek azonban néhány em-
ber számára nem nyújtanak elég részletes
információkat. Például mivel a virtuális memó-
riáról akarunk beszélni, felmerülhet a kérdés:
„a felhasznált RAM 512 MB-nyi mennyiségéből
pontosan mennyit vesz igénybe a névtelen lap-
lefoglalás?” Nincs rá nyilvánvaló válasz, ha csak
a vmstat vagy top eredményeit ellenőrizzük.

2008.11 és egy Ubuntu 9.10. Ebben a sorozat-
ban be fogom mutatni, hogyan telepíthető a
VirtualBox, hogyan lehet új virtuális gépet lét-
rehozni és eltávolítani, illetve hogyan lehet be-
állítani úgy, hogy kezelje az USB eszközöket.

2. rész

Mindenekelőtt fel kell hívnom a figyelmet
egy problémára, amit Martin nevű olva-

sónk is közzétett. Eszerint Windows XP virtuá-
lis gép esetén az USB eszközökkel problémák
merülhetnek fel, melyek csak akkor szűnnek
meg, ha az eszközkezelőn keresztül feltelepít-
jük az USB drivereket.

Most, hogy végeztünk a virtuális gépek lét-
rehozásával, itt az ideje, hogy egy, az Ubuntu-
tól (nem túlságosan) eltérő Linux disztribúci-
óval folytassuk, mely a Red Hat csomagkezelő-
jét használja. Legyen ez a Fedora Core 13.

3. rész

Ebben a hónapban az OpenSolarís telepíté-
sét fogjuk végignézni. A csomag tartal-

mazza a GNOME környezetet, egy csomagke-
zelőt, és a ZFS fájlrendszert (az időcsúszkás
mentési rendszerrel együtt). Ez egy Unix rend-
szer, tehát némileg eltér az Ubuntutól, de a
közös grafikus felületnek köszönhetően bár-

mely Ubuntu felhasználó könnyen megszok-
hatja.

4. rész

Ebben a hónapban szeretnék egy nagyobb
lépést tenni a Unix rendszerek irányába

azáltal, hogy egy parancssoros telepítőjű rend-
szert installálok. Ez a FreeBSD 8.1 lesz, amit a
http://www.freebsd.org/where.html oldalról
lehet letölteni.

5. rész

Ebben a hónapban az Arch Linuxra esett a
választásom. Ez a disztribúció számtalan

„apróság” mel lett három alapvető pontban
különbözik az Ubuntutól :

6. rész

Ú gy egy hónapja kaptam egy kérdést egy
olvasótól , hogy hogyan is lehet beál l ítani

a Debiant Xen szerverként, és hogy hogyan
lehet Red Hat alapú guest-eket futtatni rajta.
Az egyetemi munkáim miatt az előző havi ha-
táridőig nem sikerült befejezni a tel jes rend-
szer összeál l ítását (össze kel lett ál l ítanom a
tesztgépet és a régi laptopomban is életre
kel lett keltenem a hálózati kártyát). Ezúttal a
cikket két részletben közlöm: az első részben

a Debian és a Xen szerver telepítését, a má-
sodik részben pedig a guest-ek beál l ítását
mutatom be.

7. rész

Elnézést kérek mindazoktól, akik arra szá-
mítottak, hogy megismerhetik a Xen belső

lelki világát. Ehelyett most néhány olyan virtu-
alizációs rendszert mutatok be, melyet hasz-
nosnak/érdekesnek tartok. Tehát minden
további szócséplés helyett lássuk ezeket (kü-
lönösebb sorrend nélkül):

A Linux lelkivilága
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Hogyan használjuk switch-ként
ADSL modemünket

Itthon a bátyám egy ötéves Compaq Presario
asztali számítógépen, én pedig egy Acer As-

pire laptopon dolgozom. Mindkét gépen Kar-
mic fut és ADSL modemen keresztül kapcso-
lódik BSNL szélessávú Internethez. Sikerült
egy kicsit elmókázgatnom ezzel a három esz-
közzel, plusz egy (Huawei Quidway WA1003A
of Sterlite) Wi-Fi modemmel. A következőkép-
pen kötöttem össze őket.

TIPPEK ÉS TECHNIKÁK

Kellemetlen partíciók

Vettem mostanában egy HP G62-es lapto-
pot, és az Ubuntu gyönyörűen megy rajta.

Mindamellett ha dual-boot-os rendszert akarsz
a Windows-szal, akkor ez elsőre nagy fejtörést
okoz.

Üzleteljünk az Ubuntuval

Az otthoni irodámban 2001-ben, ahogyan
emlékszem, egy kis üzlet számára össze-

állított kezdetleges hardver-konfiguráció volt:
egy (már valóban öreg) Dell Inspiron 2600
Windows XP Home-mal és egy még öregebb,

Linux labor

Üdvözöllek a Full Circle új rovatában, a Linux
Laborban. Itt remélhetőleg régi hardverek-

ből fogok nem mindennapi PC-ket összeállíta-
ni, amikre különböző Linuxokat telepítek, és
megnézzük hogyan passzolnak egymáshoz a
gépek és a disztrók.

Mentés Wubival

Akárcsak legtöbben, én is számtalan dolog-
ra használtam az Ubuntus gépem. Keres-

géltem az Ubuntus szerverek között, de aztán
rájöttem, nincs is annál egyszerűbb, mint a sa-
ját asztali gépemen kipróbálni egy új alkalma-
zást, vagy konfigurációt, mielőtt egy szerverre
feltenném - elkerülve számos meglepetést. A
meló mellett Compiz rajongó is vagyok, szere-
tem a végletekig gyötörni a grafikus kártyám a

Linkrövidítés

A furcsa és kissé véletlenszerű hivatkozá-
sok miatt, amelyeket a Word-press jelen-

legi verziója hozzáad a Full Circle Podcast
üzenetekhez, némi linkrövidítéshez kellett fo-
lyamodnom, hogy el ne rontsam az adás Atom
feedjét.

Rendszerezzük fényképeinket

Ha az Ubuntu 10.10-es kiadását használjuk,
a Shotwell az alapértelmezett fénykép-

kezelő. Régebbi verzióknál a Szoftverközpont-
ban vagy a Synaptic-kal lehet telepíteni.

Linux Labor

Ebben a hónapban a Puppy Linux 5-öt (Lu-
cid Puppy) és a Slax-et próbálom ki a régi

teszt PC-men, csak előbb megszabadítom a
merevlemezétől. Vajon lehet-e merevlemez
nélkül használni egy számítógépet és ugyanar-
ra a pendrive-ra menteni, amelyről az operáci-
ós rendszert töltöttük be?

TIPPEK ÉS TRÜKKÖK

Mennyire forró a túl forró?

H a számítógépekről van szó, a hőség
végzetes lehet.

A Linux lelkivilága
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fájdalmasan problémás Windows ME-t futtató
Dell Latitude, amelyet magammal vittem az
útra - a mentésekre szolgáló 32 MB-os memó-
riakulcs-készlettel és CD-R lemezekkel együtt.
„Mindenre Microsoft Office-t használtam...”
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A Linux lelkivilága
LINUX LABOR

Fájlrendszerek

Aztán feltalálták a mágneslemezt, a köz-
vetlen hozzáférésű tárolóeszközt (DASD),

amelynek bármely területére lehetett írni,
vagy onnan olvasni. Ehhez kellett egy fájlrend-
szer, ami rendszerezi az adatokat és egy op-
rendszer, ami a fájlrendszert támogatja.

Fájlrendszerek 2.

Vannak ám olyan fájlrendszerek is, amelyek
nem Unix őseinktől származnak. Olyan

sok van belőlük, hogy a “sok” nem is jó kifeje-
zés. De miért érdekelne ez minket? Hát, sajnos,
nem egy Linuxos buborékban élünk - felvilágo-
sulatlan kollégáink, rokonaink és barátaink ál-
landóan olyan fájlrendszereket használnak,
amelyeket nem linuxra terveztek. Na melyik
ezek közül a legnagyobb? A Microsoft áldott
meg bennünket a FAT-tal és az NTFS-sel, míg
az Apple a Macintosh-on keresztül adta ne-
künk a HFS-t.

Mythbuntu 1 0.1 0 telepítése

A Mythtv-vel kapcsolatban sokféle lehető-
séget kipróbáltam, de egyikkel sem értem

el olyan sikereket, mint a Mythbuntu 9.04-el.
Sajnos ez a verzió már nem támogatott, ezért
kénytelen voltam frissíteni egy újabbra (és
amikor erről beszélek, valójában egy teljesen
új telepítésről van szó egy 1 TB-os 64 MB
cache-el rendelkező, 5400 rpm-es merevle-
mezre). A hosszú távú támogatás miatt érde-
mes lett volna a 10.04-et választanom, de
inkább a 10.10 mellett döntöttem. Habár ez a
leírás meglehetősen terület-specifikus, példa-
ként mégis jól használható.

Ubuntu telepítés m23 segítsé-
gével

Az M23 (http://m23.sf.net) egy ingyenes,
GPL licenszelt szoftverdisztribúciós rend-

szer, segítségével telepíthetők és karbantart-
hatók az Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, Debian,
és Linux Mint 9 operációs rendszerek. Az
összes feladat megoldható webes felületen
keresztül, ráadásul mindössze három lépés lét-
rehozni egy m23 klienst. A Debian alapú klien-
sek is becsatolhatók. A csoportosítási funkciók
és más eszközök egyszerűvé teszik nagy számú
kliens adminisztrációját. Az adatvesztés elke-
rülése végett a kliensek és szerverek biztonsá-
gi mentése is megoldható. A beépített
virtualizációs megoldással az m23 létre tud
hozni, majd pedig felügyelni virtuális m23 kli-
enseket, amik egy valós m23 szerveren vagy
kliensen futnak. Szkripteket és a telepítéshez
szükséges szoftvercsomagokat magán az m23
webfelületen tudjuk létrehozni.

Linux labor

A régi mondás, miszerint „Ne tégy minden
tojást egy kosárba” itt nem állja meg a he-

lyét. Képzeld el a következő szituációt: meg-
kérnek, hogy javíts meg egy számítógépet, és
már éppen elővennéd az Ubuntu Live CD-det,
mikor észreveszed, hogy a gépnek nincs CD-
meghajtója, vagy olyan ősrégi, hogy az új
Ubuntu CD nem indul rajta.

legújabb effektekkel, amit csak a Gnome kínál,
ennek eredménye-ként rendszeresen össze-
döntöm a gépem. Legutoljára a Grub2 finom-
hangolása vezetett egy elindíthatatlan
rendszerhez.
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E-könyvek keresése

Amikor E-könyveket keresel, számos ténye-
ző van, amit figyelembe kell venned: az

olvasókészülék, a formátumok, a DRM és az ár
néhány közülük, amiről írni szeretnék ebben a
cikkben. Használd a Google-t a Thun-

derbirdben

Ebben a cikkben a Google három fő kapcso-
lattartó elemére fogok koncentrálni; a

Gmailre, a Google Címtárra (a Gmail része) és a
Google Naptárra. A Thunderbird (ez esetben a
hármas verzió) Gmail-lel való használatában a
fő probléma a kapcsolatok szinkronizálása
volt, de ez most egyszerűen megoldható egy
bővítmény használatával.

Arduino forgalmi lámpa.

A korábbi Heathkit vállalattal és egy mo-
dern, Ubuntu 10.04 LTS kiadást futtató

számítógéppel találtam egy weboldalt, amely

LINUX LABOR

Vigyázz, kész,Swap!

Hírfolyam-társszerkesztőm és rovatvezető
barátom, Ed Hewitt megkért rá, hogy

fejtsem ki bővebben a Fájlrendszerek első ré-
szében tett kijelentésemet, miszerint swap
partíció létrehozása nélkül nem lehet Linuxot
telepíteni. Bár napjaink telepítőinek zöme el-
intézi ezt egy figyelmeztetéssel, némelyikük
nem engedi ezt a „bűnt” elkövetni. Tekintsünk
vissza egy kicsit.

2. rész

Legutóbb kategóriákba soroltuk, hogy a
swap partíció használata mikor a) elenged-

hetetlen, b) hasznos, c) haszontalan, vagy d)
hátrányos. Nyugi, ez nem egy teszt lesz. Habár,
érdemes egy kicsit jobban belekukkantani –
csak, hogy a nevén nevezzük – a virtuális me-
móriakezelés témakörébe. Veterán linux hek-
ker olvasóim bocsássák meg nekem a most
következő Marék Veronika szintű öszefoglalót
(vagy írják meg a maguk 300 oldalas könyvét a
témáról).

az Arduino nevű mikrokontrollert részlezi a
www.arduino.cc (nem .com) címen. Ez egy USB-
kábelt használ energiaellátásra és számítógé-
pes kapcsolatára. Az Arduino Uno 30$-os áron
megfizethető volt. Egy teszt áramköri lapon
végzett egyszerű forgalmi jelzőlámpa-szimulá-
ció pont mókás kísérletnek tűnt ahhoz, hogy
kipróbáljuk.

E-olvasó szoftver Linuxon

Azt gondolhatnád, hogy drága készülékre
és szoftverre lenne szükséged ahhoz,

hogy élvezd az E-olvasókat, de nem ez az eset.
Könnyen elérhető szoftverrel az Ubuntus szá-
mítógépeden kezelheted és élvezheted E-
könyveidet, és átteheted őket egy hordozható
eszközre, pl. egy Androidos telefonra. Bemu-
tatom, hogyan teszem ezt az Egyesült Álla-
mokban.

A Linux lelkivilága

47. számCikkhez

TIPPEK ÉS TRÜKKÖK

Telepítés külső meghajtóra

Ha komolyan akarod tesztelni az Ubuntu
valamelyik verzióját anélkül, hogy módo-

sítanád a számítógéped jelenlegi beállításait,
egy külső merevlemez sokkal többet segít,
mint egy flash meghajtó vagy egy Live CD. Vi-
szont úgy látom, sokan bizonytalanok abban,
hogy hogyan kell az Ubuntut külső merevle-
mezre telepíteni. Ez nem olyan szörnyen ne-
héz, csak óvatosnak kell lenned.

47. számCikkhez

48. számCikkhez

48. számCikkhez

48. számCikkhez

49. számCikkhez

49. számCikkhez

http://fullcircle.hu/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=issue47_hu.pdf
http://fullcircle.hu/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=issue47_hu.pdf
http://fullcircle.hu/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=issue48_hu.pdf
http://fullcircle.hu/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=issue48_hu.pdf
http://fullcircle.hu/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=issue48_hu.pdf
http://fullcircle.hu/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=issue49_hu.pdf
http://fullcircle.hu/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=issue49_hu.pdf


full circle magazin 26 Tartalom ^

LINUX LABOR

Gnome shell és Unity

A Unity az Ubuntu némileg leereszkedő
próbálkozása egy olyan asztali környezet

megteremtésére, ami a használhatóságot tart-
ja szem előtt. Leginkább a klasszikus Gnome
környezetet részesíti előnyben, ami mindig is
inkább használhatóságra törekedett, mint a ki-
nézet- re, és évekig jól szolgálta a Linux fel-
használókat. A Gnome 3 a Gnome Shellel
szintén lényeges változásokat hoz.

ÖTLETEK ÉS TECHNIKÁK

A fájltulajdonlás bosszúságai

Nálam ez meglehetősen egyszerűen műkö-
dik: minden számítógépemen ugyanaz a

felhasználó neve, nincsenek csiricsáré alkalma-
zásaim, a mapparendszerem is egyszerű. Senki
sem gondolná, hogy a fájltulajdonlás bármikor
is bosszúságot okozna, igaz?

Használjunk KDE 4.6-ot

Ha a fogad csikorgatod a Gnome3-ra, vagy
boldogtalan vagy a Unity-vel, talán ki kel-

lene próbálnod a KDE-t. A Kubuntu mindkét vi-
lág legjobbját adja. Ezt az Ubuntu nemcsak
alapból nyújtja, hanem alapértelmezett asztal-
ként a KDE 4-gyel érkezik. Ez a cikk azoknak
szól, akik gondoltak már a KDE kipróbálására,
de félnek, hogy túl sokban különbözik a szere-
tett Gnome-juktól.

A Linux lelkivilága
Bevezetés az Ubuntu fejlesz-
tésébe

Az Ubuntu különböző programozási nyel-
ven megírt különböző komponensek ez-

reiből készült. Minden komponens – szoftver-
könyvtár, eszköz vagy grafikus alkalmazás –
forráscsomagként elérhető.

2. rész

Sok dolgot kell tenned ahhoz, hogy elkezd-
hess Ubuntura fejleszteni. Ezt a cikket arra

terveztük, hogy beállítsd a számítógépedet
úgy, hogy elkezdhess csomagokkal dolgozni
és a csomagjaidat feltölthesd a Launchpadra.
Erről lesz szó:
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MMuullttiimméédd iiaa ,, GGrraaffiikkaa
A GIMP HASZNÁLATA

1 . rész

Ez a 2.4.2-es GIMP-en alapuló bemutató so-
rozat nem tárja fel a GIMP minden rejtel-

mét, mivel az megtöltene egy könyvet
(valójában már megtöltött többet is), de a so-
rozat végére eléggé jártas leszel a GIMP-ben
ahhoz, hogy az egyszerű web feliratoktól a ha-
talmas profi nyomtatásra váró poszterekig
bármit elkészíthess.

2. rész

Ebben a hónapban elsődlegesen a színekkel
foglalkozunk. A GIMP-pel (ahogy a Pho-

toshop-pal is) többféleképp juthatunk ugyan-
arra az eredményre. Ha én bemutatok egy
megoldást egy feladatra, biztos lehetsz abban,
hogy számtalan más módon is ugyanarra az
eredményre juthatsz.

3. rész

Az előző cikkben megmutattam, hogyan le-
het egy képen a színeket lecserélni. A

mostani cikk arról szól, miként lehet a kép egy

részét lecserélni úgy, hogy máshol ne változ-
zon.

4. rész

Ebben a hónapban a GIMP talán leghaszno-
sabb szolgáltatását tárgyaljuk: a Rétege-

ket. Ha megérted a rétegek lényegét és
hasznodra válik, akkor segítségükkel bármit el
tudsz készíteni.

5. rész

E havi témánk a méretek. A GIMP számos
mértékegységet ismer. Készíts egy új ké-

pet a Fájl / Új menüpontra kattintással, majd
vizsgálj meg néhány mértékegységet.

6. rész

Ebben a hónapban a GIMP haladó szolgálta-
tásai felé mozdulunk el. Ezek a szolgálta-

tások elsősorban a fényképretusálásban hasz-
nálatosak: képek helyrehozására, illetve felja-
vítására.

7. rész

Ebben a hónapban a Gimp számos szűrőjét
vizsgáljuk és érintjük az Xtns (kiterjesztés)

menüt. Mindkét menü gyors elérést ad több
tucatnyi speciális effektushoz. A fő különbség
köztük az, hogy az Xtns új képet készít a meg-
adott effektussal. A szűrőket egész képre és a
kép egy kijelölt részére is alkalmazhatjuk.

8. rész

A GIMP sorozat jelenlegi, utolsó részében
egy egyszerű képet fogok készíteni a

Flickr három fotójából. Még ha az elkészített
kép nem is állna ki egy fotós elemzést, a készí-
tés folyamata segít gyakorolni, amit az előző
hét részben megtanultál. A képkészítés har-
minc perces folyamatát valós időben rögzítet-
tem, amelyet a Google Videos-on
megtekinthetsz:

DIGITÁLIS FOTÓRETUSÁLÁS GIMP-PEL

1 . rész

Ebben a hónapban a digitális fotóretusálás-
sal foglalkozunk. Manapság szeplőtlen és
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Multimédia, grafika
tökélete arcok uralják a magazinok címlapját.
Ebben a cikkben néhány általános szépítő re-
tusálási technikát mutatok.

2. rész

Ebben a cikkben megtanuljuk hogyan javít-
suk fotóinkon a sötét és világos tónusokat.

Először is ismertetem a színeket és értékeit.
Különböző színrendszerek vannak. Három
alapszín van (RGB), vörös, zöld és kék. Másik
színrendszer a CMYK, ez más alapszínek keve-
réke. Általában fotóknál, nyomtatóknál és
nyomdákban használják, RGB-t inkább csak a
monitoroknál.

3. rész

Ez a színhelyesbítésről szóló befejező cikk.
Bemutatom a GIMP-ben a színek kiigazítá-

sát néhány példa megvizsgálásával.

Mobil multimédia készítése.

Néhány hónappal ezelőtt vettem magam-
nak egy új mobiltelefont, ami jó minőségű

kamerával és képernyővel rendelkezik. Nem túl
kicsi, nem túl nagy, videót és audiót is lejátszik.
Ez egy nagyon jó dolog, amióta a telefonon-vi-

deót-néző-srácok típusába tartozom. Ez külö-
nösen zenei klipekre vonatkozik. Ubuntus srác
is vagyok – az utolsó porcikámig. Ezért szüksé-
gem volt egy programra, ami átalakítja a zenei
videóimat olyan formátumúra, amit a mobilo-
mon is meg tudok tekinteni.

Videók méretarányának meg-
változtatása

Az Avidemux elérhető az Ubuntu tárolók-
ban, keress rá a csomagkezelődben.

Ha rosszul rippelsz egy DVD-t, előfordulhat,
hogy rosszak a videó méretarányai.

Music Player Daemon

Mindig rajongtam a MOC-ért (Music on
Console, Zene a konzolon), mivel pe-

helysúlyú és még egy tty képernyőn is műkö-
dik. Az utóbbi időben sok utalás esett az
ArchLinux Fórumon az MPD-re (Music Player
Daemon). Egy hozzászólás tett kíváncsivá, mely
szerint az MPD-vel megállítható a zene és újra-
indítás után ott folytatható, ahol abbahagytuk.

Médiafolyam, Ubuntu & Xbox
360

A Microsoft Xbox 360 konzoljának egyik le-
gynagyobb előnye a média típusú adatfo-

lyamok kezelésének képessége, például Win-
dows-t futtató PC-ről játékkonzolra irányítva.
Ez akkor nagyon hasznos, ha nincs olyan videó-
kártyád, amit közvetlenül össze lehet kapcsolni
a TV-vel, viszont szeretnéd a PC-n tárolt videó-
idat megnézni rajta.

Szerkesszünk RAW képeket
RawTherapee-vel

Úgy terveztem, hogy ez egy olyan eszköz
alapszintű ismertetője lesz, amelyre nem-

rég bukkantam rá. Először azt fogjuk taglalni,
hogy ki, mikor és miért használja ezt a szoft-
vert, majd érintünk néhány technikai kérdést.
Végül lépésről lépésre végigvezetlek titetket
azon, hogyan javítottam ki a képemet.

Használjunk Photoshop kiegé-
szítőket Gimp alatt

Mint tudjuk, a Gimp egyik legnagyobb
hiányossága, hogy kevés kiegészítő készül
hozzá. A Photoshop az egyik olyan program,

34. számCikkhez

35. számCikkhez

36. számCikkhez

1 9. számCikkhez

21 . számCikkhez

32. számCikkhez

37. számCikkhez

1 4. számCikkhez

http://fullcircle.hu/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=issue34_hu.pdf
http://fullcircle.hu/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=issue35_hu.pdf
http://fullcircle.hu/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=issue36_hu.pdf
http://fullcircle.hu/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=issue19_hu.pdf
http://fullcircle.hu/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=issue21_hu.pdf
http://fullcircle.hu/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=issue32_hu.pdf
http://fullcircle.hu/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=issue37_hu.pdf
http://fullcircle.hu/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=issue14_hu.pdf


full circle magazin 29 Tartalom ^

melyet mindenki olyan előszeretettel használ ,
amikor egy képet kel l átalakítani , vagy valami
lélegzetelál l ító festményt akarunk készíteni
egy jól megírt kiegészítő segítségével . A
Photoshop alá több száz i lyen kiegészítő
létezik. Lehet ez akadály a Gimp számára?
Egyáltalán nem!

INKSCAPE

1 . rész

Ez az útmutató megmutatja, hogyan készít-
heted el Inkscape-pel az Ubuntu logót.

Ezen a szinten nem szándékozom túl sokat ma-
gyarázni az Inkscape kezeléséről. Jobbnak
gondolom megmutatni, hogyan működnek a
szükséges eszközök.

2. rész

Elmentetted a múlt havi gyakorlatot? Ha
nem, akkor csináld újra, mert ez a gyakor-

lat meg fogja mutatni, hogyan csináld még
szebbre.

3. rész

Az első gyakorlaton egyszerű alakzatokat
készítettünk és kombináltunk. A második-

ban egy kis effektust adtunk a képünkhöz.
Ebben a hónapban megtanul juk, hogyan ké-
szítsünk egy görbített objektumot.

4. rész

M ost, az Inkscape-sorozat negyedik részé-
ben, készítünk egy képet, amihez egyál-

talán nem kel l rajzolásbel i jártasság. Egy szép
fontra és kis kreativitásra van szükség a dol-
gok jó elhelyezéséhez.

Multimédia, grafika
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PPrrooggrraammoozzááss

PROGRAMOZZUNK C-BEN
1 . rész

Ez a nyitócikke a „Programozzunk C-ben” cí-
mű, újonnan induló cikksorozatunknak,

mely a C programozási nyelvet mint a kikapcso-
lódás egyik formáját mutatja be. Az első cikkek-
ben bemutatjuk a C nyelvet és néhány alapszin-
tű számítógép programozási alapelvet a kezdő
felhasználónak. Így a tapasztalatlan felhaszná-
lók is követni tudják a sorozatot és eljutnak arra
a szintre, hogy egyszerű C alkalmazásokat lesz-
nek képesek írni és értelmezni. Az alapok átte-
kintése után új fogalmakat és közép/középha-
ladó irányelveket, technikákat mutatunk be
nektek. Megígérem, hogy megpróbálok nem túl
nagy ugrásokat csinálni és bemutatni az új fo-
galmakat, amint találkozunk velük. Ha bármely
olvasó problémába ütközik vagy nem ért vala-
mit, nyugodtan lépjen velem kapcsolatba.

2. rész

A sorozat első részében megtanultuk, ho-
gyan konfiguráljuk rendszerünket és hajt-

sunk végre olyan alkalmazásokat, amik eddig
nem csináltak semmi hasznosat. Végül is el kel-
lett kezdenünk valahol. Ez a cikk kiemelkedően
fontos a kezdő programozóknak, mivel itt be-

mutatjuk a kódban gondolkodás fortélyait, a C-s
függvényeket, ciklusokat és elágazásokat. Eze-
ket előre tisztáznunk kell, hogy mindez a teljes-
ség igénye nélkül kerül a papírra – fő célkitűzé-
sünk, hogy alapokat és kiindulási pontot adjunk
az embereknek.

3. rész

Eddig minden szép és jó. Ez már a harmadik
része sorozatunknak; jól is haladunk. Az

előző cikkek bemutatták, miként is gondolkoz-
zunk kódban ismertetve a függvényeket. Jelen
írásunk lesz valószínűleg a legnehezebb mind
közül; itt és most meg fogunk nézni egy olyan
dolgot, ami csaknem a C-ben fordul elő egyedül:
a mutatók (pointerek) fogalmát.

4. rész

Cikksorozatunk negyedik részében egy olyan
témát mutatok be, amit minden C progra-

mozónak el kell sajátítania valamikor, mivel na-
gyon sok probléma merülhet fel miatta: ez az
úgynevezett dinamikus memóriafoglalást,
melynek helytelen használata vagy félreértése
memóriafolyásokhoz, illetve az alkalmazások

meghibásodásához vezethet (gondoljunk csak a
hírhedt Segmentation Fault nevű hibára).

5. rész

A legtöbb alapvető C-s témakört az előző
négy cikk folyamán megnéztük. Remélem,

hogy mostanra sikerült két fontos megállapítást
elfogadnod: az első az, hogy a C nem egy bor-
zasztóan nagy és összetett nyelv; a második,
hogy ennek ellenére nagyon hathatós, ami le-
hetővé tesz rengeteg alacsony szintű megol-
dást. Jelen cikk lesz az utolsó, ami az „alapok-
kal” foglalkozik; az elkövetkező részekben arra
fogunk fókuszálni, hogy miként oldjunk meg
problémákat hatékonyabban, illetve hogyan le-
het a C-s alkalmazások hibáit diagnosztizálni és
elhárítani.

6. rész

Mindeddig csak kódokat mutattam be és
útmutatást nyújtottam annak fordítására

és futtatására. Mostanáig valószínűleg csak egy
szerkesztőt (emacs, vi, …) és egy fordítócsoma-
got (gcc) kellett használnod. Azonban vannak
olyan egyéb eszközök is, amik a fejlesztést
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Programozás
megkönnyítik (ne feledjük, hogy a fejlesztés
nem csak a kód begépeléséből áll; az egész fo-
lyamatot lefedi – kódolás, fordítás, tesztelés,
stb.), és jó pár ilyen eszköz létezik. Vannak még
IDE-k is (integrált fejlesztői környezet), ezek né-
hány hasonló eszköz egyvelege egy szép grafi-
kus front-end-del megfejelve (pl.: CTD az Eclipse
projektben, kdevelop, Code::Blocks, anjuta és a
többi), de az én szerény véleményem az, hogy a
kezdő programozónak előbb meg kell alkotnia
egy képet arról, mi is található valójában a mo-
torháztető alatt, mielőtt könnyítéseket hasz-
nálna. Mivel sokféle eszköz van, ebben a
cikkben csak a hibaelhárításra/alkalmazásokra
fogunk koncentrálni.

7. rész

Sorozatunk hatodik részében bemutattam,
hogy miként lehet kívülről alkalmazásokat

megvizsgálni. Ebben a cikkben egy olyan esz-
közzel foglak megismertetni, amivel egy kissé
mélyebbre tudsz ásni post-mortem vizsgálato-
kat végrehajtani és programok belső szerkeze-
tét megnézni.

8. rész

A számítógépek és a matematika mindig is a
legjobb barátok voltak. Talán éppen ez az

oka annak, hogy ennyi programhiba létezik. En-
nek szemléltetéséhez a mostani cikkben azt az
igen gyakori hibát nézzük meg, amit túlcsordu-
lásnak hívnak. Példa gyanánt az úgynevezett Fi-
bonacci-sorozattal fogunk dolgozni.

WEBFEJLESZTÉS

1 . rész

Mi is az a webfejlesztés? A weboldalak ké-
szítésének folyamata, ami tartalmaz tar-

talom létrehozást (másolatírást), tervezést,
programozást, adatbázis és szerver adminiszt-
rációt, emberek millióit alkalmaztatja a világon,
így fontos szempont, hogy egy operációs rend-
szeren ezeket meg tudjuk oldani.

2. rész

Az Internet mostani állapota egy elég rette-
netes téma, mert majdnem minden terüle-

tén töredezett és mindegyik töredék egy tan-
könyvet tudna felölelni. Csak egy rövid ismer-
tetőt adok a weboldalak készítéséről, érintve a
technológiáját és történelmét.

3. rész

Ma megmutatom, hogyan lehet webszer-
vert és adatbázist telepíteni, amit azonnal

használni lehet webfejlesztéshez.
Egy LAMP szervert fogunk beállítani (a LAMP

a Linuxot, Apache-ot, MySQL-t és a PHP-t jelen-
ti), hogy létrehozzunk egy localhostot és bele-
kóstolunk a PHP programozásba is egy kicsit.

4. rész

A programnyelvek tulajdonképpen feladatok
automatizálására szolgáló eszközök, amik

megkönnyítik az életet. A PHP sem kivétel ez
alól.

PROGRAMOZZUNK PYTHONBAN
1 . rész

A legtöbb használatban lévő programozási
nyelv közül talán a Python az, amelyik a

legkönnyebben elsajátítható. A nyelvet az 1980-
as évek végén készítették, és azóta igen sokat
fejlődött. A legtöbb Linux rendszeren már elő-
telepítve megtalálható, ennek ellenére a leg-
többször figyelmen kívül hagyjuk, amikor egy új
nyelv megtanulása mellett döntünk. A cikkben
most a parancssoros programozással foglalko-
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zunk, a jövőben pedig eljátszadozgatunk a GUI
(Graphical User Interface, azaz grafikus kezelő-
felület) programozásával. Csobbanjunk is rög-
tön a dolgok közepébe egy egyszerű alkalmazás
készítésével!

2. rész

Előző számunkban egy olyan egyszerű prog-
ramot néztünk meg, ami a „raw_input”-ot

használta a felhasználói visszajelzés beolvasá-
sához, illetve néhány egyszerű változótípust,
meg egy egyszerű „for” ciklust is tartalmazott.
Ez alkalommal mélyebbre fogunk ásni a válto-
zók világában, plusz írunk még néhány progra-
mot is.

3. rész

Az előző cikkben megtanulhattunk változó-
kat behelyettesíteni, megjegyzéseket el-

helyezni, és azt is tudjuk, hogy mi a
hozzárendelés és az egyenlőség közötti különb-
ség, valamint ismerjük az if, illetve a while utasí-
tásokat is. Továbbá megígértem, hogy ebben a
részben a modulokról és a függvényekről egy-
aránt szót fogunk ejteni.

4. rész

E lőző alkalommal megígértem, hogy az osztá-
lyokról fogunk beszélni , tehát erre fogunk

most koncentrálni . De mik is az osztályok és mire
valók?

5. rész

Ha olyan vagy mint én, akkor UTÁLNI fogod
ennek a cikknek az első felét. Mert én KI

NEM ÁLLHATOM, amikor a szerző azt írja, hogy
minden szót kétszer is végig kell olvasnom a
könyvében/fejezetében/cikkében, mivel már
ekkor tudom, hogy dögunalmas lesz - még úgy
is, hogy valószínűleg igaza van, és az én érde-
kemet szolgálná, meg a végén mégiscsak végig
fogok menni rajta újra.

6. rész

Remélem, hogy legutóbbi találkozásunk óta
eljátszadoztatok a Boa Constructorral. Elő-

ször egy igen egyszerű programmal fogunk fog-
lalkozni, ami egy frame-et rajzol ki, melyen egy
gomb megnyomásával meg lehet jeleníteni egy
másikat. Előző alkalommal ezt egy üzenőablak-
kal csináltuk. Most tejesen különálló frame-et
készítünk. Ez akkor hasznos, amikor olyan alkal-
mazást készítünk, ami több frame-mel és ablak-

kal dolgozik.

7. rész

Természetesen a történet teljes egészében
nem igaz. Mindazonáltal az adatbázisok és

az SQL használata könnyebbé teheti az életün-
ket. Ez alkalommal egy kis SQL lekérdezésről
tanulunk, illetve arról, hogy hogyan használjuk
őket a programokban. Néhány ember úgy gon-
dolhatná, hogy ez nem teljesen a „legkorrek-
tebb" vagy „legjobb" módszer, de ennek
ellenére nagyon is elfogatható. Kezdjük hát el.

8. rész

Folytassuk a 7. részben elkezdett recept
adatbázisunk programozását. Ez a cikk

hosszú lesz,  és sok-sok kódot fog tartalmazni.
Szóval kössétek fel a gatyákat, és ne felejtsétek
a kezeket és lábakat az mindvégig a kocsiban
tartani.

9. rész

Ebben a leckében megnézzük, hogy hogyan
tudunk létrehozni az MP3-ainknak egy ka-

talógust. Megismerkedünk néhány újabb py-

Programozás
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Programozás
thon koncepcióval, amellett, hogy felfrissítjük
az adatbázisokról szerzett tudásunkat is.

1 0. rész

Valószínűleg mindenki hallotta már az XML
kifejezést. Viszont nem biztos, hogy tudjuk,

mi is ez. E havi anyagunk témája az XML lesz.

1 1 . rész

Legutóbb azt ígértem, hogy az XML tudásun-
kat felhasználva időjárási információkat fo-

gunk leszedni egy weboldalról és egy terminál-
ban jelenítjük meg azokat. Nos, ez most elérke-
zett.

1 2. rész

Előző alkalommal megnéztük a wunderg-
round API-ját és írtunk is egy kis kódot az

aktuális időjárás lekérdezéséhez. Most az API
időjárás előrejelzés részével fogunk foglalkozni.
Ha nem volt alkalmunk elolvasni az előző kettő
XML-lel foglalkozó cikket – különösképpen az
előzőt – akkor mielőtt továbblépnénk minden-
képpen fussuk át őket.

1 3. rész

Ebben a hónapban a Curses Pythonban való
használatáról fogunk beszélgetni. Nem,

nem arról lesz szó, hogy hogyan káromkodjunk
Pythonul (curseing = káromkodás, ford.), de
akár erre is vetemedhetünk, ha szükségét érez-
nénk. Most azonban a Curses modul használatát
nézzük meg, mellyel cifrábbá tehetjük a képer-
nyőkimenetet.

1 4. rész

Legutóbb a Curses-ről kezdtünk el beszélni.
Most már mélyebbre fogjuk ásni magunkat

a témában, kifejezetten a színekkel kapcsolatos
parancsokra koncentrálva.

1 5. rész

E hónapban elkezdjük a Pygame modul felfe-
dezését, melyet kifejezetten játékok írására

találtak ki. A weblapja: http://www.py-
game.org/. Kapásból idéznék is a Pygame read-
me-jéből: „A Pygame egy platformfüggetlen
program modul, ami olyan multimédiás szoftve-
rek Pythonban való egyszerűsített megírására
szolgál, mint például a videojátékok is. A Py-
game-hez szükségünk van a Python nyelvre, il-

letve további közismert programozási könyvtá-
rakra.”

1 6. rész

Nemrég megígértem valakinek, hogy meg-
tárgyaljuk a Python 2.x és 3.x verziói kö-

zötti különbségeket. Legutóbb pedig azt mond-
tam, hogy folytatjuk pygame-es programozá-
sunkat. Ennek ellenére úgy érzem, hogy be kell
tartanom az ígéretemet, azaz majd csak a leg-
közelebbi alkalommal fogunk a pygame-el fog-
lalkozni.

1 7. rész

Ez azonban felhívta a figyelmemet arra a hiá-
nyosságra, hogy nem nagyon foglalkoztunk

szerver-kliens programozással. Ezért most el-
mélyedünk egy kicsit ebben a témában is és
meglátjuk, hogy hova lyukadunk ki.

1 8. rész

Legutóbb egy nagyon egyszerű szerver-kliens
alkalmazást készítettünk. Ezt fogjuk most

egy kicsit kibővíteni. A kiszolgáló egy tic-tac-toe
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Programozás
(avagy egy 3x3-as amőba) tábla kezelője lesz, az
ügyfél pedig csak I/O-val fog foglalkozni.

1 9. rész

Ez alkalommal a Tic-Tac-Toe programunk be-
fejezésén fogunk dolgozni. A legtöbb cik-

kemmel ellentétben most nem fogom odaadni a
kódot. Nektek kell azt elkészíteni, ahogy én azt
előre megszabom. 18 hónap után már kezetek-
ben vannak az eszközeitek és a tudásotok egy
ilyen projekt befejezéséhez.

20. rész

Üdvözöllek! Ez alkalommal újra a GUI-progra-
mozással fogunk foglalkozni, de most a

pyGTK könyvtárat fogjuk használni. Egyelőre
nem használunk GUI-tervezőt, egyszerűen csak
a könyvtárral dolgozunk.

21 . rész

Ha már egy ideje követed a cikkeimet, akkor
emlékezhetsz az 5. és 6. részben a Boa

Constructoros GUI-s alkalmazásra. Nos, ez alka-
lommal a Glade Designerrel fogunk foglalkozni,

ami egy teljesen más program, de hasonlóan
épül fel.

22. rész

Hogy megfelelően tudjunk a munkához lát-
ni, szükségünk lesz az előző havi playlist-

maker.glade és a playlistmaker.py fájlokra. Ha
nem lennének meg, akkor a részletekért lapozd
fel az előző havi számot. Még mielőtt nekiül-
nénk a kódnak, nem árt, ha megnézzük, hogy
valójában mi egy playlist fájl.

23. rész

Most befejezzük a lejátszásilista-készítő
programunkat. Legutóbb már a nagyját

megcsináltuk, de egy pár dolog befejezetlenül
maradt. A playlistet nem tudjuk elmenteni, a
mozgató funkciók sincsenek készen, nem tudjuk
kiválasztani a file rögzítési útvonalát, meg ha-
sonlók. Egy pár dolgot viszont még meg kell csi-
nálnunk, mielőtt nekiállnánk kódokat írni.

24. rész

Ez alkalommal két témával fogunk foglalkoz-
ni. Az első a nyomtatóval való nyomtatás, a

második az RTF (Rich Text Format) fájlok készí-
tése.
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FFóókkuusszzbbaann
Gramps

GRAMPS (the Genealogical Research and
Analysis Management Programming Sys-

tem) - a genealógiai kutatási és elemzési me-
nedzsment rendszer.

Wubi 7.1 0 telepítő

Azért olvasod ezt a magazint, mert általá-
ban véve érdekel az Ubuntu és a Linux?

Windows-t futtatsz a gépeden és valami újra
vágysz? Úgy gondolod, hogy egy másik operá-
ciós rendszer telepítése túl nagy falat lenne,
remegne a térded, a homlokod pedig izzadt-
ságtól gyöngyözne? Amit mondani tudok: sose
félj, itt a Wubi!

Tomboy

Nemrégiben egy viszonylag új program je-
lent meg számos Linux disztribúcióban: a

Tomboy. Ez egy több részből álló szoftver, tar-
tal-maz post-it alkalmazást, jegyzettömböt,
keresztindexelő szolgálta-tást és egy alap
weboldalkészítőt.

A KDE 4.0

A kék dobozban Ronnie kommentárjai ta-
lálhatók, aki már a Dapper Drake óta KDE

3 felhasználó, jelenleg pedig a Gutsy-n hasz-
nálja a KDE-t. A barna dobozban Robert hozzá-
szólásai láthatóak, aki GNOME-ot használ az
Ubuntu megjelenésétől kezdve. Kipróbálta már
a KDE 3-at, XCFE-t és OpenBoxot is, de jelenleg
GNOME-ot használ Gutsy rendszerén.

Asus EEE Pc és a Xubuntu

Képzelj el egy laptopot, ami csak kicsivel
nagyobb és kétszer vastagabb, mint egy

DVD-lejátszó tálcája, fut rajta a Linux és csak
valamivel több, mint 200 dollárba kerül. Kép-
zelgés? Nem egészen. Úgy hívják, hogy Asus
EEE PC.

Wiki on a stick

Ideje elismernem: Kocka vagyok. Sokat uta-
zom országszerte, hogy találkozzak az ügy-

felekkel, barátokkal és a családdal. A három
laptomom valamelyikét általában magammal
viszem, egyébként leragadok a különféle há-
nyaveti kliensgépek használata közben. Sok
fontos dolog van, amiket rendszeresen hasz-

nálok, beleértve egy nagy halom könyvjelzőt
is. Számos weboldalt üzemeltetek magamnak
és másoknak, Dreamweaver sablonokból átül-
tetve. Nemrég arra az elhatározásra jutottam,
hogy igényem lenne egy tartalomkezelő rend-
szer, egy elektronikus jegyzettömb és egy
weblapszerkesztő ötvözetére, mely hordozha-
tó, kevés helyet foglal, ingyenes, platformfüg-
getlen, kliensoldali, weben megjeleníthető és
amelynek felépítése megfelel az igényeimnek.
Más szóval szükségem van egy Joomla-Tom-
boy-Quanta-Evolution egyvelegre.

HP Photosmart C31 80

Befejeztem a kutatást egy normális, olcsó
és Linux-kompatibilis nyomtató után. A

Google és az Ubuntu Forums alapján a válasz-
tásom egy HP Photosmart C3180-ra esett.

WebHTTrack

M anapság könnyű dolog weblapot készí-
teni ‒ a Google Sites ingyenes eszközö-

ket és tárhelyet biztosít. A baj az, hogy
nincsen mód biztonsági másolat készítésére,
én pedig nem szeretném értékes honlapom
egyetlen példányát a „felhők között” hagyni .
Mi van akkor, ha át kel l venned egy webpro-
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Fókuszban
jektet, vagy másik szerverre, másik szolgálta-
tóhoz szeretnél költözni? Esetleg a növekvő
forgalom miatt tüköroldalt hoznál létre, vagy
csak egy ideig kapcsolat nélkül leszel és vala-
mit magaddal szeretnél vinni?

Amarok 1 .4

Már az Amarok 2.2-es verziója is megje-
lent, de most mégis az 1.4-et fogom be-

mutatni, majd később kitérek rá, hogy miért.

Tellico

Nagyon kevés olyan ember van, akinek
nincs valamiféle gyűjteménye: könyvek,

zenék, filmek, gyufásdobozok, kövek, barát-
nők. Egy idő után gyűjteményünk olyan mére-
tűre duzzad, hogy már nem tudjuk fejben
rendszerezni. Itt lép be a képbe a Tellico. Már a
Dapper óta elérhető az Ubuntu repókban, a
szoftver weboldalát a http://tellico-
project.org/ címen találhatjuk meg.

KompoZer

Az Nvu továbbra is elérhető volt Windows
alá, úgyhogy a http://net2.com/nvu/

download.html oldalról letöltöttem a win-
dows-os verziót és azt használtam egészen ad-

dig, míg fel nem fedeztem a KompoZert. Ez
egy KDE-s program, de Gnome alatt is kiválóan
fut.

Sony PRS-505 e-könyv olvasó

Tudom, rengeteg PRS-505 ismertető olvas-
ható már a weben, de nagy többsége nem
említi , hogy jól működik Linuxszal . Ismerte-
tőm erre fog koncentrálni . Megemlítem,
Ubuntu 9.04-et használok (Jaunty).

Linux Mint 7

A származék elég rosszul hangzik a pénz-
ügyi hitel és banki szféra tekintetében.

Azonban van egy származék, ami jó befekte-
tésnek tűnik: Linux Mint 7, kódneve Gloria. A
Mint 7 egy Linux disztribúció, ami a Debian
Ubuntun keresztüli leszármazottja – ez a kiadás
az Ubuntu 9.04 Jaunty-ból készült.

Exaile

Szeretném bemutatni a kedvenc zeneleját-
szó programomat, az Exaile-t, ami egy

GTK+-os, Pythonban írt program. Képes letöl-
teni az albumborítót, dalszöveget, szerző/al-
bum információkat a Wikipedia-ról, több
hordozható lejátszót támogat, köztük az iPo-

dot is. Ismeri az internetes rádióállomásokat,
pl. Shoutcast-ot és füles lejátszási listákat. El
szeretném mesélni, hogyan találkoztam vele.

ASUS UL30-A Laptop

Nemrég rászántam magam és vettem egy
nagyobb CULV (ultra-alacsony fogyasztá-

sú) laptopot (13.3' szemben a 10'-os Samsung
netbookommal). Körülbelül egy hónapos hasz-
nálat után sem mondhatom, hogy mindent ki-
próbáltam, de a lényeges dolgokat már ellen-
őriztem Ubuntuban és Arch Linuxban. El tudom
képzelni, hogy az embereket érdekli ez a lap-
top, ezért született e cikk. Gyors összegzésért
nézd meg az írás konklúzióját.

Sofa statisztikák

Sok embernek kell néha elemzést, jelentést
vagy statisztikai teszteket készítenie, akik

nem statisztikusok. A SOFA-t ilyen embereknek
– diákoknak, üzleti elemzőknek, ügyvezetők-
nek, kutatóknak – tervezték, nemcsak statiszti-
kai kutatóknak. A SOFA Mindenki Számára
Nyitott Statisztikát jelent és két fő célja a
könnyű használat és az interaktív tanulhatóság.
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TuxGuitar

Mióta megkezdtem a pihenőévemet, egyre
többet gitározom és elértem azt a pon-

tot, ahol átlagosan 2 órát játszom naponta.
Gyakran zenélek tabokról, saját dalszöveg-
gyűjteményekből, vagy YouTube videókból, de
amint többet kezdtem játszani és elkezdtem a
tabokat geditben, vimmel, papíron, stb. leírni,
ami lassú és unalmas folyamat volt. Ekkor dön-
töttem úgy, hogy kipróbálom a TuxGuitart,
hogy igazi kottát írjak, amelyben vannak tabok,
hangjegyek, percenkénti leütésszámok, dal-
szövegek, stb.

MoonOS

A moonOS egy nem támogatott Ubuntu
változat, az optimális felhasználáshoz új-

ratervezett desktoppal. Mivel ez a disztró tar-
talmaz zárt forráskódú kodekeket és illesztő-
programokat, ezért a neve nem tartalmazhatja
az „Ubuntu” szót – a Canonical szabályzatának
értelmében.

Kubuntu 1 0.1 0

A Kubuntu egy Ubuntu-ra és KDE-re épülő
GNU/Linux disztribúció. Egyszerűen szólva

ez egy Ubuntu KDE kezelőfelülettel. Magában
hordozza az Ubuntu nagyszerűségét és a KDE
nyújtotta lehetőségeket is. A Canonical-lal kar-

öltve fejleszti a Kubuntu közösség. Félévente
jelenik meg az Ubuntuval egyidőben. Lássuk,
mit ajánl a felhasználóknak.

Conky

Egy másik újra-felfedezés-em: (Amíg el nem
indítot-tam a PartEd Magic CD-t,) megfe-

ledkeztem egy remek kis asztali segédprog-
ramról, amelyet rendszerinformációk,-figyelők
és érzékelők megjelení-tésére használhatunk -
illetve lényegében bármi megmutatására, nem
csak a rendszer-információkéra.

Untangle

Az Untangle egy router. A routerek irányít-
ják a forgalmat az Internet és a PC-d kö-

zött, de nem csak az a célja, hogy megvédjen
téged a világháló veszélyeitől. Az Untangle
ugyanakkor tovább megy, mint a többi router,
nemcsak megvéd a szokásos tűzfal/NAT segít-
ségével, de rendelkezik számos egyéb kiegé-
szítővel is, kezdve a vírusfelügyelettől egészen
a megbízhatatlan források szűréséig.

Unetbootin

Az első kérdésetek talán az lesz, hogy “mire
kell ez nekem?”

A válasz: amikor készítenetek kell néhány boo-

tolható lemezt segédprogramként – mondjuk
egy hibás PC-n végezhető rendszermentésre,
vagy csak arra, hogy kipróbáljatok egy új vagy
frissített kiadást anélkül, hogy telepítenétek a
merevlemezre. Nem kell egy teljes parancssori
utasításkészletet megjegyeznetek, mivel ez a
kényelmes grafikus felület elvégzi számotokra
ezt a feladatot.

KDE 4.5

A KDE 4.0 ismertetőm augusztusi megjele-
nése és az (elkerülhetetlen) szünet óta a

KDE 4.5-tel játszom egy „asztali kihívás” része-
ként. Elég keményen kritizáltam a „KDE-SC” –
vagy a „Fisher-Price” asztalt, ahogy én hívni
szoktam. Egy koros laptopon és egy virtuális
gépben végzett tesztek után komolyan újra kell
értékelnem.

Boxee Box

Valószínűleg hallottad már a szóbeszédet
egy mókás, szögletes set-top készülékről,

amely úgy néz ki, mintha részben elcsúszott
volna két dimenzió között és a nagyobbik része
ebben a helyzetben maradt volna.

Ez a termék a Boxee Box. De mi ez? A Boxee
box egy Internetezésre alkalmas közösségi-
multimédiás Set-Top Box.

Fókuszban
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Fókuszban
Piano Booster

A Piano Booster (http://pianobooster.sour-
ceforge.net/) egy kitűnő, nyílt forráskódú

zongoraoktató program.

Remastersys

A Remastersys egy titokzatos program,
amit az Ubuntu-felhasználók talán ismer-

nek, de még nemigen próbálták ki. Ez nagy kár,
mert ez a program nagyon sokat nyújt.

Oracle Virtualbox 4.0

Ha virtuális gépekkel, ill. virtuális dobozok-
kal kell dolgoznunk, 3 játékos közül vá-

laszthatunk: Oracle VirtualBox, VMWare és a
Parallels. Ha ingyenes szoftvert keresünk, ak-
kor csak a VirtualBox marad, mert a VMWare-el
és a Parallels-el mélyen bele kell nyúlnunk a
zsebünkbe.

PAM Arcfelismerés

Belegondoltak már abba, milyen lehet beje-
lentkezni a számítógépünkbe - az arcunk-

kal? Úgy hangzik, mint valami sci-fi, de ma már
ez is lehetséges a PAM Face Authentication
nevű programmal. Egy webkamera segítségé-

vel beszkenneli az arcunkat és jelszó begépelé-
se nélkül beenged a gépünkbe. A jelszót el le-
het felejteni.
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JJááttéékkookk
Bridge construction kit

Ahogy már a nevéből is várható, ez a játék
hídépítésről szól. De tényleg olyan jó? Ez-

zel a cikkel megpróbálok segíteni nektek, hogy
eldönthessétek.

Open Transport Tycoon Deluxe
telepítése

Annak bizonyítására, hogy a régi játékok a
legjobbak, elég csupán feltelepíteni az

OpenTTD-t, mely a klasszikusnak számító Tran-
sport Tycoon Deluxe nyílt forrású változata. A
kódot a játék készítője (Chris Sawyer) nyitotta
meg akkor, amikor elkezdte a Roller Coaster
Tycoont fejleszteni.
A kódot folyamatosan fejlesztik OpenTTD né-
ven a http://www.openttd.org weboldalon.

Urban terror

A kuka mögött guggolva, kezemben az LR-
400-om, izgatottan várom, mikor fordul be

az ellenségem a saroknál. Minden hang hango-
sabbnak tűnik, egyre inkább izgulok. Majd tűz-
harcot hallok a távolból. Az egyik csapattársam

elrohan előttem, nála van a zászló. Mindössze
csak néhány lépést tud megtenni, miután el-
hagyta a fedezéket.

OpenArena

Az OpenArena nyílt forrású megfelelője a
Quake 3 Arena-nak. A Quake-hez hasonló-

an az Open Arena is egyszemélyes akciójáték
erősen megtűzdelt többjátékos deathmatch
viadalokkal.

BYGFoot

Már javában dübörög a fociszezon Angliá-
ban a Liverpoollal az élen. Ennek fényé-

ben döntöttem úgy, hogy fókuszáljunk most
egy nyílt forráskódú menedzser játékra. A
BYGFoot olyan okosan kifejlesztett program,
amivel a világon ezrek játszanak. 25 ország
csapatait irányíthatod, il-letve akár győzelemre
is viheted nemzetedet a Világkupán.

Tribal Trouble 2

A jó játékok még mindig ritkaságnak számí-
tanak Linuxon. Bár vannak azért lehe-

tőségek, de ezek eltörpülnek a windowsos vá-
lasztékhoz képest. Szerencsére időről időre
napvilágot lát egy-egy élvezetes alkotás. Gyer-
mekeim aktuális kedvence a Tribal Trouble 2
beta.

Defcon

Ebben a hónapban az egyik kedvenc PC-s já-
tékomat mutatom be. A Defcon egy több

platformon is játszható RTS az Egyesült Király-
ságbeli Introversion Software-től. A játék té-
mája a nukleáris háború köré épül. Választasz
egy népet, majd akár 6 másik nemzet ellen is
nukleáris háborút vívhatsz.

Wold of Goo

A World of Goo teljesen felforgatta a játék-
piacot. Ez az újszerű ü-gyességi játék hi-

hetetlen népszerű a Nintendo Wii és a Win-
dows felhasználók körében. Mostantól viszont
natívan elérhető Linuxra is.
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Játékok

Extreme Tux Racer

Ebben a hónapban szeretnék bemutatni egy
játékot, a mi kis kabala-figuránk, Tux fő-

szereplésében. Az Extreme Tux Racer egy le-
siklóverseny. A cél a legkülönbözőbb lejtőkőn
Tuxot navigálva minél gyorsabban lejutni.

Frets on Fire

A Guitar Hero-hoz és a Rock Band-hez ha-
sonló játékok igen népszerűek konzolo-

kon, de sajnos PC-re nagyon elenyésző az ilyen
játékok száma. Ezen próbál meg változtatni a
Frets on Fire. A játék nagyon hasonlóan műkö-
dik a Guitar Hero-hoz, itt is használhatod a bil-
lentyűzetet a gitár kontroller helyett. F1-F5-ig
foghatod a húrokat és az Enterrel pengethetsz.

Grid Wars 2

Az arcade játékok között nagy népszerű-
ségnek örvendenek az űrhajós-lövöldözős

játékok. Igen élvezetes tud lenni, hogy mindent
szétlőhetünk az űrben a magasabb pontszá-
mok reményében. A Grid Wars 2 sem tesz ez
alól kivételt. Eredetileg a játék az Xbox-ról jól

ismert, népszerű Geometry Wars klónja volt, el-
hozva az űrlövöldözést Linux alá.

Quake Live

Végre megjelent 2009 legnagyobb Linuxos
játéka! A Quake Live egy online FPS, amely

teljesen a Quake 3 játékon alapul. Az id Soft-
ware elhozta az egyik legnépszerűbb online
FPS-t, felújított grafikával napjaink igényeihez
igazítva. Talán a legegyedibb tulajdonsága,
hogy a játékhoz mindössze egy böngészőre van
szükségünk. Csak egy fiók és egy bővítmény le-
töltése kell, hogy indulhasson a játék. A legjobb
dolog az egészben, hogy a letöltésért és a játé-
kért sem kell fizetnünk!

Frozen Bubble

Amióta Linuxot használok, mindenki a Froz-
en Bubble-t emle- geti, ha szóba kerülnek a

Linuxos játékok. Ebben a hónapban végre rá-
szántam magam és kipróbáltam.

Chromium BSU

Az arcade lövöldözős játékok mindig ütősek,
mint például a space invaders. Ebben a hó-

napban egy klasszikus játékot fogunk jobban
megvizsgálni, ami nem más, mint a Chromium
BSU. Ez egy gyors tempójú lövöldözős űrszi-
mulátor.

Bejeweled

Minden idők talán legnépszerűbb logikai
játéka, a Bejeweled végre megérkezett

Linuxra is a Gweled névre hallgató nyílt forrás-
kódú projektnek köszönhetően.

Uplink

Az Introversion Software mindig nagyszerű
támogatást nyújtott Linuxhoz. Már foglal-

koztunk egy játékukkal, a Defconnal, most rá-
nézzünk egy másikra, az Uplinkre.

Enemy Territory: Quake Wars

Nem sok Linuxos kereskedelmi játék van és
azok sem mai darabok. Amikor bejelen-

tették, hogy az ETQW Linuxra is el fog készülni,
azt hiszem mindenki meglepődött, hogy egy
ekkora PC-s játék érkezik erre a platformra.
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Játékok
Doom 3

Az id Software továbbra is támogatja a Li-
nuxos játékok piacát és kiadta legújabb

nagy nevű játékát, a Doom 3-at erre a plat-
formra is.

Osmos

Az Osmos egy pár hete, a Hemisphere Ga-
mes által kiadott kereskedelmi játék. Stí-

lusa szerint fejtörő, ügyességi, amit az Osmos-t
körülvevő világban helyeztek el.

Lugaru

A Lugaru egy egyedülálló játék, bár azt meg
kell hagyni, hogy elég fura is a maga ne-

mében. Egy harcművész nyulat kell irányíta-
nunk benne. Elsőre elég különös ötletnek
tűnhet, de, ha kipróbálod tetszeni fog.

Aquaria

Ebben a hónapban folytatom a Humble In-
die Bundle akció keretein belül nyílt forrá-

súvá vált játékok bemutatását. Következzen az
Aquaria.

Gish

Ebben a hónapban folytatom a Humble In-
die Bundle akció keretein belül nyílt forrá-

súvá vált játékok bemutatását. Következzen a
Gish.

Penumbra: Overture.

Ebben a hónapban folytatom a Humble In-
die Bundle akció keretein belül nyílt forrá-

súvá vált játékok bemutatását. Következzen a
Pen- umbra: Overture.

And Yet It Moves

Az And Yet It Moves egy kevésbé ismert ke-
reskedelmi indie játék, mely most már el-

érhető egy ideje Linuxon is. Műfaját tekintve
platform játék, viszont egy egyedi, sajátos
megközelítéssel. Egy kétdimenziós világban
kell ugrálva, mászva teljesítenünk a pályákat és
különböző rejtvényeket. Viszont lehetőségünk
van a játék világának forgatására. A pályát el-
forgatva ami eddig falként funkcionált, azon
mostantól vidáman mozoghatunk és ugyanez
érvényes visszafelé is.

Amnesia: The Dark Descent

Ebben a hónapban felváltva Edet, én, azaz
David Wilkins (a Full Circle Podcastról) fo-

gok bemutatni nektek egy izgalmas új horror
játékot, a Penumbra sorozat készítőitől, a Fric-
tional Gamestől. Több olvasó emlékezhet, hogy
a Frictional is részt vett az első Humble Indie
Bundle-ön. Mely a Linux játékosok körében az
egyik legizgalmasabb időszak volt a 2010-es év
közepén. (Ed és én is sokat beszéltünk róla a
Full Circle podcastján). A Penumbra sorozat
sem volt rossz, bár nekem jó néhány dolog nem
tetszett elsőre benne, köszönhetően a furcsa
kezelőfelületnek és a szokatlan irányításnak.
Így úgy gondoltam, hogy túllépve a múltbéli
dolgokon, nagy horror rajongóként én magam
fogom megvizsgálni a spirituális műfaj egyik új
üdvöskéjét.

Braid

A Humble Indie Bundle 2 játékait bemutató
sorozatomat a Braid nevű játékkal fogom

kezdeni. A Braid egy igen népszerű indie játék,
amely először Xbox360-ra jelent meg 2008-
ban.
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Vendetta online

Nem sok MMO érhető el Linuxra. Ez egyér-
telműen egy olyan terület, ahol lenne

hely fejlődésre. Szükség van online, illetve sima
Linuxos RPG-kre. Így ha megjelenik egy, az
olyan, mint egy falat kenyér. A Vendetta Onli-
ne egy belsőnézetes, akció, sci-fi MMORPG,
melyben a játékosoknak lehetőségük van egy
hatalmas univerzum pilótáinak a bőrébe bújni.
A VO emellett multiplatformos játék, így Linux
mellett elérhető Windowsra és Macre is.

Volley Brawl

A Volley Brawl nemrégiben jelent meg
Ubuntura, hála az Ohso kiadónak. Ez egy

egyszerű röplabda játék, ahol két játékos pró-
bálja meg átütni a labdát a háló felett. A pont-
szerzéshez az ellenfél térfelén le kell pattannia
a labdának.

Revenge of the Titans (RotT)

Annak ellenére, hogy nem régen jelent meg
a harmadik Humble Bundle, egy előző

Bundle-ös játék, a Revenge of the Titans átte-
kintése már igen régóta érik. A nem régen
megjelent játék egy klasszikus, úgynevezett
„toronyvédő” játék és itt az ideje, hogy meg-

Játékok
vizsgáljuk kicsit közelebbről.

Trine

Néhány héttel ezelőtt a Wolfire Games ki-
adta a már nagyon várt harmadik Humble

Bundle-t, amely ezúttal a „Humble Frozenbyte
Bundle" névre hallgat. Akárcsak a múltkor, a
csomag most is jól teljesít: egy hét alatt több,
mint 900 000 $-os bevételt hozott, a Linux pe-
dig a 11,82 $-os átlagos eladási árral a második
legjobban teljesítő platform lett. A Trine a Fro-
zenbyte 5 kiadott játékának egyike, amely ko-
rábban sikeres játék volt Windows-on, Mac-en
és PS3-on is, most pedig Linux felhasználók
számára is elérhetővé vált.
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KKéérrddéésseekk

„Java”-ra van szükségem. Van Java az
Automatix2-ben?

Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e
olyan Linux program, amellyel egy rippelt

DVD filmet be tudok tömöríteni?

Az Ubuntu kimondottan letisztult kinézettel
bír, de van valami módja annak, hogy a Vis-

tához hasonló 'magával ragadó' témát állítsak
be?

Lehetséges-e, hogy megváltoztassam a fel-
használói nevemet és a jelszavamat (amit

bejelentkezésre használok) új fiókot létrehozá-
sa nélkül?

Számos 3D alkalmazásom nagyon lassan fut,
viszont nem tudom, hogy az OpenGL-t ins-

talláltam-e. A gond ezzel az, hogy nem találok a
Synapticban 'opengl' nevű csomagot. Van vala-
mi ötleted, miként telepítsem az OpenGL-t?

Az Ubuntu nagyon jól néz ki, letisztult a ke-
zelőfelülete. Vajon milyen beállításokkal

érhetném el azt, hogy úgy nézzen ki/vagy job-
ban, mint a Vista? Lehetséges ez?

Hogyan tudom telepíteni az Ubuntu Studio-
t?

Mostanában állítottam össze egy új PC-t és
úgy döntöttem, hogy az Ubuntut haszná-

lom elsődleges operációs rendszerként. Ké-
sőbb rájöttem, hogy néhány dolgot nem tudok
még Ubuntu alatt megcsinálni. Ezért úgy hatá-
roztam, hogy a Windows-t is feltelepítem. Le-
hetséges a Windows-t az Ubuntu után
telepíteni?

Hogyan tudok menüikonokat hozzáadni az
Alkalmazások menühöz?

Hogyan telepíthetem a Wine-t a Windows-
os programok futtatásához?

Amikor megpróbálok programot telepíteni,
ezt a hibaüzenetet kapom: "A csomagin-

dex sérült. Lehetetlen programokat telepíteni
és eltávolítani" Hogyan tudom ezt megoldani?

A laptopom touchpad-ja nagyon idegesítő-
en működik az Ubuntuban, de Windows-

ban nincs ilyen probléma. Mi a megoldás?

Hogy tudok root-ként bejelentkezni?

Lehetséges-e, hogy a Firefox/Thunderbird
beállításokat (pl. könyvjelzőket, címzette-

ket, leveleket..stb) megosszam Windows és
Ubuntu között?

Bizonyos parancsok igénylik a sudot. Meg-
adhatok parancsokat, melyekhez ne kell-

jen beírnom a sudo-t?

Hogy tudom megjavítani az X-et, hogy
visszakapjam a felhasználói felületet?

Van valamilyen jó versenyautós játék Ubun-
tu-ra?

Hogyan használhatom az Ubuntu-t és a Ku-
buntu-t párhuzamosan?

Van valamilyen jó oldal az Ubuntu kinézeté-
vel kapcsolatban?

Mik a legjobb dokk alkalmazások Ubuntu-
ra?
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Kérdések

Láttam, hogy néhány embernek az aláírásá-
ban szerepel, hogy „Ubuntu User” és/vagy

„Linux Registered User”. Hogyan juthatok én is
ilyenhez?

Lehetséges fájlkezelőt használ-ni ssh kap-
csolaton keresztül fájlok megtekintésére?

Hogyan tudom megjeleníteni a Kuka ikonját
a munkaasztalon?

Új Ubuntu felhasználó vagyok és egyelőre
még nem szeretném, hogy ez legyen az

alapértelmezett operációs rendszerem. Ho-
gyan tehetem a Windowst alapértelmezetté?

Az Ubuntu képes 4 GB-nál több memóriát
kezelni?

Az Ubuntu szerver változatát használom, de
szükségem van grafikus felületre. Hogyan

tele-píthetem?

Szeretnék elsajátítani né-hány Linuxos alap-
paran-csot. Van valamilyen jó honlap erre?

Egyáltalán mi ez a Karácsony dolog?

Ki az a fickó azzal a nagy pocakkal?

Létezik valami Karácsonyos játék Ubuntura?

Megcsináltam teljesen Karácsonyosra az
asztalom és szeretném látni, hogy a töb-

biek mit műveltek a Karácsony kapcsán – mi-té-
vő legyek?

Hol találom a Top 5 Ubuntu játékot Kará-
csony-ra?

Hol találhatok videós oktatóanyagot a
GIMP-hez?

Hogyan konvertálhatom át az .avi vagy .mpf
fájlokat olyan formátumra, amit a DVD-le-

játszók is tudnak olvasni?

Ha szeretném kipróbálni a KDE 4.0-t, ho-
gyan fogjak neki?

Hogyan tudom testre-szabni az Usplash-t?

Lehetséges Ubuntun sidebart használni úgy,
mint Windows Vistán?

Az Ubuntu melyik verziója lesz a következő
LTS kiadás?

legjobb Dreamweaver alternatíva Ubuntun?

Hogyan használhatok több monitort Ubun-
tuval?

Hogyan juthatok egy olyen rendszerfigyelő
programhoz, ami mindenkinek az desk-

topján látható?

Szeretnék több operációs rendszert futtatni
egyszerre. Lehetséges ez?

Parancssorban hogyan tudok eltávolítani
úgy egy olyan fájlt, amelynek a neve csilla-

got is tartalmazanélkül, hogy az összes többit
törölném?

Van egy mappám, melyben videókat táro-
lok. Észrevettem, hogy csak néhány videó-

nál van bélyegkép. Hogyan lehet beállítani,
hogy az összes videónak legyen bélyegképe?

A monitorom nem a megfelelő felbontást
használja és sajnos nem is lehet maga-

sabbra venni. Mit tehetek?

Tudok Ubuntut telepíteni Windows-ból?

Hogyan tudok fekete-fehéren nyomtatni?
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Hogyan tudok új e-mail értesítőt beállítani
KDE-ben Thunderbird-től és KMail-től füg-

getlenül?

Hogyan tudok MP3-at lejátszani az Amarok-
kal internet hozzáférés nélkül? Melyik cso-

magra van szükségem?

Milyen alkalmazással tudok videót készíte-
ni a desktopomon történő dolgokról

Ubuntun?

Megpróbáltam DVD-t készíteni a DeVeDe-
vel, de torz lett a hang. Hogyan tudom

ezt kiküszöbölni?

Miért mutatja a lemezhasználat-elemző na-
gyobbnak a merevlemezt, mint amekko-

ra  valójában? Hogyan javíthatom ezt ki?

Ubuntu 8.04 esetén lehetőség van a Win-
dows-on belüli telepítésre. Mi a különbség

az ilyen módon való telepítés és a kettős boot-
olás között?

Amikor a Flash Player-t próbálom telepíteni
a Firefox 3-ban, hibaüzenetet kapok az ins-

tall-wdf.rdf fájllal kapcsolatban. Hogyan oldha-
tom meg ezt a problémát?

Az Ubuntu frissítése után az asztalon a saját
(home) mappa tartalma jelenik meg. Mi a

megoldás erre?

Xubuntu 6.06-ot használok. Kipróbáltam az
új verziót, de a telepítés során azt az üze-

netet kaptam, hogy a BIOS „before cutoff”
(vagyis túl régi). Gondolom, a „cutoff” a 2000.
év problémájára utal. Úgy tűnik, hogy az újabb
már nem képesek régebbi hardvereken működ-
ni. Mit fognak tenni a felhasználók a régi hard-
verekkel, miután a Xubuntu 6.06-hoz
megszűnik a támogatás? Van valamilyen meg-
oldás?

Van egy új MEDION MD96440 típusú lapto-
pom. Az -so parancsra az Ubuntu 8.04 azt

írja: „a REALTEK ALC268 soundcard is not pro-
ducing any sound at all” („a REALTEK ALC268
hangkártya egyáltalán nem ad ki hangot”).

Éppen most telepítettem az Ubuntu 8.04-et a
laptopomra. Azután letöltöttem a KDE 4

csomagjait egy tükörről, de nem tudom, ho-
gyan telepíthetem azokat. Nem találtam sem-
milyen cikket, ami a telepítésben segített
volna. Szükséges még valamilyen eszköz a tele-
pítéshez?

Ha Linuxon fájlokat töltök le, tudom ezeket
használni XP alatt is? Ha igen, hogyan? Tu-

dom őket futtatni is? Linux Mint-et használok
(Ubuntu alapú disztró).

Ha videót próbálok nézni Firefoxban (Hardy
Heron), hang van, de kép nincs. Hogyan

tudom ezt kijavítani?

Mi a teendő az alábbi hibaüzenetnél: fsck
died with exit status 8? Minden jónak tű-

nik, csak ez a hibaüzenet mindig megjelenik a
boot során, Ctrl+D-vel tovább tudok lépni.

Letöltöttem egy shell szkriptet. Amikor
megpróbálom elindítani, semmi sem törté-

nik. Milyen programot használjak ezen fájlok
futtatására?

Szeretném telepíteni a niwbillmanager-1.2-t.
A dokumentáció azt írja, hogy telepítenem

kell a QT4-et, a QT4 SQLite modult és a SQLite-
ot. Ezeket mind telepítettem, de még mindig
nincs elképzelésem, hogy telepítsem a niwbill-
manager-1.2-t.

Különféle okok miatt néhány héttel ezelőtt
áttértem az Ubuntu használatára. Minden

alkalommal ígéretet teszek magamnak, hogy
nem térek vissza többé a Windows-hoz. Ugyan-
akkor mobiltelefon-használóként a Windows
XP-hez visszahúzó fő okom a 3G/HSDPA Nova-
tel Merlin U740 kártyám használatának lehető-
sége. Van-e valamilyen alkalmazás, ami képes
használhatóvá tenni bármilyen PCMCIA-s esz-
közt?
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Nemrég újratelepítettem a Windows XP-t
egy másik particióra, viszont így már az

Ubuntu rendszer-
betöltője nem jelenik meg és csak XP-be tudok
bejelentkezni. Visszakaphatom valahogy az
Ubuntu-t újratelepítés nélkül?

Több MP4-es fájlom is van, amikhez film
ikon társul. Ha megnyitom ezeket a Totem

Movie Player-rel, a zenét lejátssza, kép azon-
ban nincs.

Rhythmboxszal nem tudom szerkeszteni a
tag-eket és az mp3 fájlokat az iPod-om-on.

Meg lehet-e ezt oldani valahogy?

Némi gondom van a WINE-nal futtatott já-
tékoknál. Amikor elindítok egy játékot, a

képernyő két olyan részre oszlik, amik ugyan-
azt a képet mutatják elfogadhatatlan minőség-
ben. Nemrégiben eltávolítottam a videokártya
meghajtóprogramját, ezért az fglrx-et telepí-
tettem, majd újraindítottam. A legnagyobb fel-
bontás, amit el tudok érni, az 800*600-as,
75Hz-es fris-
sítéssel. A monitor eredetileg 1280*1024*75-re
képes. Radeon X600-as videokártyát használok.

Minden szépen működik az én profilom-
ban, viszont létrehoztam egyet a felesé-

gem számára is. Amikor engedélyezni
próbálom az extra vizuális hatásokat, akkor
olyan hibaüzenetet kapok, ami szerint nem en-

gedélyezhető ez. Inspiron 6000-t használok
Ubuntu 8.04-gyel.

Problémáim vannak a Sigmatel 92xx hang-
kártyám beüzemelésével. A teszthango-

kat ugyan lehet hallani, de úgy tűnik, mintha az
Ubuntu nem támogatná ezt a kártyát. Milyen
kár-
tyára van szükségem, ha hangot akarok kicsi-
karni az Ubuntuból?

Érdekel egy dual-boot rendszer létrehozása
openSuSe-val és Ubuntuval. Úgy szeretném

kialakítani, ahogyan a VM-hez ajánlott.

Tudok-e a Full Circle összes számában egy-
szerre keresni? Nem akarok számról szám-

ra keresgélni.

Ubuntu 8.04.1 van a laptopomon. Ugyanak-
kor az Ubuntu Ultimate-et is telepítettem.

Az Ubuntu Studio-t is szeretném kipróbálni és
elérni a GRUB-ból. Ez lehetővé tenné nekem,
hogy mind a három verzió egyetlen gépen le-
gyen, de külön partíciókon. Hogyan valósítha-
tom meg ezt?

Próbálom automatikusan csatolni a második
belső merevlemezemet, de valami meg-

akadályozza ezt. Megnéztem a kézzel csatolt
meghajtó tulajdonságait a desktopomon, vala-

mint a másik meghajtóét is, megpróbáltam
ugyanazokkal a beállításokkal mountolni, mint
az elsőt (/media/drive). Most, ha csatlakoztatni
akarom a meghajtót, akkor a következő hiba-
üzenetet kapom: can't mount due to unexpec-
ted character.

A Frissítéskezelőm két backportot is listáz,
viszont nem engedi, hogy kipipáljam és te-

lepítsem őket. Hogyan tudom ezeket telepíte-
ni? Vajon miért nem engedni ezt a
Frissítéskezelő?

8.04-et futtatok, mely egy vezeték nélküli
kártyával csatlakozik az alagsorban találha-

tó routeremhez. Néhány napja nem tud a kár-
tyám kommunikálni a routerrel, mire újra
működésre bírnám, addigra a Hálózatkezelő-
ben található beállítások is megváltoznak. A
Hálózat-
kezelő ikonja 2 monitort mutat. Képtelen va-
gyok VPN oldalakat elérni és elmenteni a WPA
jelszavakat. Továbbá, ha a Hálózatkezelő ikon-
jára kattintok, mindkét opció a WPA jelszót ké-
ri, de egyik sem menti el.

Szeretném az Ubuntumat felgyorsítani. Van-
nak-e olyan mappák, melyeknek köze van a

rendszerbetöltéshez és a gyorsabb futtatás-
hoz, abban az esetben, ha ezeket külön partíci-
ón tárolom?
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A GRUB telepítve van az első merevlemeze-
men, hogy elindítsa a LINUX splash

screent azzal a listával, amit a rendszer bootol-
hatónak talált. Hogyan tudom megváltoztatni a
bootolási folyamatot úgy, hogy a rossz bejegy-
zés újra működjön? Van egy bejegyzés a WIN
XP indításához, amivel az XP működik a harma-
dik meghajtóról.

Időről időre, mióta Hardy-ról váltottam Int-
repid-re, felfigyeltem arra, hogy a gvfsd-http

sok memóriát használ, időnként többet, mint a
Firefox. Mi is ez pontosan? Lehet-e biztonságo-
san hatástalanítani? Eddig nem tapasztaltam
semmilyen rossz hatást, mikor ezelőtt kilőttem
ezt a folyamatot.

Azt hallottam, hogy nem szükséges először
nullákkal teleírni a merevlemezt, és hallot-

tam azt is, hogy jobb ezt tenni. Ha a következőt
parancsot kiadom:

dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1024

ez törölni fogja az egész merevlemezemet.
Használható lesz még ezután? Tudok majd par-
tíciókat hozzáadni és hibátlanul újratelepíteni
egy OS-t?

C# és Java nyelven szoktam programozni.
Milyen közkedvelt nyelveket lehet használ-

ni a GNU/Linux-ban alkalmazások felhasználói
felületének készítésére?

Létezik ubuntus hírcsoport?

Lehetséges ext3-ról ext4 fájlrendszerre át-
térni adatvesztés nélkül? Nyilvánvalóan

először biztonsági mentést kellene készíte-
nem, mielőtt megpróbálom, de jó lenne újra-
particionálás nélkül átváltani.

Gondom van a témák telepítésével. Az
ubuntu-art.com-ról (vagy máshonnan) le-

tölthető témák többsége nem telepíthető a
gépen. Ezt az üzenetet kapom: „name of theme
– does not appear to be a valid theme”. Miért
kapom ezt a hibaüzenetet?

Egy régi Toshiba 4600-as laptopot használok
Linux futtatására. A hardver támogatja az

1024*768-as felbontást, de bármelyik Linux
disztribúció esetében a képernyő csak a
800*600-as felbontást használja, még a grafi-
kus felülettel nem rendelkezők is. Telepítet-
tem és kipróbáltam rengeteg disztribúciót, de
mindegyik így viselkedik. Az /etc/X11/xorg.conf
fájl nem tartalmaz »800*600«-as bejegyzést,
csak a device-ra és a monitorra vonatkozót.
Van arra esély, hogy a Linux használja a teljes
képernyőméretet?

Nemrég töltöttem le az Ubuntu 8.10-et, és
egy partíciót próbálok létrehozni a Win-

dows Vistán belül, hogy a gép indításakor tud-

jak választani a Vista vagy az Ubuntu indítása
közül. Amikor a telepítő CD-vel indítom a gé-
pet, nem kapok olyan lehetőséget, hogy Win-
dows alatt használjam az Ubuntut. A lehető-
ségek között a telepítés vagy a CD-ről való
indítás szerepel. Milyen lehetőséget válasszak
az Ubuntu telepítéséhez?

Szeretném a firstprogram.py fájlt futtatha-
tóvá tenni. Ez egy Python oktatóból szár-

mazik, de nem tudom, hogyan tehetném
futtathatóvá.

Milyen OCR (karakterfelismerő) progra-
mok léteznek Ubuntura és hogyan tehe-

tek rájuk szert?

Szükségem van egy komplett, ugyanakkor
egyszerű programra, amivel a Photoshop-ot

kiválthatom. Az is kellene, hogy Windowson is
működjön, csakúgy mint Ubuntun.

Van valami ilyesmi? 3 GB RAM-om van, és az
előző Ubuntu telepítés maradványaként

egy 650 MB-os swap partíció található az
Ubuntu partíció végén. Tényleg kell ez nekem?

Betárcsázós Creative modemem van, sze-
retném tudni miképp használhatom ezt

Ubuntu 8.10 alatt. Megpróbáltam a »gnome
ppp«-t, nem működött. Mi lehet a gond?
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Épp most vettem egy új Minimac-et, és sze-
retném tudni, hogy adódhat-e valami prob-

léma a boot camp használatánál és az Ubuntu
telepítésénél?

Amikor kiírok egy ISO-fájlt, akkor azt adat
CD-re kell írnom? Vagy egy zenei CD is

megfelelő?

Jelenleg 8.10-et használok. Amikor a frissí-
téskezelővel frissítek, elveszítem-e a fájljai-

mat? Másfelől remélem, hogy a 9.04 támogatja
a Logitech Web cam STX-t, mert most a 8.10-
ben egy ismert problémával küzdök. Az 'lsusb'
ezzel kapcsolatban ezt mondja:

Bus 002 Device 003: ID 046d:08ad Logitech,
Inc. QuickCam Communicate STX.

A kérdésem azzal kapcsolatos, amit régebbi
gépeken próbálok megvalósítani: LTSP

szerver telepítése. Egy iskolában dolgozom,
ahol szeretném ezt telepíteni, de nem találok
egy jó leírást, ami tartalmazná az összes lépést,
és azt, hogy mit kell tenni, ha valami rosszul si-
kerül a telepítés folyamán.

Van egy kicsi Samba fájl- és nyomtató-meg-
osztó hálózatom, de szeretném arra kény-

szerí-
teni a sambás megosztást, hogy külön betűjel-
lel ellátott meghajtóként csatlakozzon Win-
dows alatt. Lehetséges ez DNS beüzemelése
nélkül?

A memtest86 automatikusan leáll, amikor
elkészült a teszteléssel?

Próbálok USB indítólemezt készíteni (100
GB-os), de mi az a FAT16, FAT32, NTFS,

EXT2, EXT3, ETX4?

Az Ubuntu 9.04 i386 desktop verzióját hasz-
nálom, a hanggal minden rendben volt ad-

dig, amíg a mai napon rendszerfrissítést nem
végeztem. Most nincs hang.

Próbáltam frissíteni az Ubuntut. Azt mond-
ta, 54 frissítés vár telepítésre és felkínálta

a részleges frissítést. Az OK gombra kattintot-
tam, de nem történt semmi. A csomagok ké-
szen állnak a letöltésre és a telepítésre, nem
történik semmi és az ablak is bezáródik. Ho-
gyan tudom ezt a problémát kezelni?

Éppen az OpenOffice.org-ot használtam, ami-
kor hirtelen azt a hibaüzenetet kaptam,

hogy nem volt elegendő szabad lemezterület a
munka folytatásához. Semmit sem tudtam el-
menteni, a programok véletlenszerűen bezá-
rultak és a Fájlböngésző azt mondta, hogy
semmi szabad hely nincs a fájlrendszerben.

Mi a különbség a Suntól letölthető Virtual-
Box és az Ubuntu tárolókban található

VirtualBox OSE között? Mikor melyiket hasz-

náljam? A Sun verziója megtalálható-e a "multi-
verse" vagy más tárolókban?

Egy HP DV5T laptopot használok Ubuntu
9.04-gyel. Amikor elindul, akkor mind a be-

épített wifi, mind a külső dlink wifi kártya be-
kapcsol. A beépítettet kézileg, a terminálba
beírt utasítással le tudom állítani. Mi lenne a
legjobb megoldás arra, hogy már a rendszer
betöltődésekor kikapcsoljon a belső kártya?

Mostanában több barátomnak is segítet-
tem Ubuntu/Xubuntu telepítésével „új-

rahasznosítani” 7-9 éves számítógépeiket
(három asztali gépet és egy laptopot). Az egyik
asztali gép ezt írta ki: 'no dmi bios year ac-
pi=force is required to enable acpi', a laptop
pedig ezt: 'io apic resources could not be allo-
cated'. Rákerestem ezekre a kulcsszavakra a
Google-ön és sok fórumon is, de nem találtam
meg a megoldást. Végül kénytelen voltam fel-
telepíteni a Windows XP-t erre a két gépre.
Újonc vagyok még az Ubuntuban/Linuxban,
ezért nem értem, miért nem jelentkeznek ezek
a hibák Windows XP telepítése esetén és miért
jelentkeznek Ubuntu telepítésénél.

Van néhány külső meghajtóm, mindegyiket
NTFS-re formáztam előzőleg, ezeket re-

mekül tudtam használni 8.10 alatt. Elhatároz-
tam, hogy ext3-ra cserélem őket, majd
leformáztam egyet, ezután pedig már nem csa-
tolta fel a rendszer és fel sem ismerte.
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Mi lenne a helyes megoldás arra, hogy a
külső meghajtókat ext3-ra formázzuk

úgy, hogy mindenki használni tudja számos kü-
lönböző gépen, melyeken mind Ubuntu 9.04
fut?

A rendszeremen szoktam keresni olyan fáj-
lokat, melyek némi szöveget is tartalmaz-

nak. Általában van sej- tésem arról, melyik
könyvtárban lehetnek, de ha ez egy csomag,
akkor már nem tudom, hogy merre keressem.
Ha valaki ezt elmagyarázná, nagyon örülnék ne-
ki.

Hol találok kizárólag Ubuntun használt pa-
rancsokról egy listát – azon parancsok ki-

vételével, melyeket a rendszer nem ismer fel?
Szerintem minden disztróhoz kellene egy lista
az aktuálisan használható parancsokról, GUI-ból
megtekinthető módon, úgy, ahogy a theasurus-
ban is van: egy lista rövid magyarázattal.

Mióta frissítettem Ubuntu 9.04-re, a Kom-
poZer folyamatosan összeomlik. Nincs

hibaüzenet, csak egyszerűen eltűnik. Van vala-
mi javítás erre?

A Sun VirtualBox programját használom, de
minden alkalommal, amikor elindítok egy

virtuális gépet, az ablak háttere átlát-
szó. Hogyan hozhatnám ezt helyre? Korábban
engedélyeztem egy átlátszó terminált a 'devil-
spie' alkalmazással (biztonság kedvéért), de ez

a probléma a program futása nélkül is fennáll.

Nem tudom telepíteni a .tar vagy .tar.gz fáj-
lokat! Ezen fájlok telepítését úgy oldot-

tam meg eddig, hogy egy terminál
használatával kicsomagoltam az érintett fájlt
egy könyvtárba, majd abba belépve futtattam a
./configure, (sudo) make és make install paran-
csokat. Most minden alakalommal, amikor eze-
ket a parancsokat használom, a terminálban
ezt a választ kapom: „bash: ./configure: No such
file or directory”. Mivel a legtöbb program tar-
ball kiterjesztéssel érhető el, egyiket sem tu-
dom telepíteni.

Baseball-edző vagyok és szeretném felvenni
az ütéseket és a dobásokat, majd pedig

visszajátszani azokat képkockánként. Így pon-
tosan el tudom magyarázni a játékosoknak,
hogy dobásaik és ütéseik minden egyes pillana-
tával kapcsolatosan mit csinálnak jól és rosszul.
Van valamilyen jó lassú visszajátszást lehetővé
tevő program, ami minden elterjedt formátu-
mot kezel és Ubuntu alatt működik?

Hogyan tudom az 'Alkalmazások, Helyek,
Rendszer' menüt hozzáadni ahhoz a sor-

hoz, ahol az ablakok nevei megjelennek? Ha
Windowsban elindítasz egy programot, ugyan-
azon a panelen jelenik meg, ahol a menüsor is
van. Valami hasonlót szeretnék.

Érdekel egy nyílt forráskódú projektben való
részvétel, de nem tudom, hogyan kezdjek

hozzá. Kérlek, segítsetek!

A Skype Ubuntura való telepítésével nincs
problémám, de a használatával már igen. A

gondot az Audio Playback okozza. Milyen fájlok
hiányoznak? Ubuntu 8.04-en működik, de 9.04-
en nem.

Nemrég telepítettem az Ubuntu 9.04 aszta-
li változatát. Szükségem lenne arra, hogy

egy Cisco 850 router mögötti távoli MS SBS
2003 szerverhez csatlakozzak. Telepítettem a
vpnc-t, és úgy néz ki, hogy gond nélkül csatla-
kozik, de a hitelesítés után ezt látom:

VPNC started in background (pid: 17270)...

Azonban a tsclient azt a hibaüzenetet dob-
ja, hogy nem tud csatlakozni a számító-

géphez. Kiválasztom az RDP protokollt. Fontos,
hogy az RDC kifogástalanul működött a Cisco
VPN kliensével az MS SBS 2003 szerver felé.
Továbbá az SBS szerver a 3389-es és az 1723-as
porton hallgatózik. Bármiféle segítségnek na-
gyon örülnék.

Az FCM 28-as számának Squid cikkével kap-
csolatos a gondom. Van egy asztali és egy

laptop gépem, amik egymáshoz vannak kap-
csolva egy Netgear DG834G ADSL router-cum-
modem-mel (ami egyben dhcp szerverként is
üzemel). A modem mindkét gép számára bizto-
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sítja az internetkapcsolatot. Ezzel a konfigurá-
cióval ki tudom-e használni a Squid proxy szer-
ver nyújtotta lehetőségeket? Ha igen, akkor
hogyan tegyem?

A munkahelyemen PC-t használok, van egy
windowsos domainünk, amihez csatlakoz-

nom kell. Csak belenéztem az Ubuntu Pocket
Guide-ba, de erről nincs benne semmi.

Gondom van a Dell 1501 Inspirion lapto-
pommal: a hang nem működik. Minden le-

hetséges dolgot letöltöttem már. Még a lapto-
pomat is szétszedtem (okleveles hardver
technikus vagyok) és ellenőriztem a hardver
csatlakozásokat. Minden azt mutatja, hogy mű-
ködik, de még mindig nem hallok semmit. Vala-
mi ötlet?

Éppen most vettem másodszorra egy HP
multifunkcionális nyomtatót a második

Ubuntu rendszeremhez. Némi küzdelem után
el tudtam érni, hogy a HP Toolbox ikonja felke-
rüljön az első rendszeremre. Általában mindent
gondosan jegyzetelek, de a harmadik vagy a
negyedik sikertelen próbálkozás után feladtam
a jegyzetkészítést. Így most azzal küzdök, hogy
a második rendszerre is feltelepítsem. A We-
ben megtalálható dokumentáció számomra
nem különösebben használható.

Java nyelven szeretnék fejleszteni Ubuntu-
ban NetBeans használatával. Hogyan kell

telepítenem és beállítanom a NetBeans-t?

Megpróbáltam némi lemezterületet fel-
szabadítani a Kubuntu 9.04 rendszere-

men a Kleansweep-et használva, de
szerencsétlenségemre letöröltem néhány
rendszerfájlt is. Miután újraindítottam a Ku-
buntut, nem mutatta a "splash screen"-t, de el-
indította az asztalt. Ugyanakkor a
billentyűzetem és az egér nem reagál.

Több zenei oldal is igényli a Windows Media
Player plugint zenei fájlok online leját- szá-

sakor a Firefoxban. Ubuntut használva hogyan
tudok olyan zenei tartalmakat hallgatni, amik
ezt a plugint igénylik? Próbálkoztam a Gecko-
val és az Mplayer pluginnal, de ezek nem mű-
ködnek minden oldal esetén.

Egy kis weboldalról gondoskodom. Hogy
megkönnyítsem az életemet, úgy gondol-

tam, a PHP "include" igazán hasznos lesz ne-
kem. Azok a szerkesztők, amiket eddig
Ubuntuban próbáltam, nem tudták megfelelő-
en kezelni a php kiterjesztésű fájlokat. Ahhoz,
hogy működjön, át kellene neveznem az összes
szerkesztendő php kiterjesztésű fájlt html ki-
terjesztésűre, majd visszanevezni a feltöltés
előtt.

A legjobb számomra a 1stPage (Windows-
os) szerkesztő klónja lenne, ami nagysze-

rűen kezeli a php kiterjesztésű fájlokat. Igen,

tudom, hogy megtehetem ezt egy szövegszer-
kesztővel, de a 1stPage biztosítja az előnézeti
lehetőséget, ami nagyon hasznos.

Van egy hálózatom, amin keresztül tudok
mozgatni fájlokat Windows-ról Linuxra és

visszafelé is, de külső merevlemezeket és
pendrive-okat is használok. A probléma az,
hogy a pendrive-ok és a külső merevlemezek
közül néhány a Windows-os gépeken és az Eee-
Ubuntu netbookomon olvasható, de azon a
laptopon, amin Ubuntu van, nem. Az eszközö-
ket Windowson formatáltam.

A laptopomban van webkamera, ami fejjel
lefelé készít felvételt. A Skype Windows-

os változatában van egy gomb, amivel ez hely-
reállítható, de az Ubuntus változatban nincs. A
hang is valamikor rendben volt, most nem szól.
Kipróbáltam már sokféle, fórumokon ajánlott
megoldást -- eredménytelenül. A legnagyobb
hangerő most az egykorinak kb. 25%-a.

A barátnőm merevlemeze elszállt és szak-
emberre volt szükség, hogy a rajta tárolt

dolgok egy külső lemezre kerüljenek. Most így
megvannak az eredeti képek és egy halom ki-
sebb másolat (van, amiből 7 példány is létezik).
Keresek egy programot, amivel össze tudom
hasonlítani a fájlokat és törölni tudom a fölös-
legeseket.
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Frissítettem a notebookomat (Lenovo R61i)
Jaunty Jackalope-ról Karmic Koalára. Ami-

kor vezeték nélküli hálózatot kezdtem keresni
a környezetemben, a Karmic Koala nem talált
létező hálózatot. Amikor a munkahelyen pró-
báltam más hálózatokat és magam írtam be a
paramétereket a hálózatkezelőbe, akkor auto-
matikusan csatlakozott a vezeték nélküli háló-
zat- hoz, de nem tudott csatlakozni, amikor
máshol próbáltam. (Az SSID ugyanaz és műkö-
dő.) A Jaunty Jackalope-ot használva a laptop
könnyedén megtalálja a hálózatot és csatlako-
zik is ahhoz.

Most azon dolgozom, hogy a saját készíté-
sű grafikáimat összeszedjem és arra va-

gyok kíváncsi, lehet-e valahogy vízjelet tenni
egy képre? A GIMP megcsinálja-e ezt, vagy más
programra van szükségem?

Most kerültem bele a Linux világába. Ubun-
tu 9.10-et telepítettem Vista mellé, ket-

tős bootolással. Az itt a probléma, hogy nem
tudok kijelentkezni a "./crclient -u (felhasználó
nevem)" paranccsal. Az enter megnyomása
után az alábbi sor jelenik meg a terminálban:
'non-option ARGV-elements: (my user name)'.

Firefox használatakor nem tudok videót néz-
ni bizonyos oldalakon, pl.: YouTube. Ugyan-

akkor nem látom a flash formátumú fájlokat
sem, amik ma már a weboldalak részei. Átnéz-
tem már fórumokat, és a Google-lel is keres-

tem segítséget, a leírt lépéseket megvalósítot-
tam, de a probléma még mindig megoldatlan.

Megfontoltam, hogy feltegyem az Ubuntut
a gépemre, és kíváncsi voltam, vajon a

Windows 7 és a Linux jól megférnek-e egymás
mellett. Hallottam már horrortörténeteket em-
berektől, akik Ubuntu/Vista rendszerrel próbál-
koztak, és érdekelt, hogy a Windows 7/Ubuntu
párosítás is ennyire rossz-e. Vagy mondjuk jobb
lenne-e VirtualBoxot telepíteni és Linuxot Win-
dows alatt üzemeltetni? Melyik lenne a legjobb
mindkét rendszer használatára: kettős boot (ha
lehetsé- ges), vagy Windows-on belüli futtatás
VB-vel, vagy valami más?

Van egy második merevlemezem, amit
használni szeretnék. Az elsődleges meg-

hajtón 9.10 van telepítve. Tudom-e a 9.10-et ar-
ra használni, hogy akármit átmásoljak az XP-s
meghajtóról úgy, hogy csak Windows XP ma-
radjon rajta, és így be tudjak jelentkezni, ha a
Windows XP-t akarom használni; ha igen, akkor
ez törli-e az XP-ben használt jelszavakat/fel-
használói neveket?

Van valami módja annak, hogy a bittorent
gyorsabban töltsön le? A letöltési sebes-

ség 15,6 kB/s és 18,3 kB/s között mozog. Sze-
retném növelni a letöltési sebességet.
Szélessávú internetkapcso- lattal rendelkezem.

Ahányszor csak belépek a Linuxba, automa-
tikusan létrejön két új, tartalom nélküli fájl

(New Document.ott és New Spreadsheet.ots).
Ha törlöm ezeket a fájlokat, és újra belépek,
akkor ezek a fájlok megint automatikusan lét-
rejönnek. Mi okozza ezt?

Még teljesen új vagyok a server és a Linux
használatában, szükségem van a segítsé-

gedre. Szeretnék egy gépet szerverként be-
üzemelni két NIC-kártyával a DSL-modem
mögött, és a wireless/4 port-os switch-et emö-
gé, amihez mindegyik számítógép csatlakozik.
Szeretném, ha képes lennék így lezárni vagy le-
rövidíteni a gyermekeim számára az elérési
időt, és jobban zárolni az általuk megtekinthe-
tő tartalmakat, valamint szeretnék hozzáférni a
zenei fájljaimhoz és a képeimhez a házban ta-
lálható mindegyik számítógépről, mint például
a PC-mről, amin Windows 7 Home Premium
64bit van. Kérlek, segíts, vagy adj meg olyan
linkeket, ahol ezzel kapcsolatos információkat
találhatok!

Szeretném a laptopomat (Lenovo R61i,
Ubuntu Karmic Koala) irányítani Bluetooth-

t használó mobillal (Motorola Q9H) és / vagy
wifit használó PDA-val (Palm Tungsten C) pél-
dául bemutatók esetén (OpenOffice Presenta-
tion) és multimédiás használatra (Rhythmbox /
VLC). Milyen alkalmazásokat kellene telepíte-
nem a laptopra és a mobilra/PDA-ra?

Van egy gondom: megkaptam az Ubuntu
9.10 telepítő CD-t és szeretném a Wubi
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Ubuntu 9.04 desktopot frissíteni. Hogyan te-
gyem ezt?

Néhány héttel ezelőtt a Frissítéskezelővel
frissítettem. Újraindítottam, a kérésnek

megfelelően, de nem jutottam vissza az Ubun-
tuba. Kértem segítséget a fórumokon, de inter-
netelérési problémáim voltak. Végül úgy
döntöttem, hogy (néhány kedves ember taná-
csára) a Live CD-vel újratelepítek. De végül is
elvesztegettem egy csomó időt.

Kipróbáltam néhány olcsó bluetooth esz-
közt és úgy látom, hogy Windowsban mű-

ködnek, de Ubuntun nem. Miután már elégszer
telepítettem és töröltem a Bluezt, Gnome esz-
közöket, Bluemant, Bluesoleilt és az Ubuntu fó-
rumokon is kerestem, úgy néz ki, olyan
eszközökkel próbálkoztam, amiknek CSR firm-
ware-jük van. Ez láthatólag nem támogatott
vagy hibás.

Az olcsó eszközök többsége CSR frimware-t
használ, ami népszerűnek tűnik az olcsó

eszközök gyártói körében. Ennek oka ismeret-
len, így sokkal nehezebb használható eszközt
találni a városomban, Indiában.

Azt szeretném tudni, hogy jól mértem-e föl
a problémát és nagy feladat-e használható esz-
közt találni.

Az utóbbi 2 hónapban ezt kapom: "your ses-
sion lasted for less than 10 seconds (a

munkamanet kevesebb, mint 10 másodpercig
tartott)". Így nem tudok bejelentkezni az Ubun-
tuba.

Kubuntu 9.04-et használok KDE 4.3.1-gyel.
Minden alkalommal, amikor egy alkalma-

zásban megpróbálok egy fájlt megnyitni és tal-
lózom a helyi lemezeket (a Fájl >
Megnyitásban), a program összeomlik és bezár.
Ez történik a Firefoxban és a Comixban és mos-
tanában ez történik az Audacityben is, amikor
megpróbálom exportálni a projektemet. Pró-
báltam parancssorból futtatni a Comixot és így
fájlt megnyitni, de ekkor is összeomlik, bezár
és a "Szegmentációs hiba" hibaüzenetet ka-
pom.

Van egy működő dual-boot-os rendszerem,
de újra kellett telepítenem a Windows-t.

Most viszont csak a Windows indul el. Hogyan
kaphatom vissza az Ubuntut?

Keresem az Adobe Acrobat Reader telepíté-
sének módját 64-bites Ubuntu rendszeren.

Tegnap éppen megnyitottam egy könyvtá-
rat, amikor valami megzavart, és amikor a

visszanéztem a képernyőre, a könyvtár eltűnt!
Valahová eltette a könyvtárat, ahelyett, hogy
megnyitotta volna -- de hová? Azt tudom, hogy
ez a könyvtár az egyetlen hely, ahol *.dwg fáj-

loknak kellene lenniük.

Már teljesen megőrjít a WiFi kártyám és el-
döntöttem, hogy másra cserélem. Milyen

márkát ajánlotok?

Át tudom tenni a "maximalizálás, minimalizá-
lás, bezárás" gombokat a jobb oldalra Lu-

cidban?

A gépemben van egy Blu-Ray lejátszó. Ho-
gyan nézhetem Ubuntuban a Blu-Ray le-

mezeket?

Van egy laptopom, amit a konyha munka-
lapjára rögzítettem (lásd a következő ol-

dalt) úgy, hogy a képernyő lefelé nyitható ki.
Szeretném a képernyőt fejjel-lefelére állítani,
hogy olvasni tudjam. A laptop nVidia FX 5200-
as kártyával rendelkezik.

Hogyan tudom a gép nevét megváltoztatni?

Hogyan tudom gyorsan ellenőrizni, hogy
egy csomag telepítve van-e?

Van egy Sony Vaio laptopom (vgn-sr21m).
Karmic-ot használva nem tudom a hangot

a laptop mikrofonjáról rögzíteni.
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Mielőtt frissíteném a feleségem gépét,
szeretném valahogy kilistázni az összes

alkalmazását. Van valami egyszerű módszer er-
re?

Épp most raktam fel az Ubuntu 10.04-et. Ho-
gyan tovább?

Hogyan használhatok betárcsázós kapcsola-
tot Ubuntu alatt?

Miután az Ubuntut egy külső merevlemez-
re telepítettem, egy Grub 1.5 Error 21 hi-

baüzenetet kapok. Ez a probléma akkor lép fel,
amikor az Ubuntus külső meghajtó csatlakozta-
tása nélkül újraindítom az XP-s gépemet. Ha ez
be van dugva, akkor minden rendben és ki is tu-
dom választani az Ubuntut vagy az XP-t.

Már próbálkoztam a boot.ini-ben lévő 2-es 1-
esre való átszerkesztésével is, de ez sem műkö-
dött. Bármilyen segítséget szívesen veszek.

Eddig Ubuntu 9.10 Karmic 32-bitem volt.
Tegnap váltottam 64-bitre. Minden tökéle-

tesen működik, kivéve az egyetlen játék, amit
szeretek: a Dofus

Feltelepítettem, de amikor az ikonjára kat-
tintok a következő hibaüzenetet kapom:

Failed to execute child process „/ho-
me/mike/ankama/Dofus/share/UpLauncher"
(Permission denied)

Amikor komolyabb számításokat végzek, a
Toshiba laptopom túlmelegszik, mivel a

hűtés sosem kapcsol be.

Az egyik számítógépemen nincs internet
kapcsolat, mivel egy másikon szoktam

böngészni. Hogyan tölthetnék le Ubuntu cso-
magokat, amiket aztán később az offline gépre
telepíthetnék?

Nemrég telepítettem a Kubuntut, mivel
szerettem volna kipróbálni valami újat.

Most azonban szeretném eltávolítani.

Hol tanulhatnék többet a Linuxos parancs-
sor, azaz az ún.Terminál használatáról?

Adott egy régi laptop, melynek csak 256 MB
memóriája van. Melyik Ubuntu verziót

ajánlod hozzá?

Hogyan lehet a copyright szimbólumot(©)
begépelni?

Lucidon a Firefox 3.6.6-os frissítése után in-
duláskor teljesen lefagy.

Van egy WUSB54GC típusú wifi adapterem.
Hogyan bírhatnám működésre? Az lsusb

parancs a következő eredményt adja: Bus 001
Device 002: ID 1737:0077 Linksys

Külső USB meghajtó formájában csatlakoz-
tattam egy régi merevlemezt a számító-

géphez és szeretnék hozzáférni a rajta levő
fájlokhoz. Amikor azonban rákattintok egy ál-
lományra, a következő felirat jelenik meg: Hoz-
záférés a
/media/c885571b-a6e5-4a2d-937a-
78af7050910/george/Courses/hist388/Passi-
on.doc fájlhoz megtagadva.

Miután 10.04-re (Lucid Lynxre) frissítet-
tem, a Songbird nem játsza le az m4a fáj-

lokat. Hogyan lehet ezt kijavítani?

Tönkrement a merevlemezem, de el tudom
indítani a rendszert Live CD-ről és megnéz-

ni a merevlemezt. Hogyan tudnám lementeni
az Evolution leveleimet, mielőtt újratelepítem
a rendszert?

Megpróbáltam feltelepíteni a „gnustep-
devel” csomagot, de az egyik előfeltéte-

le, a „gorm.app” csomag nem található.

Az Ubuntu újraindítása után észrevettem,
hogy két Linux verzió van a listában:

Ubuntu, with Linux 2.6.32-23-generic
Ubuntu, with Linux 2.6.32-23-generic (recovery
mode)
Ubuntu, with Linux 2.6.32-21-generic
Ubuntu, with Linux 2.6.32-21-generic (recovery
mode)
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Kitörölhetem a két régebbi verziót a menü-
ből?

Az Ubuntu 10.04 túl sok memóriát használ.
Hogyan csökkenthetném ezt?

Frissítettem a rendszert 9.10-ről 10.04-re, de
a vezeték nélküli kártyám azóta nem műkö-

dik. A kártya tipusa: Dell 1450 USB a/b/g.

Odaadnám az egyik merevlemezem egy ba-
rátomnak, de biztos akarok lenni benne,

hogy semmi sem marad rajta.

Feltelepítettem az Ubuntu 10.04 64 bites
verzióját a Dell Inspiron N4010 laptopomra.

De most nem tudom használni a vezeték nélkü-
li hálózatot. Az lspci parancs a következőket
adja vissza:
04:00.0 Ethernet controller: Atheros
Communication AR8152 v1.1 Fast Ethernet
(rev c1)

Van valami lehetőség élő adás rögzítésére?

A vezetéknélküli eszköz nem működik a HP
G62-es laptopomon.

Vettem egy USB-s hangkártyát. Amikor be-
dugom a gépbe, nem működik. Mit kell

tennem?

Van egy Dell Inspiron 9400-am ATI Radeon
Mobility X1400 grafikus kártyával. A külső

monitort VGA kábellel csatlakoztatom. Amikor
megpróbálom a külső monitort a fő képernyő
kiegészítőjeként használni, a kép hullámos lesz,
és össze-vissza ugrál.

Gondolod, hogy a Samba szerver kicsit jobb
lesz az új felhasználóknak a 10.10-ben?

Miután telepítettem, a sopcast sikeresen
elindul, de csak kb. a 10%-a működik a

csatornáknak. A kínai csatornák közül (amik en-
gem a leginkább érdekelnek) csak a CCTV3 jó,
az összes több kínai csatornánál a “csatlakozás”
üzenetet kapom.

Egy frissítés után hirtelen az “Nvidia Xser-
ver” nem ismeri fel a monitoromat, “névte-

len”-t ír ki a monitor neve helyett, és
1024x768-as felbontást ad az 1600x1200 he-
lyett, amit korábban használtam. Ha átváltok a
vendég felhasználóra, az Nvidia Xserver felis-
meri - mint régen - a monitort, és a helyes fel-
bontást adja. Mi történik?

Van egy 2GB-os /boot partícióm a Sabayon-
nal és a Fedora-val közösen, egy 77 GB-os

Sabayon partíció, egy 200 GB-os Fedora partíci-
óm és egy 200 GB-os Ubuntu partícióm. Az
Ubuntu tökéletesen felismeri a Fedora-t,
ugyanakkor a Sabayont nem. Az Ubuntu ma
frissítette a kernelt és a hármas bootolás már
megint megszűnt. Van valami mód a hármas
bootolás rögzítésére, hogy amikor az Ubuntu

frissíti a Grub menüt, az tartalmazza a Sabayont
is?

Telepítettem egy VLC Remote App-ot a
Blackberry-re, ami irányítani tudja a VLC le-

játszómat a vezetéknélküli hálózatom bármely
gépéről. Mindamellett gondom van azzal, ho-
gyan szerkesszek egy bizonyos fájlt. A fájl ez:

/usr/share/vlc/http/.hosts

Telepítettem a secure delete csomagot, de
amikor megpróbáltam futtatni az smem

parancsot, azt mondta, hogy az SMEM-nek te-
lepítve kell lennie. Az smem parancs eltérő a
10.04-ben?

Biztonsági másolatot akarok készíteni a
bootolhatatlan merevlemezemről LiveCD-t

használva, de azt mondja, hogy a mappák zá-
roltak.

Csatlakoztattam egy USB pendrive-ot, amin
az U3 automatikus telepítője volt Win-

dows-ra. Azóta nem tudok írni pendrive-okra és
SD kártyákra.

Letöltöttem az illesztőprogramot az ATI
9550-es videókártyámhoz, és megpróbál-

tam Ubuntu 10.04-en telepíteni, de hibát adott.

Szeretném kipróbálni az Ubuntut, de az
egyetlen, ami települt a szerver kiadás volt.

Kérdések
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Utána tudtam telepíteni a grafikus környezetet
parancssorból. Ennek ellenére az USB-csatlako-
zók nem működtek. A HP azt mondja, hogy az
alaplapom AmberineM-GL6E, más programok
Asus A8AE-LE-ként azonosították.

Hogyan tudnám miniatűr-ként megnézni a
Canon RAW formátumú (.cr2) fájlokat?

Nemrég megpróbáltam a laptopomat a TV-
hez csatlakoztatni, és a beállításokat en-

nek megfelelően módosítottam. Most a laptop
képernyőjét szeretném használni, de a beállítá-
sok kissé összekavarodtak.

Letöltöttem az Amarok-ot, de gondjaim van-
nak azzal, hogy megnyissa és lássa a Sansa

Fuze MP3 lejátszómat.

Van egy Sansa e260-am (4GB). Amikor MP3
fájlokat rippelek ehhez a Windows-on,

minden rendben működik. Amikor az Ubuntun
teszem ugyanezt, a Sansa nem ismeri fel az elő-
adót, az albumot és még a szám címét sem.
Csak a fájl nevét látja. Rippelésre használtam
mind a Banshee-t, mind a Sound Juicer-t. Ami
még érdekes, az az, hogy készítettem egy le-
mezt ezekből az MP3 fájlokból, és azt a 2008-as
Honda CD-lejátszója teljesen szépen kezeli.

Van egy laptopom és egy netbookom, mind
a kettőn Ubuntu 10.04. Ha lefordítok egy

programot az egyiken, hogyan másolhatom rá a
másikra?

Éppen most telepítettem a feleségem gépé-
re az Ubuntu legfrissebb kiadását. Minden

fut rajta, és minden jó. Hogy boldogabbá te-
gyem őt, beállíthatom valahogy, hogy a Win-
dows legyen az alapértelmezett rendszer az
Ubuntu helyett?

Az Ubuntu 9.10 rendszeremet Ubuntu 10.04
LTS-re frissítettem, és most nincs hang.

Amikor megpróbálok játékokkal játszani,
például a Suoertux 2-vel, sokat vibrál a

kép. A videókártyám ATI Technologies Inc
RS690M [Radeon X1200 Series].

Hogyan vehetem rá az Ubuntut, hogy egy-
ből megjelenítse a szöveges dokumentu-

mokat, ahelyett, hogy megkérdezné, hogy
“megtekintés” vagy “végrehajtás”?

Mostanság fejeztem be az Ubuntu 10.10
64-bites asztali változatának telepítését,

és próbálom a Samba-t telepíteni. Folyton ezt a
hibaüzenetet kapom a Windows 7-et használó
laptopomról: “A Windows nem tudja elérni a
\\share\share megosztást, hibakód:
0x800070043”.

Ubuntu 10.10 telepítése után a Google Ch-
rome-ot is telepíteném, de nem működik.

Amikor terminálból indítottam, azt mondta,
hogy szegmentációs hiba van.

Készítettem néhány 3GP formátumú videót
az Android-alapú MyTouch-omon. (Ez a ké-

szülék HTC Magic néven is ismert a világ USA-n
kívüli részein.) Szeretném ezeket AVI vagy Xvid
formátumúvá alakítani.

Árusít a Dell előre telepített Ubuntu-s gépe-
ket az én országomban?

Az „ls | grep *zip” parancs miért nem teszi
meg, amit akarok?

Hogyan tudom rávenni a Terminal-t, hogy
nagyobb ablakban nyíljon meg?

Van egy másik számítógéphez csatlakozó
nyomtatóm az Ubuntut futtató hálózato-

mon. „Megosztottam” a nyomtatót, de nem lá-
tom a hálózaton keresztül.

Hogyan tudom minimalizálni az alkalma-
zandó frissítések számát az Ubuntu tele-

pítése után?

Amikor a számítógép felébred az alvó álla-
potból, nem szeretném, hogy jelszót kér-

jen.

Hogyan találhatok olyan n-szabványt isme-
rő vezetéknélküli adaptert, amely műkö-

dik Ubuntu alatt?
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Most telepítettem a 64-bites Ubuntu Ma-
verick verziót. Próbáltam felcsatolni a

HDX-1000 médiaszerveremet, de mindig azt az
üzenetet kapom, hogy „a szerver elutasította a
mount.nfs-hez való hozzáférést a … felcsatolá-
sa során”.

Szeretnék Ubuntu 10.10-re frissíteni, de a ki-
adási megjegyzések szerint „a Maverick-

ben elérhető új Xorg 1.9 nem kompatibilis
azokkal az nvidia-alapú chipsetekkel, melyek az
(nvidia-96) és (nvidia-173) meghajtókat hasz-
nálják”.

Éppen most telepítettem a 10.04 verziót egy
3 éves gépre, amelyet médiaszolgáltatóként

használok egy új, 60” átmérőjű síkképernyőhöz.
Szépen jelenik meg, de középről elmozdul bal-
ra a kép.

Lecsukhatom úgy a laptopom tetejét, hogy
továbbra is fusson a rendszer?

Amikor megpróbálom beállítani a hangot a
gépemen a panelen lévő hangerő-szabály-

zóval, vagy a billentyűzetemen lévő hangerő-
szabályzó gombokkal, az módosítja a hangmi-
nőséget, de a hangerőt nem.

A webkamerám működött a 10.04 verzió-
ban, de amikor frissítettem 10.10-re, a ker-

nelmodul módosult és a meghajtó nem
működött többé.

Ubuntu 10.10-em van, de nem tudok XP-
munkacsoportot vagy gépet elérni. Mind-

két irányban tudok pingelni, Ubunturól Win-
dows felé és vissza. Amikor megpróbálom
megnyitni az XP-s munkacsoportot, a követke-
ző hibaüzenetet kapom:
Nem lehet a helyet felcsatolni.
A megosztási lista szerverről való le-
kérdezése sikertelen.

Éppen most tettem fel a 10.10-et a barátom
laptopjára. A telepítés alatt mellőztem azt a

kérdést, ahol megadjuk a rendszerindításnál a
belépési jelszót, mivel azt akartam, hogy a le-
hető legegyszerűbben tudja kipróbálni. Most
nagyon szereti, így gondoltam, ésszerű lenne
belépési képernyőt rendelni az indításhoz. Ho-
gyan tehetem meg?

Van egy külső USB-s merevlemezem. Törlök
róla néhány GB-nyi adatot, de ha rákattin-

tok a merevlemez Tulajdonságok opciójára, az
elérhető tárhely nem jelenik meg. Kézi törlést
végeztem a Lomtárból és a System Volume In-
formation könyvtárakból, de a probléma még
fennáll.

Az Ubuntu 10.10 verzióval nem tudok DVD-t
lejátszani.

Hogyan tudok .swf fájlokat lejátszani a Fire-
fox-ban?

A Frissítéskezelő futtatásakor a következő
hibákat kapom:

A frissítés nem megbízható csomagok
telepítését igényli. A lépés nem hite-
les forrásból származó csomagok tele-
pítését fogja igényelni.

Amikor a sudo apt-get update parancsot
futtatom, sok ilyen hibaüzenetet kapok:

Err http://archive.canonical.com mave-
rick Release.gpg

Nem tudok kapcsolódni a következőhöz
68.199.83.207:7212 (68.199.83.207). –
kapcsolódás (110: A kapcsolat időtúl-
lépés miatt megszakadt)

Melyik fájl tartalmazza a megosztásaid ne-
veit?

Mivel a Windowsról térek át, egy rakás biz-
tonsági programot szoktam telepíteni.

Az Ubuntu-ban nem találok ilyet – még a
„Szoftverközpontban” sem. Nincs szükség Nor-
ton-féle biztonsági programokra ,vagy lema-
radtam valamiről? Mások mit használnak?

Vettem egy TP-Link TL-WN727N típusú
USB-s vezetéknélküli adaptert. Kapcsoló-

dik a routerhez, de nem tudom használni az In-
ternetet.

A routeremet véletlenül reseteltem. Meg-
próbáltam behelyezni a számítógépembe

a Linksys telepítő CD-t, hogy lássam, újra tu-
dom-e telepíteni a routert és beállítani a wifi
hálózatot, de az Ubuntu azt mondja, nem tudja
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automatikusan lejátszani a CD-t.

Nemrég végeztem el az Ubuntu 10.10 friss
telepítését. Amikor a live CD-t használtam

telepítésre, a monitorom megjelenített egy
„Nincs jel” üzenetet, miután vagy az „Ubuntu
telepítése”, vagy az „Ubuntu kipróbálása tele-
pítés nélkül” menüpontot választottam. Ráke-
restem a weben, ahol a nomodeset-et kellett
kiválasztanom, hogy a telepítésemmel működ-
jön, ami működött is. Végül feltelepítettem, de
azután megjelenik a BIOS indítóképernyője,
majd pár másodpercre egy villogó aláhúzás jel,
majd a monitor kiírja: „Nincs jel”. A GRUB nem
jelenik meg, de 10-20 másodperc múlva el-
mondhatom, hogy a gép működik, mivel a belé-
pési hang megszólal, de semmit nem látok a
képernyőn.

A 10.10-et két PC-re telepítettem. A telepí-
tés simán ment, de mind a Firefox, mind az

Opera böngészők ismét lassan töltik be az ol-
dalakat. Gyanítom, hogy ez IPv6 probléma.

A 64 bites Maverick-et használom, amely
egy rejtett vezetéknélküli hálózathoz kap-

csolódik. A titkosítást WEP-ről WPA2-re kellett
módosítanom és most nem csatlakozik auto-
matkusan. Bekapcsoltam az „automatkus kap-
csolódás” és a „minden felhasználó számára
elérhető” opciókat a vezetéknélküli profilban.

Azt próbálgatom, hogy a WinFF-ben lehető-
ségem legyen egy MPEG fájl iPod-kompa-

tibilis videóvá való konvertálására.

Az Ubuntu 10.10-et egy régi számítógépre
telepítettem és túl lassú volt. Így Xubun-

tura váltottam, de nem látom az (NTFS formá-
tumú) /home könyvtáramat.

64 bites Windows 7 rendszerem volt a szá-
mítógépemen. A Lubuntu 10.10-et feltele-

pítettem a Windows 7 mellé. A Lubuntu
telepítését követő első újraindítás után vá-
laszthattam, hogy Lubunturól vagy Windowsról
indítsam a rendszert és a Lubuntut választot-
tam. A következő újraindításnál csak az a lehe-
tőségem maradt, hogy Lubunturól bootoljak.

Beírtam a routerem jelszavát, de a hálózat-
kezelő továbbra is kéri a kulcsot.

Helyileg akarom telepíteni a Gimp súgó do-
kumentációt. Telepítettem a gimp-help-

common csomagot, de ez nem engedélyezi a
súgó funkciót magában a programban.

A Maverick-ben a téma telepítése meghiú-
sult. Amikor megpróbálok bizonyos “he-

lyekre” kattintani, a home könyvtárat is
beleértve, ahelyett, hogy megnyítná a könyvtá-
rat a Nautilusban, a megjelenés és beállítások
párbeszédablak jelenik meg egy hibaüzetenet-
tel.

Tudja valaki, hogyan lehet ezt a videót
Ubuntu-ban megjeleníteni? Link:

http://www.cbsnews.com/video/-
watch/?id=7166315n

Csak egy fekete üres dobozt kapok a Fire-
fox-ban és a Chromium-ban is.

Hogyan tudok olyan rádióállomást hallgat-
ni, amely Windows Media formátumban

szórja a programját?

Amikor megpróbálom telepíteni az Ubun-
tut, félbeszakad, aztán csak leáll egy üres

képernyővel és a kurzor villog a bal felső sarok-
ban.

Telepítettem az Ubuntu 10.10 verziót és ah-
hoz a képernyőhöz értem, amikor megkér-

dezi: “Ki vagy?”. Az összes mezőt kitöltöttem,
de az “Előre” gomb nem volt elérhető.

Telepítettem a Windows 7-et és az Ubuntu
10.10-et és hozzá akarom adni az OpenSu-

se-t. mit tegyek a Grub-bal?

Eddig úgy hallgattam zenét, hogy megnyi-
tottam a Spotify-t (a Linux verziót) és ami-

kor kiválasztottam a zenét, bezártam az
ablakot. A Spotify tovább futott a háttérben és
egy kis ikon jelent meg a felső Panelen. Amikor
meg akartam nyitni a Spotify-t, rákattintottam
a fent lévő kis ikonra. Most a Spotify tovább fut
a háttérben, de az ikon nem jelenik meg. Ami-
kor a normál Spotify ikonra kattintok az aszta-
lomon, azt mondja, a Spotify már fut és nem
nyitja meg. Most már egyáltalán nem tudom
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megnyitni a Spotify-t. Amit tehetek, hogy kilö-
vöm a processzt és újraindítom a programot.
Hasonló eset történik a Skype-pal is.

Hol találok Ubuntu 10.10 verziót a Power-
PC-mhez?

Van egy ATI Radeon 9200 videókártyám,
amely egy LG M237WA monitort hajt meg

RGB kábelen keresztül. Nem látom a hátteret,
feketén jelenik meg. És amikor maximalizálom
az ablakot, akkor is fekete képernyőt kapok.

Az ablak átméretezése az ablakkeret húzá-
sával nehéz.

Éppen most telepítettem az Ubuntut és a
maximális képernyő-felbontás 1280x720.

Amikor a Windowst használtam, ez 1400x900
vagy hasonló volt. Telepítettem az Nvidia meg-
hajtókat és most a képernyőm alacsonyan ül és
baloldalon.

Olyan programra van szükségem, amely
hangosan felolvassa a dokumentumokat;

van ilyen Ubuntura?

Vettem egy Canon Lide 110 szkennert, de
nem tudok szkennelni vele.

A piros háromszögben lévő felkiáltójel,
amely jelzi, ha a rendszer képtelen felis-

merni, hogy vannak-e frissítések, sohasem tű-

nik el.

Éppen most végeztem egy friss Mythbuntu
10.10 telepítést egy dobozon, amelyen elő-

zőleg 9.10 futott. A házilag készített IR erősí-
tőm nem működik; ez a lirc honlapról származó
szabványos dióda-ellenállás-led soros adó, és
legalább egy éve hibátlanul működött.

Kezdő vagyok Ubuntuban. Eddig mindkét
partícióm (Ubuntu és WinXP) jól műkö-

dött, mindig volt választási lehetőségem indí-
tásnál. Majd egyszerűen eltűnt a Windows
indítási lehetőségem.

Van egy Dell Latitude E5500 noteszgépem,
és megpróbáltam beállítani a ventilátor-

szabályozó démont, hogy az i8kfan-nal megold-
jam a zaj- és a melegedési problémákat.

A netbookomnak csak 4 GB tárhelye van,
így azon tűnődöm, hogy a programokat le-

het-e más eszközökre, mint pl. SDHC kártyákra
telepíteni?

Babráltam a képernyő tetején lévő panelt,
és eltávolítottam valamit, amit nem akar-

tam. Hogyan állíthatom vissza a fő menüsort,
hogy az összes eredeti gombom és egyebem
meglegyen anélkül, hogy újra kelljen telepíte-
nem, és mindent elölről kezdenem?

Az Ubuntu tárolókban vannak olyan fájlok,
amelyeket a Synaptic Csomagkezelő „hely-

kitöltőként” sorol fel, és néhányat „átmeneti

üres csomagnak” nevez. Mik ezek az állomá-
nyok, és hogyan használjuk ezeket?

6-8 számítógépet üzemeltetek a saját, a csa-
ládom, barátok és a vállalkozásom részére.

Windows XP, Windows 7, Ubuntu Lucid és Ma-
verick fut rajtuk vegyesen. A saját asztali gé-
pem és laptopom dual-boot rendszerű, de a
többi gép közül van kizárólag Windows-os és
kizárólag Linuxos is. Legalább fél tucat szabad
merevlemezem van, amit tárolásra és átmáso-
lásra használok. A kérdésem az, hogy hogyan
formattáljam a merevlemezeket a maximális
kapacitás eléréséhez? Amennyire lehet, muszáj
kompatibilisnek lenniük az összes operációs- és
fájlrendszerrel. Mindenféle dokumentumok,
képek és zenei fájlok vannak rajtuk, a nagysá-
guk 10 GB és 1,5 TB között mozog.

Amikor az otthoni hálózaton az erőforrá-
sokhoz szeretnék hozzáférni, mindig az

alábbi hibaüzenetet kapom: „A megosztott lis-
ta áttöltése a szerverről sikertelen.”

Tudok valahogy képfájlt csinálni a gépem-
ről? Szeretném a Virtualbox-ban használni.

Amikor egy ID Software játékot futtatok (pl.
Quake 4-et), a hang nagyon csúszik.

Hogy lehet video CD-t másolni?

Kérdések
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Ubuntu 10.04-et használok és szeretném
fel-telepíteni a Netgen-t, de nem jelenik

meg a menüben.

Az Ubuntu oprendszeremről szeretnék
megosztani egy USB-s külső meghajtót a

Windows-os oprendszereknek (Win 7 és egy
Win XP). A meghajtó NTFS-rendszerben lett
formattálva, de nem tudok rajta navigálni.

Van egy 3 TB-s Hitachi merevlemezem, amit
egy Icy Dock külső műszerdobozban táro-

lok. Erre mentem az összes videómat, stb. Ha
csatlakoztatom a lemezt a gépemhez, a gép ezt
802 GB-os merevlemeznek látja.

Hogyan tudok WebGL videókat lejátszani
Firefox 4 böngészőben, régi videokártyá-

val?

Arra lennék kíváncsi, hogy érdemes-e min-
den elérhető szoftvert letölteni az update

manager-ből? Nem lassul így le a számítógép?

Nem tudok lejátszani DVD-t.

Xubuntu 10.04-et használok. Amikor a Beál-
lításokban a Megjelenésre megyek, a leg-

több téma, ami az /usr/share/themes &
~.themes-ben van, nem látható.

Most telepítettem az Ubuntu-t, a számító-
gépem vadonatúj, én raktam össze. Be-

tettem a HD 5770 videokártyám telepítő CD-jét

a gépbe, de nem történik semmi.

Mikor telepítettem az Ubuntu 11.04-et, az
automata bejelentkezést választottam.

Szerintem sokkal hatékonyabb a Gnome desk-
top. Hogyan tudnék átváltani rá?

Hogy tudnék az Open Office Word-del pon-
tos .doc-formátumot menteni? Néha sze-

retnék .doc-file-okat megnyitni Open
Office-ban és a makrók meg a szóköz néha
más, mint MS Word-ben.

Most telepítettem az Ubuntu 11.04-et a
gépemre. HP DM4 gépem van, i5-430m-

es maggal. A System Monitor szerint a CPU-
használat elég magas (több, mint 60 %, és leg-
alább 2 maggal) és nem csinálok vele semmit.

Felinstalláltam az Ubuntu 10.10-re (x-64) a
Wine-t, hogy játszhassak a Windows-os já-

tékaimmal, de pár játék, mint pl. a Planet vs.
Zombies nagyon lassú, mások meg, mint a
World of Warcraft, egyáltalán nem működnek.
Fel kell telepítenem még más programot is,
hogy használhassam a Windows-os játékokat?

Nemrég látok egy olyat, hogy “kworker”,
miután felébresztem a gépemet. Mi akar

ez lenni?

Futtatni akarok egy programot (boinc mana-
ger) rögtön bootolás után, anélkül, hogy

bejelentkeznék.

Ubuntu 10.04-em van. Egy alkalommal az
AltGr billentyű hirtelen elromlott, nem

működött, nem tudtam @-t meg egy csomó
más szimbólumot írni (német billentyűzeten).

A Fülöp-szigeteken hol vannak a legjobb wi-
fi-spotok?

A vezeték nélküli kapcsolat működik a gé-
pemen, egészen addig, amíg le nem ját-

szom egy Youtube-videót vagy bármi más
módon igénybe veszem a flash erőforrást, mind
Firefox 3.6-nál, mind Chromiumnál. Ilyenkor a
vezeték nélküli kapcsolatom egyszerűen meg-
szakad.

Hogy tudok rákeresni az USB eszközeimre?

A Natty kernelje támogatja a TRIM-et és a
TRIM-kompatibilis SSD meghajtót?

Upgrade-eltem az MSI U 135-ömet Natty-ra,
a vezeték nélküli kapcsolat pedig folya-

matosan kérdezgeti a jelszót, viszont soha nem
csatlakozik.

Az Asus laptopom Natty-vel 60°C felett
nyújtja a legjobb teljesítményt. Néha 80°C-

ra is felmegy, ha a Firefox-ban több fül is meg
van nyitva. Van úgy, hogy túlhevül és magától
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Kérdések
leáll.

A számítógépem gyártója új verziójú BIOS-t
adott ki. Egyáltalán nem használok Win-

dowst - hogy tudom update-elni a BIOS-t?

A videók néha kékes színárnyalatra váltanak
és úgy is maradnak, amíg nem indítom újra

a gépet. Nvidia videokártyám van.

Az Ubuntu 11.04-ben ha megnyitok egy ab-
lakot, és egy bizonyos méretet ha elér, au-

tomatikusan maximális nagyságra vált. Hogy
tudnám ezt az auto-maximalizálást valahogy ki-
iktatni?

Milyen hardver kell ahhoz, hogy a gépe-
men fusson a Unity?

Hogyan tudok a LibreOffice-ben egy pre-
zentációhoz aláfestő zenét csatolni?

Most raktam a gépembe új merevlemezt. A
lemezkezelő beolvassa és formattáltam

is. Hogy tudnám hozzáférhetővé tenni?

Távoli asztalt használok Ubuntu 10.10-ben,
hogy pár Windows 2008-as szerverhez

csatlakozni tudjak. Hogy tudok fájlokat ide-oda
mozgatni a gépem és a szerverek között?

Hogy találom meg a saját hálózatomon be-
lül a számítógépeim IP-címét?

A /home mappát szeretném egy másik le-
mezre átvinni.

Mi a neve a Conky konfigurációs fájljának?

Egy raw DV file-t szeretnék H.264-be kon-
vertálni ffmpeg-gel. Ezzel a paranccsal

szoktam:
ffmpeg -i dvgrab-001.dv -acodec faac
-vcodec h264 -f flv test.flv

és egy ilyen hibaüzenetet ír ki:
„Unknown encoder 'h264'”.

Van egy 3.5”-es flopimeghajtóm Ubuntu
11.04 Natty Narwhallal. Ha beteszek egy

flopit a meghajtóba és ráklikkelek a Számító-
gép-re, azt írja ki „Unable to mount location, no
media in the drive”

Hogy tudom telepíteni a Sun (Oracle) Java
JRE-t?

Lehet valahogy mp3 fájlokat aac-be konver-
tálni?

Szeretnék két monitorral dolgozni. Kell hoz-
zá vennem még egy videokártyát?

Mi az a GTK?
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