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N em vagyok biztos abban, milyen bevezetővel is kezdjem mostani kiadásun-
kat ‒ lehangoló, esetleg figyelemfelkeltő hangvételben ‒, de olvassátok 
csak. Múlt havi kiadásunk (FCM #24) már az új külsővel jelent meg. Őszin-
tén szólva e-mail áradatot vártam, melyek a hibákra, a régi külső visszaállí-

tására mutatnak, esetleg tippeket adnak a továbbfejlődéshez. Ehhez képest semmi. 
Még egy levelet sem kaptam az új külsővel kapcsolatban. Nem is ragaszkodtam hoz-
zá. Talán még mindig van valami, amin javítanunk kellene?

Az új külsővel új olvasókat is megcéloztunk a Digg, a Reddit és a Slashdot oldala-
kon. Az eredmény  gyenge lett. A 13 000 letöltésből csak 300-an töltötték le 
a Digg oldaláról a magazint. A 'csalódott voltam' nem megfelelő kifejezés ide. Az ol-
vasókra támaszkodunk a magazin terjesztésével kapcsolatban (még több olvasó el-
érése), de sokkal fontosabb, hogy folytassuk az Ubuntu használatának elterjesztését.

A segítséggel kapcsolatban csak annyit, hogy nagyon  szükségünk van 
cikkekre az FCM jövőbeni fenntartása érdekében. Majdnem minden (az utóbbi 2 év-
ben) nekünk küldött cikket felhasználtunk már, így még további cikkekre lenne szük-
ségünk. Már nagyon sokszor említettem: 

. Még olyan email-ek is sokat segítenek, melyben linkeket küldtök 
egy-egy Ubuntu/Linux hírrel, vagy történettel kapcsolatban. További ötleteket a cik-
kekhez a http://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine oldalon találhatsz.

Remélem, hamarosan olvashatom a cikkeiteket!

szerkesztő, Full Circle Magazin
ronnie@fullcirclemagazine.org

ELŐSZÓ
A magazin az alábbiak felhasználásával készült:

Az Ubuntu egy teljes értékű operá-
ciós rendszer, mely egyaránt kivá-
ló laptopokra, asztali gépekre és 
szerverekre. Mindegy, hogy ott-
hon, az iskolában vagy munkára 
használod, az Ubuntuban minden 
szükséges alkalmazás megtalálha-
tó, mint például szövegszerkesztő, 
levelezőprogram és webböngésző.
Az Ubuntu ingyenes és mindig is 
az marad. Nem kell licencdíjat fizet-
ni. Letöltés után rögtön használha-
tó, és teljesen ingyen odaadhatod 
családodnak, kollégáidnak, baráta-
idnak, iskolatársaidnak.

Telepítés után a rendszer haszná-
latra kész, internettel, grafikai 
programokkal és játékokkal áll ren-
delkezésedre.

használd ezt a 
linket, ha a tartalom-
jegyzékhez kívánsz 
ugrani!

mailto:ronnie@fullcirclemagazine.org
http://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine
http://www.scribus.net
http://www.gimp.org
http://www.openoffice.org
http://creativecommons.org/
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HÍREK

A Canoni-
cal egy új 
„cloud” 
szolgálta-

tást indított el: ez az Ubuntu 
One, mely jelenleg egy meghí-
vó alapján működő béta verzió. 
Kétféle tárhely közül választha-
tunk: 2 GB-os ingyenest és ha-
vi 10 dollárért 10 GB-osat. Az 
Ubuntu One azt a szolgáltatást 
nyújtja, mint például a Dropbox.

Fő tulajdonságai, amint az a hi-
vatalos oldalon is olvasható, a 
következők: tökéletes integrá-
ció és szinkronizáció több gép 
és egy kényelmes webes inter-
fész között. Amíg a Dropbox 
minden platformon működik, ad-
dig az Ubuntu One kizárólag az 
Ubuntu 9.04 alatt érhető el. Ter-
mészetesen a webes interfész-
nek köszönhetően a fájlok elér-
hetők (de nem szinkronizálha-
tók) más gépeken is. Az egyet-
len követelmény hozzá egy 
webböngésző.

: 
http://news.softpedia.com

A Moblin egy optimalizált Linux 
platform, mely modern és kelle-
mes felhasználói élmény nyújt 
a mobil eszközökhöz, mint a net-
book-ok, MID-ek és IVI rendsze-
rek. A Moblin közös alkalmazás-
maggal, felhasználói szolgáltatá-
sokkal és API-kkal rendelkezik, 
ami a fejlesztőknek gazdag és 
egységes környezetet biztosít a 
különböző eszközökön.

• További információk az archi-
tektúráról a Moblin leírásában.
• A legújabb Moblin kipróbálásá-
hoz és teszteléséhez töltsd le 
és kövesd az utasításokat.
• Van egy jó Moblin alkalmazás 
ötleted? Merülj bele az SDK do-

kumentációba és legyél Moblin 
programfejlesztő!
• GYIK ‒ egy lista a gyakran is-
mételt Moblin kérdésekről (és 
válaszokról!).
• Csatlakozz! Légy az egyre 
bővülő közösségünk tagja!

: http://moblin.org

A 100 dollárba kerülő, Marvell 

SheevaPlug-tervek alapján ké-
szülő hálózati adattárolóba 
(NAS) beépítették a Linux desk-

top támoga-
tást is. A The 
New York Ti-
mes szerint a 
Cloud Engines 
szintén megje-
lent Pogoplug 

nevű NAS rendszerével.

A Pogoplug lehetővé teszi külső 
tárolók távoli megtekintését 
böngészőn keresztül. Az eszköz 
USB-s külső merevlemezre 
vagy pendrive-ra csatlakozik, 
valamint egy routerre gigabites 
Etherneten keresztül ‒ mondja 
a Cloud Engines. A 10⨯6,2⨯5 
cm-es eszköz közvetlenül a kon-
nektorba dugható és multimé-
dia állományok távoli feltölté-
sét teszi lehetővé, hozzáférés 
akár Apple iPhone-on keresztül 
is biztosított.

: www.linuxdevices.com

Gratulálunk következő 
nyerteseinknek:

Ők az 
 egy-egy példányával 

lettek gazdagabbak.

Ebben a hónapban: 
 ‒ 

részletek és nyereményjáték 
a 18. oldalon.

http://news.softpedia.com
http://moblin.org
http://moblin.org/documentation/moblin-overview
http://moblin.org/documentation/getting-started-guides/test-drive-moblin
http://moblin.org/documentation/moblin-sdk
http://moblin.org/documentation/moblin-sdk
http://moblin.org/documentation/moblin-overview/faq
http://moblin.org/community
http://www.linuxdevices.com
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PARANCSOLJ ÉS URALKODJ

G ondoltad valaha, 
hogy „lennie kell egy 
egyszerűbb megoldás-
nak”, ahogy tonnányi 

régi parancsot nyálaztál át a his-
tory-ban egy konkrét parancsot 
keresve? Van egyszerűbb 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. Bizonyára ész-
revetted, hogy a 'terminál' és a 
'shell' szavakat használtam, és 
ismerek pár embert, akik azt hi-
szik, a kettő egy és ugyanaz, 
úgyhogy most egy pillanatra 
megállunk, hogy elmagyaráz-
zam a különbséget.

A terminál egy program, ami 
a shell promptot jeleníti meg, 
de könnyen megváltoztatha-
tod, hogy melyik shellt jelenít-
se meg. Minden prompt beállí-
tást a shellen kell elvégezni, 
nem a terminálon. A két leg-
gyakrabban használt shell a 

Bash (Bourne Again Shell), ami 
a legtöbb esetben alapértelme-
zett, és a Zsh (kreatívan 'Z 
Shell'-nek nevezett). Ha ki 
akarsz próbálni egy új shellt, 
csak annyit kell tenned, hogy 
feltelepíted, majd futtatod a 
megfelelő parancssal, például

zsh

egy futó bash shellből. Ha na-
gyon megtetszett és ezt akarod 
használni (ahogy én is), megvál-
toztathatod a következő pa-
ranccsal:

sudo chsh <felhasznalonev>

ahol természetesen a '<felhasz-
nalonev>' a Te felhasználóne-
ved. Aztán valami ilyesmit fog 
kérdezni:

Bejelentkezö héj ehhez: <fel-
hasznalo>
Add meg az új értéket, vagy 
üss ENTER-t az alapértelme-
zetthez
Bejelentkezö héj [/bin/zsh]:

csak be kell írnod az elérési 
utat a shell fájlhoz (általában 
/bin/). A bejegyzés a szögletes 
zárójelben az éppen aktuális 
shell (mint látod én Z shell-t 
használok).

Vissza a fő témához: a shel-
lünk history-ja néha nagyon 
hosszú és bonyolult lehet (azt hi-
szem, az enyémben 1000 vagy 
több parancs található a legutol-
só tisztítása óta, és az nem volt 
olyan rég). Gyakran azon ka-
pom magam, hogy ugyanazo-
kat a parancsokat futtatom újra 
és újra, néha egy csomó para-
méterrel, néha nagyon kevés-
sel. A hosszabbakat mindig ki-
keresem a history-ból. Például:

history|grep cd

parancs kiadása után ezt látom:

996 cd Dropbox/Scripts/C

ami kiírja nekem az utolsó cd pa-
rancsot, amit kiadtam, vagy az 
összes cd parancsot, ha több 
volt mint egy. Láthatod, hogy a 

sor elején van egy szám (az én 
esetemben ez 996). Tehát, ha 
újra le akarod futtatni ugyanazt 
a parancsot, ami a history-ban 
van, akkor vagy copy-paste 
megoldást használsz (ami őszin-
tén szólva nem valami haté-
kony, mivel le kell vedd a 
kezed a billentyűzetről) vagy 
futtathatod:

!996

ami automatikusan futtatja a 
history-ban 996-os azonosító-
val ellátott parancsot. Húúú, 
már itt is vagyok a C szkriptje-
im könyvtárában, ez könnyen 
ment! Csak négy karakter egy 
egész parancsért. Ebből is lát-
szik, mennyire (nagyon) lusta 
vagyok. Ennél is sokkal gyor-
sabb, ha a le és fel gombot 
használva lépkedünk a history-
ban sorról sorra, hogy megtalál-

 /var/logs/ mappát említettem múlt hónapban, 
ami valójában: /var/log/ ‒ elnézést az esetleges problémák miatt! Lennie kell egy 

egyszerűbb 
megoldásnak is…
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juk a keresett parancsot. Remé-
lem, tetszik. Még egy megjegy-
zés ‒ csinálhatod így is:

!cd

a legutoljára kiadott 'cd' pa-
rancs lefuttatására.

Egy másik nagyon hasznos 
dolog, amit megtanultam: egyé-
ni funkciókat adhatsz hozzá a 
Bash shelledhez (Z shellen is 
működik). Ehhez meg kell nyi-
tod a .bashrc-t (gedit-tel, vim-
mel, nano-val, vagy amivel aka-
rod). Én vim-et fogok használni.

vim .bashrc

Egy nagyon hosszú (és legin-
kább bonyolult) fájlt nyitottunk 
meg. Általában a fájl végére 
szoktam írni a bejegyzéseimet, 
így elkülönítve tartom őket az 
eredetiektől, és egy komment-
tel jelölöm meg őket. Igazából 
csinálhatod úgy, ahogy neked 
a legjobb. Ha csak egyszerűen 
egy parancsot akarsz kényelme-
sebben futtatni, mint például:

frissites

ami a következőt futtatja:

sudo apt-get upgrade

akkor az alias-ok használatát ja-
vaslom, mivel ez csak egy kicsi-
vel kevesebb gépelést igényel 
(számomra a billentyűleütések 
száma kitüntetett szerepet kap 
rövidítések készítésekor). Ha 'ali-
as'-olni akarod, akkor írd bele a 
.bashrc-be a következő sort (én 
egy kommentet is hozzáadtam, 
hogy később is érthető legyen 
a parancs ‒ ezt te kihagyhatod, 
ha akarod.)

#Alias rendszerfrissítésre
alias frissites = “sudo apt-
get upgrade”

Egy másik alias, amit na-
gyon sokszor használok:

#Egy alias, hogy még részlete-
sebb legyen az ls parancs
alias ls = “ls -la --color=al-
ways --classify”

Már valószínűleg észrevet-
ted, hogy gyakorlatilag az ls pa-
rancsot egy még részletesebb 
kimenetet adó parancsra cserél-
tem. Most azt kérdezheted ma-
gadtól: „de mi van, ha az ls 
parancsot akarja futtatni para-
méterek nélkül?”. A válasz:

\ls

A backslash (visszaper-jel) fe-
lülír minden, a parancshoz kap-
csolódó alias-t és eredeti formá-
jában futtatja azt.

Most pedig kanyarodjunk 
vissza újra a funkciókhoz. Ezek 
alapvetően szkriptek, amiket 
közvetlenül a shell konfiguráci-
ós fájljához adunk hozzá. A pél-
da, amit használni fogok, a 
hetedik oldalon van. Ne ag-
gódj, el fogom magyarázni.

Ezt a szkriptet .m4a fájlok 
.mp3-ba való konvertálásához 
használtam. A funkciót az első 
sorban definiáltam és az első ka-
pocs után (kapcsos zárójel) talál-
ható a szkript maga. Leellenőr-
zi, hogy a kapott paraméterek 
üresek-e; ha igen, akkor kiírja a 
fájl végén található hibaüzene-
tet (másodiktól az utolsó sorig). 
Ha kap paramétereket, akkor le-
ellenőrzi, hogy az első fájl léte-
zik-e, aztán elkészíti a kimeneti 
fájlt (az .mp3-mat ebben az 
esetben). Ha nem létezik, kiír-
ja, hogy 'file <fajlnev> doesn't 
exist!'. Ha ez kész, leellenőrzi, 
hogy a kimeneti fájl létezik-e 
vagy sem (az .mp3), így meg-
győződik az első ciklus sikeres 

befejeződéséről. Ha nem, akkor 
nem nyúl a fájlhoz. Aztán áthe-
lyezi az .m4a fájlt a Music map-
pába úgy, hogy közben átne-
vezi azt a kimenet nevére (így 
meg tudod mondani, melyik 
m4a-ból melyik mp3 lesz), és 
lecseréli az mp3-at az m4a-ra. 
Aztán kiírja, hogy áthelyezte a 
fájlt és áthelyezi az mp3 fájlt a 
Music mappába. Ekkor is leel-
lenőrzi, hogy létezik-e a Mu-
sic/m4a könyvtár (az 'if' feltétel 
az m4a komment előtt). Ha a 
könyvtár nem létezik, akkor lét-
rehozza. Remélem sokan hasz-
nosnak találják majd ezt a 
szkriptet. Maradt egy csomó 
m4a fájlom az iTunes gyűjtemé-
nyemből: amint meglátom ő-
ket, már konvertálom is. Az 
egyetlen dolog, amit meg kell 
jegyezzek a szkripttel kapcso-
latban, hogy a fájlneveknek idé-
zőjelben kell lenniük (back-
slash-ek, szóközök és hasonló 
karakterek másképp nem mű-
ködnek). Tehát a funkció futta-
tása valami ilyesmi:

m4a “2-10 You're the Inspira-
tion.m4a” “You're the Insp-
iration.mp3”

Az eredményt a ~/Music és 
~/Music/m4a könyvtárakban ta-
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 saját rendszeré-
nek folyamatos tönkretételével ta-
nulta meg azt, amit tud és nem 
volt más választása, mint utána-
nézni, hogyan hozhatná helyre a 
problémákat. Ha van egy kis ide-
je, blogot is vezet a http://lswest-
ubuntu.blogspot.com oldalon.

lálod meg. Azonban az mp3-
ból hiányozni fognak az id3 tag-
ek.

Ezt egy kis kihívásként meg-
hagyom annak, aki meg akar 
birkózni a feladattal. Vannak pa-
rancssori alkalmazások, ame-
lyek segítségével megkapha-
tod a tag információkat. Cse-
kély segítségként elmondom, 
hogy az archlinux csomag perl-
mp4-info (az Arch User tároló a 
weben) egy alkalmazás, ami 
tag-eket olvas m4a fájlokból 
(vagy legalábbis kellene neki), 
és elérhetőnek kell lennie Ubun-
tura is. Ha kiegészíted a szkrip-
tet, hogy automatikusan másol-
ja át a tag-eket az m4a-ból 
mp3-ba és megosztanád ve-
lem a megoldást, kérlek írd 
meg nekem e-mailben a kódot, 
és én beleteszem a következő 
cikkbe. Én még nem írtam meg 
a kódot, de van ötletem, hogy 
miként kellene (még nem érez-
tem szükségét az algoritmu-
som tesztelésének, mivel már 
az összes meglévő m4a fájlo-
mat átkonvertáltam.) A követke-
ző számban pedig megírom, 
hogy a megoldás az volt-e, ami-
re én is gondoltam, vagy 
olyan, ami még csak eszembe 

sem jutott. Ahogy én tudom, 
az ffmpeg nem fogja átvinni az 
információkat.

Remélem ezek a tippek kise-
gítettek és legalább részben 
hasznosnak találtad őket. Tu-
dom, hogy ezek a praktikák 
sok gépeléstől mentettek meg, 
és ezáltal sokkal hatékonyab-
ban tudom használni a parancs-
sort (Awesome-ot [Szerk.: egy 
dinamikus ablakkezelő: megta-
lálható a tárolókban] is haszná-
lok a rendszeremen), így hát 
tényleg nehezen fogom meg 

az egerem mostanában). Kíván-
csian várom, lesz-e valaki, aki 
szembenéz a kihívással és be-
fejezi a fenti funkciót.

m4a(){
if [[ "$1" != "" && "$#" == 2 ]]; then
    #check if files exist 
    if [ -e "$1" ]; then
        #convert audio
        ffmpeg -i "$1" "$2"
    else
        echo "File "$1" doesn't exist!"
    fi
    if [ ! -d "$HOME/Music/m4a" ]; then
            mkdir $HOME/Music/m4a
    fi
    #move the .m4a file to the m4a folder if the files exist in 
the current directory
    if [ -e "$2" ]; then
        mv "$1" $HOME/Music/m4a/"`echo "$2"|sed 's/mp3/m4a/'`"
        echo "m4a file was moved to the ~/Music folder"
        mv "$2" $HOME/Music/
        echo "Moved the mp3 to the ~/Music folder"
    else
        echo "File "$2" doesn't exist!"
    fi
else
    echo "Invalid arguments (or too few/many), please run this 
script with \"m4a <input> <output>\""
fi
}

http://lswest-ubuntu.blogspot.com
http://www.ubuntupocketguide.com
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HOGYANOK Inkscape – 2. rész

E lmentetted a múlt havi 
gyakorlatot? Ha nem, 
akkor csináld újra, 
mert ez a gyakorlat 

meg fogja mutatni, hogyan csi-
náld még szebbre.

Készíts egy kört az Ubuntu 
logód köré és vidd hátra – az 
Objektum / Alulra helyezés kivá-
lasztásával. Így fog kinézni:

Tetszőleges színt választ-
hatsz neki.

Aztán készítünk még egy 
kört és az egész kép legaljára 
visszük. Így, mint itt:

Most ezt egy kicsit simává va-
rázsoljuk.

Először másold le a legna-
gyobb kört – remélem, emlék-
szel, hogy a másoláshoz a 

CTRL+D kell –, majd töltsd ki 
szürke színnel. A kitöltés opciók-
nál állítsd az átlátszatlanságot 
félig átlátszóra. Úgy, mint itt:

Most jön a kedvenc részem: 
jelöld ki a szürke kört és nyomj 
F2-t, vagy kattints a 'Láncok 
szerkesztése csomópontok ál-
tal' gombra a képernyő bal olda-
lán.

Kattints a 'Kijelölt objektum 
lánccá alakítása' ikonra (vidd 

az ikon fölé az egeret, hogy 
megjelenjen a leírása), majd 
kapcsold be 'A kijelölt csomó-
pontok Bèzier-vezérlőelemei-
nek megjelenítése' gombot. 
Most kattints az alsó csomó-
pontra. Meg fog jelenni másik 
csomópont is, fogd és húzd. A 
csomópontok mozgatásával 
módosíthatod az útvonalat. Én 
ezt kaptam:

Nyomtasd ki és készíts kitű-
zőt belőle! A mihamarabbi vi-
szontlátásra!

 egy 19 éves indo-
néz, aki jelenleg számítástechni-
kát tanul, szereti a grafikai terve-
zést és a programozást. Visszajel-
zést a juzt_atkinson@yahoo.com 
címre küldj!

FCM 24. szám: Inkscape ‒ 1. rész
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HOGYANOK VirtualBox túra

Emlékszem, olvastam 
egy cikket egy techno-
lógiai rovatvezető tollá-
ból, amelyben az Ubun-

tu vendégként futott egy Mac 
OS X Leopardon ‒ számomra 
azonban halandzsának tűnt, 
nem sokat értettem belőle. 

Virtualizációs megoldást ke-
restem Ubuntu alá, de az álta-
lam talált dokumentációk 
idejétmúltak voltak, így úgy 
döntöttem, magam próbálom 
ki azt, amit a tárolókból le lehet 

tölteni. Egyébként szerintem ez 
a legjobb útja a tanulásnak.

A Hozzáadás/Eltávolítás-ban 
beírtam, hogy „virtual”, és ki-
jött a VirtualBox OSE (OSE ‒ 
nyílt forráskódú verzió). Egy cso-
mó kiegészítőt le kellett még töl-
tenem Synapticból, de aztán 
semmi idő alatt futott a Mandri-
va One 2009, mint vendég OS 
Ubuntu alatt.

Beállítani egy vendég OS-t 
pofonegyszerű. Kattints az 'Új' 
gombra a VirtualBox képernyőjé-
nek bal oldalán és kövesd az 
utasításokat. Adj nevet az OS-
nek, majd válaszd ki a típusát 
egy legördülő listából. A képer-
nyőfotókon én openSUSE 11.0-t 
telepítek, ami éppen akkor jött 
le torrentes letöltésben.

A következő lépésben állítsd 
be a vendég memóriaméretét. 
Úgy tapasztaltam, a legjobb, 
ha megduplázod a javasolt 256 
MB-ot, így elégedettebb le-
hetsz majd a használat során.

Ezután készítsünk egy virtuá-
lis merevlemezt ‒ a legjobb, ha 
mindent az alapértelmezett ér-
téken hagyunk.

Ha beállítottad a merevle-
mezt, kapsz egy összefoglaló ab-
lakot, a vendég OS pedig meg-
jelenik a főablak bal oldali sávjá-
ban.

N(A
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Ha duplán kattintasz a kivá-
lasztott vendég OS-re (vagy kat-
tintasz a Startra), megjelenik 
az Első indítás varázsló (jobb-
ra). Kattints a Továbbra, majd 

válaszd ki a vendég OS forrá-
sát (CD vagy ISO). Esetemben 
megmutattam neki a letöltött 
openSUSE 11.0 KDE ISO-t.

Készen vagyunk. A Virtual-
Box OSE bootolja az openSUSE-
t. Az ISO-ból úgy telepíthetsz a 
virtuális merevlemezre, mintha 
valódi lenne, ha pedig végeztél 
a telepítéssel, törölheted az 
ISO állományt.

Íme egy képernyőmentés az 
openSUSE live-ról (jobbra lent).

Szerintem a VirtualBox OSE 
egyszerű és hatékony eszköz, 
de beleborzongok, ha a teljesít-

ményére gondolok gyengébb 
gépeken (a laptopomban Intel 

Dual Core 1.86 GHz CPU van, 1 
GB RAM-mal). Jó, ha van egy 
ilyen eszközünk ‒ különösen, 
ha sok különböző Linuxot sze-
retnénk kipróbálni. Én csak pró-
bálgattam a vendég OS-eket, 
de nem próbáltam pl. nyomtat-
ni. Amit viszont észrevettem: 
az általam próbált négy ven-
dég OS egyike sem vette észre 
a hangkártyámat. Tökéletesen 
elégedett vagyok az Intrepid 
Ibexszel és nem tervezem le-
cserélni, de kipróbálni különbö-
ző rendszereket csak a kíván-
csiság kedvéért ‒ a VirtualBox 
OSE a válasz erre.
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HOGYANOK Gyorsabb játékok X alatt

J átszottál már ablakban csak 
azért egy játékkal, mert ha 
teljes képernyőre raktad, ak-
kor nem tudtál átváltani a 

rád nyitott Skype/ICQ/stb. ab-
lakra? Tapasztaltál már ala-
csony FPS-t egy játékban, és 
inkább nem játszottál vele? 
Volt már desktopnak beállított 
TV-kimeneted, aminek a képét 
a monitorod mellett láttad, de 
StarCraftban, vagy más straté-
giai játékban nem tudtál képer-
nyőt görgetni? Ha igen, akkor 
üdvözöld új barátodat ‒ játékok 

új X-ben!

Megpróbáltam megoldani a 
fentebb említett három problé-
mát, és rájöttem: ha a játéko-
kat egy új X-ben futtatom, sok-
kal gyorsabbak. A Counter Stri-
ke Source 640⨯480-ban ala-
csony részletességgel akado-
zik, ha normálisan futtatom; de 
ha új X-re rakom, normális rész-
letességgel simán megy 
1024⨯768-ban. Túl szép, hogy 
igaz legyen? Megmutatom, ho-
gyan is csináltam.

Elsőként indítanunk kell egy 
új X session-t (az Ubuntu alapér-
telmezett beállításban ezt tilt-
ja), így nyissunk egy terminált 
és használjuk a nano-t rootként 
(sudo) az Xwrapper.config állo-
mány szerkesztéséhez:

sudo nano /etc/X11/Xwrap-
per.config

 ‒ egyszerű konzolos szö-
vegszerkesztő.

Az /etc/X11/Xwrapper.config 
fájlról megtudhatsz mindent, 
ha nyitsz egy kozolt és beírod:

man Xwrapper.config

Ha megnyitottad az Xwrap-
per.config állományt, navigálj 
el az 'allowed_users=console' 
sorhoz és írd át 'allowed_u-
sers=anybody'-ra. Ezután a 
mentéshez nyomd meg a 
Ctrl+X-et; a nano rákérdez, 
hogy akarod-e menteni a változ-
tatásokat, nyomj I-t; ezután rá-
kérdez, hova mentse; mi felül 
akarjuk írni a régit, úgyhogy 
egy Enter elég lesz.

Most már indíthatunk extra 
X szervereket, de előtte indít-
sunk újra az X-ünket; nem va-
gyok biztos benne, hogy 
szükséges, de nem árthat. Mi-
után visszakaptuk a desktopun-
kat, be kell állítanunk a játéko-
kat, hogy másik X-ben fussa-
nak. Ehhez mindenképpen szük-
séges, hogy a winecfg-ben ne 
állítsunk be virtuális asztalt a já-
tékhoz. Ha nem tudod, mi az áb-
ra, nyiss egy terminált és írd 
be: winecfg, vagy az Alkalmazá-
sok -> Wine -> Configure Wine 
menüpontból is elérhetjük. Ha 

az Applications fülön ott a játék 
.exe-je, kattints rá, majd a 
Graphics fülön ellenőrizd, hogy 
az 'Emulate a virtual desktop' 
nincs bejelölve. Ha be van állít-
va, amikor elindítod a másik X-
ben a játékot, az a monitorod 
bal felső sarkában fog futni (ez 
természetesen nem kívánatos 
jelenség).

Ezután bash szkripteket ké-
szítettem, hogy játékaim másik 
X szerveren induljanak el. Ezzel 
a saját, normális X-emben is 
játszhatok, de másikban is. Egy 
kis segítség, ha nem tudod, 
hogy kell bash szkripteket készí-
teni:

Nyiss egy szövegszerkesztőt 
(Ubuntuban Gedit, Kubuntuban 
Kwrite) és ezeket írd be:

#!/bin/bash
X :2 -ac -terminate -config 
only_one_monitor.conf &

sleep 2
DISPLAY=:2 nice -20 env 
WINEPREFIX="/home/cherva/
.wine" wine "C:\Games\
Starcraft\Starcraft.exe" 

N(A
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 ‒ új X session indítása.

 ‒ kikapcsolja a host-alapú 
hozzáférés-vezérlést. Ezután 
bármilyen host hozzáférhet az 
X-hez és módosíthatja az hozzá-
férési listát (ACL). Légy nagyon 
óvatos a használatával, elsősor-
ban távoli tesztelési célzattal 
használják.

 ‒ szerver reset so-
rán megszakítja a futást folyta-
tás helyett.

 ‒ megmondja a szerver-
nek, hogy másik konfigurációs 
beállítást használjon az X szá-
mára (emlékszel még a Star-
Craft görgetős problémájára?); 
az only_one_monitor.conf 
ugyanaz, mint az /etc/X11/-
xorg.conf, de kitöröltem belőle 
a TV-kimenetre vonatkozó infor-
mációkat, így amikor elérem a 
képernyő szélét, az egér a moni-
toron marad és a StarCraft gör-
geti a képernyőt, ahelyett, 
hogy a TV képernyőjére csúsz-
na át. Bővebben itt:  http://li-
nux.die.net/man/1/xserver.

Ezután a  parancs-
csal várunk 2 másodpercet, 
mert az új X szervernek idő 
kell, amíg elindul.

 ‒ a következő pa-
rancsot az új X-ben futtatja az 
eredeti helyett.

 ‒ a jobb teljesítmény 
érdekében a processz maximá-
lis prioritással fog futni, majd 
beilleszti a Wine szokásos pa-
rancsait, mint pl. amikor paran-
csikont hoz létre az Alkalma-
zások menüben, vagy a deskto-
podon.

 ‒ a wine 
könyvtárad.

 ‒ ez indítja a wine-t. 
'C:\Games\Starcraft\Star-
craft.exe' maga a játék.

Ha kész a szkript, mentsd el 
valahová. Indítsd el a Nautilust 
és navigálj el abba a könyvtár-
ba, ahová mentetted. Mivel vég-
re kell hajtanunk a fájlt, tedd 
futtathatóvá. Jobb klikk a fájlon 
és tulajdonságok. Menj a Jogo-
sultságok fülre és jelöld be a 
'Végrehajtás' melletti jelölőnégy-
zetet. Ezután zárd be ezt az ab-
lakot, majd dupla klikk a 
szkriptre. Az Ubuntu rá fog kér-
dezni, mit is csináljon: 'Futta-
tás terminálban / Megjelenítés 

/ Mégsem / Futtatás' ‒ kattints 
a Futtatásra és élvezd a játékot 
+20 FPS-sel, a görgetést a stra-
tégiai játékokban és a gond nél-
küli chatelést. Ha vissza akarsz 
menni az eredeti X-re, nyomj 
Ctrl+Alt+F7-et, a játékba való 
visszatéréshez Ctrl+Alt+F9; F8-
ra is áttehető, próbáld ki azt is. 

Végül ne feledd, hogy én 
nem értek túlzottan a Linux-
hoz, szóval lehetnek ennél 
jobb megoldások is, de nekem 
működik és teljesen elégedett 
vagyok vele.

http://apress.com/
http://linux.die.net/man/1/xserver
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AZ ÉN SZTORIM Amiért Linuxra váltottam

A  6.22-es DOS óta hasz-
nálok számítógépe-
ket. Dolgoztam 
Windows 3.11-gyel, 

95-tel, 98SE-vel és XP-vel. Mi-
nél többet használtam őket, an-
nál elégedetlenebb lettem ve-
lük. Nem szeretem a Microsoft 
üzleti praktikáit. Ez és még sok 
más dolog is elkedvetlenített.

Az egyik kollégám mesélt ne-
kem a nyílt forráskódról. Megtet-
szett ez a közvetlen felfogás! 
Egy másolatot adott a SuSE 
10.1-ből, amit azonnal feltelepí-
tettem a számítógépemre. Saj-
nos nem működött megfelelő-
en. A Yast-tal nehezen jutottam 
előre, és idegtépő volt, hogy 
mennyit szenvedtem a Canon 
nyomtatómmal, mire működés-
re bírtam. Vonakodva bár, de 
visszatértem a Windows nyúj-
totta kényelembe. Bár itt a ma-
got már elvetették.

Hallottam az Ubunturól, de a 
SuSE-val szerzett tapasztalata-
im után nem volt kedvem kipró-
bálni. A Microsoft azonban ma-
ga tett arról, hogy visszavezes-

sen az ennivaló pingvintalpak 
forró ölelésébe. Az eszköz? A 
Windows Genuine Advantage. 
Akkor telt be végképp a pohár, 
mikor egy-két Microsoft progra-
mot próbáltam meg telepíteni 
a honlapjukról. Mielőtt megen-
gedte nekem, hogy letöltsem 
őket, ragaszkodott ahhoz, hogy 
érvényesítsem a Windowsom. 
De mi értelme annak, hogy na-
ponta zaklassanak telefonon a 
saját költségemre? Ha mindez 
nem lett volna elég: miután vég-
re letölthettem a programot, ra-
gaszkodott hozzá, hogy mind-
ezek után újra érvényesítsem a 
Windowsomat, mielőtt telepíte-
ni szeretnék. Ennél a pontnál 
lett elegem. Úgy oldottam meg 
a problémát, hogy újra kipróbál-
tam a Linuxot. Feltelepítettem 
az Ubuntu 6.06-ot.

Ahogy mondják, a többi már 
történelem. Gond nélkül feltele-
pítettem. Még a nyomtatómat 
is baj nélkül felismerte. Egysze-
rűen beállítottam és használ-
tam. Mindeközben a szabadság 
érzése fogott el, tudván azt, 
hogy senki sem fog kémkedni 
utánam és nem fog ésszerűtlen 
korlátozásokat bevezetni ve-
lem szemben. Az Ubuntu fóru-
ma nem is lehetett volna segí-
tőkészebb, amikor gondom tá-
madt. Türelmesen végighallgat-
ták a kérdéseket, amiket már 
oly sokszor meg kellett hallgat-
niuk. Könnyedén megválaszol-
ták azokat. Az Ubuntu minden 
egyes kiadással egyre jobb és 
jobb lesz. Engem teljesen lenyű-
gözött.

Már sosem térnék vissza a 
Windowsra. A családomnak, a 
barátaimnak, munkatársaim-
nak folyton csak azt mondom, 
hogy hagyjanak fel vele és vált-
sanak Linuxra. Pár évvel ké-
sőbb, mikor már Linux-hívő 
voltam, megpróbáltam újra fel-
telepíteni a SuSE 11-es kiadá-
sát a pót-számítógépemre, 
hogy adjak neki még egy 
esélyt. Még mindig problémá-
sabb elérni, hogy a dolgok úgy 
menjenek, mint Ubuntuval, de 
az Ubuntuval nyert tapasztalat 
sokat segített. A Yast egy kicsit 
egyszerűbb, de keresni és tele-
píteni vele dolgokat, mint pél-
dául a kodekeket, még mindig 
nem könnyű. Kitartok az Ubun-
tu mellett.

Használata közben a 
szabadság érzete 
fogott el…
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AZ ÉN VÉLEMÉNYEM Első tapasztalatok Kubuntu-val

E gy barátom ‒ aki min-
denféle Unix és Linux 
környezetben sokat dol-
gozott éveken keresz-

tül ‒ azt tanácsolta, hogy ves-
sek egy pillantást a Full Circle 
Magazin-ra. Ez akkor történt, 
amikor meghallotta, hogy el-
kezdtem ismerkedni a legújabb 
Kubuntu disztribúcióval. Szóval 
egy unalmas vasárnap délután 
egy kényelmes székben ülve, 
megfázás és heves köhögés kö-
zepette elkezdtem olvasni a 
21. számot. 

Átugrottam egy csomó ta-
pasztaltabb felhasználóknak 
(Programozzunk C-ben) vagy já-
tékosoknak írt cikket (a fiamat 
biztosan érdekelné, engem már 
kevésbé) és elolvastam az FCM 
20. számának összefoglalóját. 
A cikk írója szerint, ha valaki 
nem tud angolul vagy nem ért 
eléggé a Linuxhoz (vagy az 
Ubuntuhoz ‒ továbbra sincs ér-
telme ubuntusnak vagy nem 
ubuntusnak lenni, ez Linux), 
nem mentség, hogy hozzájárul-
jon a magazinhoz. Hozzám be-
szélnek? Nem beszélek anya-

nyelvi szinten angolul és szinte 
semmit sem tudok semmilyen 
Linuxról, Ubunturól vagy Kubun-
turól, azt a keveset kivéve, ami 
a netbookomra telepítéskor rám-
ragadt. Mégegyszer: mindenfé-
le tapasztalat képes ötleteket 
adni egyszerű problémák megol-
dására. Tehát megnyitottam az 
OpenOffice.org Writert és el-
kezdtem gépelni.

Néhány hónapja megvettem 
az ADVENT 4211 netbookom 
(ez egy MSI Wind u100 klón), 

és meglepődve tapasztaltam, 
hogy francia nyelvű Windows 
XP Home Edition volt rajta. Kuta-
kodtam egy kicsit: tudok-e válta-

ni a saját nyelvemre (holland-
ra) vagy angolra, megtartva a 
benne levő Windows XP licen-
cet? Végül is feladtam és elkezd-
tem gondolkodni, hogy feltele-
pítem valamelyik Linux disztri-
búciót (de melyiket?) a netboo-
komra. Tökéletes alkalomnak 
ígérkezett tapasztalatot szerez-
ni a Linuxszal kapcsolatban, és 
egyúttal megszabadulni a fran-
cia nyelvtől. Sok cikket olvas-
tam a Linuxról és a különböző 
változatairól, így elhatároztam, 
hogy feltelepítem az (akkori) 
legújabb Kubuntu kiadást, a 
8.10-es verziót KDE 4.1-gyel.

Itt kezdődtek a problémák. A 
netbooknak nincs CD/DVD meg-
hajtója, az interneten pedig 
csak ISO fájlokat találni, amiket 
letölthetsz és kiírhatsz CD-re. 
Szerencsére van Google. Kis ku-
tatás után találtam egy Win-
dows XP alkalmazást, ami lehe-
tővé tette, hogy bootolhatóvá 
tegyek egy pendrive-ot (érde-
kes téma lehetne a HOGYANOK 
rovatban, mivel sok netbookot 
XP-vel adnak el CD/DVD meghaj-
tó nélkül) Kubuntu disztribúció-

val, ISO formátumból. Így lehe-
tővé válik a PC pendrive-ról in-
dítása és az első tapasztalatok 
megszerzése az új operációs 
rendszerrel.

Mivel először nem nagyon 
bíztam sem az új OS-ben, sem 
a tudásomban, meg akartam 
tartani a telepített XP-t egy ide-
ig. Szerencsére olvastam a Wu-
biról, ami lehetővé teszi, hogy 
elinduljon a Kubuntu új partíci-
ók létrehozása nélkül. Bárki szá-
mára egyszerű a telepítése, és 
lehetőséget ad megismerkedni 
az új OS-sel, miközben az isme-
rős OS is elérhető marad.

Így elindítottam a netbooko-
mat a frissen installált Kubuntu-
val, és a következő problémá-
val találkoztam: a beépített 
wireless (vezeték nélküli) háló-
zati adapter nem működött. 
Megint Google-oztam a gyártó 
megtalálása és az adapter el-
lenőrzése végett (Realtek 
rtl8187se), hogy működésre bír-
jam ezt a Kububuntummal. Egy 
új drivert kellett letölteni és le-
fordítani, csak utána lehet beál-
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lítani a vezeték nélküli hálóza-
tot. De nem ez volt a történet 
vége. A következő újraindítás-
nál a WiFi megint nem műkö-
dött és további Google-ozás 
után kiderült, hogy a lefordított 
változatot be kell másolni a 
/lib/modules könyvtárba. Ez 
megtette a magáét ‒ míg egy 
nap egy automatikus frissítés 
beállított egy újabb verziót a 
bootlistába. A WiFi újra eltűnt, 
amikor megint elindítottam az 
új verzióval.

Azt tanácsolom mindenki-
nek, aki új OS-t telepít a PC-jé-
re, hogy készítsen naplót a 
problémákról és a megoldások-
ról, amikkel találkozik. Jó esé-
lyed van arra, hogy ugyan-
ezekkel később is találkozz, és 
a weblap, ami először segített, 
azóta már nem elérhető. So-
sem találtam meg azt a fantasz-
tikus lépésről-lépésre leírást, 
ami első alkalommal kalauzolt 
az rtl8187se driver letöltésekor 
és telepítésekor. Így megint ne-
kiláttam az elejéról felkutatni a 
megfelelő leírást, de sajnos 
egyik sem volt olyan jó, mint 
az, amit először használtam.

Ez a történet rövid és elég 
egyszerű, de biztosíthatlak, 

hogy hetekig tartó keresgélés-
sel és rengeteg hibás próbálko-
zással jutottam el oda, míg 
végre lett egy olyan rendsze-
rem, ami úgy működött, ahogy 
szerettem volna. Őszintén szól-
va a legtöbb ember, akit isme-
rek, korábban feladta volna. 
Más szavakkal: napjainkban az 
(K)Ubuntu telepítése még min-
díg túl komplikált a PC-t haszná-
lók túlnyomó részének. Az igazi 
áttöréshez arra lenne szükség, 
hogy áruljanak PC-ket előre tele-
pített Ubuntuval, így az összes 
problémát ‒ mint a disztribúció-
ból hiányzó driverek ‒ megolda-

ná a viszonteladó.

Ez a tapasztalat szülte a má-
sodik történetem. Elég gyakran 
utazom, leginkább Nyugat-Afri-
kai országokba. Az utak során 
sokszor tapasztaltam, hogy a 
kollegáim laptopjai egyszerűen 
tönkrementek. Leggyakrabban 
a HDD okozta a problémát: a 
prezentációk és más adatok, 
amiket be kellett volna mutatni 
az ügyfeleknek, elvesztek.

Így elkezdtem gondolkodni 
valamiféle rendszer-helyreállítá-

si terven. Vettem magamnak 
egy 2.5” WD My Passport Es-
sential külső USB HDD-t, hogy 
a biztonsági mentésem nálam 
legyen utazáskor. De az adatok 
nem sokat érnek PC nélkül, ami-
vel elérhetném őket, szóval ez 
nem sokat segít. Ahogy a leg-
több PC összeomlás a winches-
ter miatt történik, így kezdtem 
gondolkodni, hogy ezt a külső 
HDD-t miként lehetne bootolha-
tóvá tenni, ugyanazzal a Kubun-
tu verzióval. Elindítottam a 
PC-m a pendrive-ról (az előző 
sztori) és beállítottam, hogy ins-
tallálja a Kubuntut a külső USB 
meghajtóra. Elég jól ment. Tud-
tam indítani a Kubuntut, ami-
kor az USB meghajtót csatla-
koztattam és az eredeti XP-t is, 
amikor lehúztam az USB meg-
hajtót. Minden jó, ha a vége jó!

Itt jött az első meglepetés. 
Amikor szinkronizálni akartam 
az adatokat a laptopom belső 
HDD-jével (melyen XP fut), a 
külső USB meghajtó nem volt 
többé elérhető. Az XP lemezpar-
ticionálója látott két "elsődle-
ges" partíciót, de nem tudta 
kezelni egyiket sem. A partíció-
kezelő egyetlen letöltött kiegé-
szítője sem volt képes áthidalni 
a problémát. Amikor elindítot-
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tam a Kubuntut és telepítettem 
a Gpartedet, akkor tudtam 
meg, mi történt. A Kubuntu tele-
pítése során az összes adat 
egy kis (a lehető legkisebb) par-
tícióra került és az összes mara-
dék hely a lemezen egy bootol-
ható partíció lett a Kubuntu szá-
mára.

A pendrive-ról bootolva, a 
Gparted segítségével csökkente-
ni tudtam ennek a partíciónak 
a méretét. A felszabaduló he-
lyen létrehoztam egy NTFS partí-
ciót a laptopom biztonsági men-
tésének. A WD My Passport Es-
sentialhoz több programot is 
kaptam (wdsynch), hogy szink-
ronizálhassam a dokumentumai-
mat és az Outlook fájljaimat, 
ezt használtam a szinkronizálás-
hoz a PC és az USB HDD kö-
zött. A program egyúttal titko-
sítja az USB meghajtón tárolt 
adatokat. Sajnos nincs Linux/Ku-
buntu verziója a szoftvernek, 
így nem tudom olvasni a meg-
hajtón mentett/titkosított adato-
kat. Elkezdtem a wdsynch-hez 
hasonlót keresni ‒ XP-n és 
Linuxon/Ubuntun egyaránt ‒, 
amivel hozzáférhetek a szinkro-
nizált állományokhoz Kubuntu 
és XP alatt is. Szükségem volt 
továbbá egy megoldásra, hogy 

olvashassam az Outlook PST fáj-
lokban tárolt leveleimet, ami-
kor a Kubuntu fut.

Ez felvetette a következő kér-
déseket:

• A rendszervisszaállítási mód-
szer, amit kitaláltam, talán má-
sokat is érdekelhet. Természe-
tesen olyanokat, akik viszony-
lag sokat utaznak. Így lehet, 
hogy ez a téma egy különálló 
cikk lesz, egybevéve a Kubuntu 
külső meghajtóra installálásá-
val és a szinkronizációs vagy 
más biztonsági mentést/vissza-
állítást készítő programmal 
együtt.

• Kérdés a hogyan részhez: van 
bármilyen szinkronizációs (egy-
úttal titkosító) szoftver, ami elér-
hető Windows és Ubuntu alatt 
is?

• A cégnél, ahol dolgozom, az 
Outlook az alapértelmezett e-
mail és határidőnapló eszköz. 
Hogyan tudnám az összes PST 
fájlokban tárolt arhív e-maile-
met a belső lemezen tartani, 
hogy olvashassam őket Kubun-
tuval is? 

Remélem élveztétek a sztori-
mat. Annak ellenére, hogy 
1985 óta dolgozom PC-vel, kü-
lönböző DOS és Windows verzi-
ókkal, ezek voltak az első lépé-
seim a Kubuntu világában, és 
sajnos nem voltak valami 
könnyűek.
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zását. Egyszerű családi számlák-
kal kezdődik, majd jönnek az 
egyéb képességek, pl. grafikák 
a táblákhoz. Ezután az Impress 
következik, megtudhatjuk, ho-
gyan lehet jó prezentációkat ké-
szíteni ‒ ingyen. Ismét nagyon 
sok képernyőmentéssel találkoz-
hatunk minden egyes lépésről, 
amíg eljutunk egy professzioná-
lis külalakkal rendelkező prezen-
tációhoz. A Draw első tárgya a 
poszterek, majd haladunk a fo-
lyamatábrák és a különböző tí-
pusú diagramok felé ‒ nem is 
tudtam, hogy a Draw képes er-
re. 

A hetedik fejezet bemutatja 
az új adatbázis-alkalmazást, a 
Base-t. A szerző egy adatbázist 
hoz létre nevekkel, címekkel, irá-
nyítószámokkal, majd egy gyö-
nyörű háttérrel egészíti ki, 
hogy az adatbeviteli képernyő 
profinak hasson. Azt is láthat-
juk, hogyan lehet rendezni a be-
jegyzéseket ‒ gyakorlatilag 
bármilyen szempont szerint. Ez 
egy igazán jó adalék az OOo-
hoz, valószínűleg sokan használ-
ják majd erre a táblázatkezelőt.

A könyv második része bemu-
tatja, hogyan lehetséges az 
összes OOo alkalmazás haszná-
lata egyetlen nagyobb projek-
ten belül; ehhez egy weboldal 
kinézetét készíti el a szerző szö-
vegszerkesztőben, majd képe-
ket és linkeket ad hozzá. A 
következő fejezetben láthatjuk, 
miként lehetséges az, hogy a 
szövegszerkesztőben többen is 
ugyanazon a dokumentumon 
dolgozzanak, valamint a változá-
sok nyomon követését is. A 
könyv ezen részének végén a 
szerző beszél az információk do-
kumentumokba linkeléséről és 
beágyazásáról, a könyv végé-
hez közeledve pedig felhívja a fi-
gyelmet az egyéb kiegészítőkre 
(add-on).

Ha eleget akarsz tudni arról, 
hogyan lehet közepes szintű do-
kumentumokat (szöveges, táblá-
zatos, vagy más) készíteni OOo-
val, ez a könyv Neked készült. 
Nem csak a sok képernyőmen-
tés hasznos, de az egész könyv 
igyekszik mellőzni a technikai 
zsargont. Tökéletes a kezdők-
nek ‒ ahogy az a címében is 
szerepel.

Ebben a hónapban egy szeren-
csés olvasónk megnyerheti a 
Beginning OpenOffice3 című 
könyvet. Ehhez az alábbi egy-
szerű kérdést kell megválaszol-
ni:

 Hány komponense van az 
OpenOffice.org csomagnak?

Válaszodat küldd a competiti-
on@fullcirclemagazine.org 
e-mail címre 

A Full Circle köszönetet mond 
az APRESS-nek a felajánlott 
könyvjutalomért és a bemutató-
ért.

KÖNYVAJÁNLÓ Beginning OpenOffice 3

T ökéletesen időzített 
könyv ‒ az Ubuntu 
9.04 (Jaunty) már alap-
ból tartalmazza az 

Openoffice.org 3-at. Kezdés-
ként bemutatja az Openoffice
.org 3 (OOo) öt fő komponen-
sét: Writer, Calc, Impress, Draw 
és az új jövevény, a Base.

Az első fejezet bemutatja az 
alapdokumentumok létrehozá-
sát szövegszerkesztőben, majd 
egy hosszabb fejezetben a hír-
levél készítésével is megismer-
kedhetünk. Szerencsére ebben 
a fejezetben sok a képernyő-
mentés. A szövegszerkesztő au-
tomatizációja egy tényleg 
hosszú fejezet, de nincs kétsé-
gem afelől, hogy ezt a funkciót 
igen sokan használják. A negye-
dik fejezet bemutatja a Calc-ot, 
az OOo táblázatkezelő alkalma-

mailto:competition@fullcirclemagazine.org
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MOTU INTERJÚ Guillaume Martres

Életkor: 15
Lakóhely: Franciaország (a sváj-
ci határhoz közel)
IRC becenév: smarter (a veze-
téknevem anagrammája)

Mióta használsz Linuxot és mi 
volt az első disztród?
Három és fél éve használok Li-
nuxot. Az első disztróm Kaella 
volt, ami egy Knoppix alapú li-

ve CD francia felhasználóknak. 
Valószínűleg emiatt kedvelem 
annyira a Debian alapú disztri-
búciókat és a KDE-t.

Mióta használsz Ubuntut?
Három éve használok Ubuntut, 
mióta kaptam egy laptopot.

Mikor és hogyan kerültél 
kapcsolatba a MOTU-val?
Többször reménykedtem, hogy 
segíthetek az Ubuntu fejleszté-
sében, és egy nap végül (kb. 
másfél évvel ezelőtt, ha jól em-
lékszem) csatlakoztam néhány 
fejlesztői csatornához az IRC-n 
(amelyeket néhányszor már 
használtam azelőtt, főként fel-
használóknak nyújtottam segít-
séget, vagy megkérdeztem, 
hogyan segíthetek).

Mi segített a csomagkészítés el-
sajátításában, és hogyan működ-
nek az Ubuntu csapatok?
A francia wiki (és persze az an-
gol is) nagyszerű segítség volt 
a csomagkészítés megtanulásá-
hoz. Elég sok megjegyzést is 
kaptam a csomagjaimmal kap-
csolatban az IRC-n és a REVU-

n, amik segítettek jobbá tenni 
azokat. Főként az IRC beszélge-
téseket figyelve tanultam meg, 
hogyan dolgoznak a csapatok.

Mi a legkedveltebb része MOTU-
beli munkásságodnak?
Új dolgokat tanulni és nagysze-
rű emberekkel dolgozni.

Mit tanácsolsz azoknak, akik se-
gédkezni akarnak a MOTU-ban?
Ne habozz csatlakozni egy fej-
lesztői csatornához az IRC-n és 
kérdéseket feltenni!

Tagja vagy valamelyik helyi 
Linux/Ubuntu csoportnak?
A francia fórum egyik adminiszt-
rátora va-
gyok, de 
eddig még 
nem vet-
tem részt 
Ubuntuval 
kapcsolatos 
helyi ese-
ményben.

Mire fogsz 
összpontosí-
tani a 

Jaunty-ban?
Jelenleg a C++/Qt-t és a PyQt-t 
tanulom. A Jaunty-ban reménye-
im szerint a distro tool-okat fo-
gom tudni fejleszteni (mint az 
frissítéskezelő vagy a nyelvvá-
lasztó). Nagy hangsúlyt fogok 
fektetni annak biztosítására, 
hogy a KDE4 legalább ugyan-
olyan (vagy jobb) legyen, mint 
a KDE3, azokkal az új kiegészí-
tésekkel, amik hiányoznak a 
KDE3-ból.

Mit csinálsz a szabadidődben?
Rengeteget olvasok és sokat 
játszom videójátékokkal.

behindmotu.wordpress.com

http://behindmotu.wordpress.com
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Minden hónapban szeretnénk néhányat közzétenni azokból az e-mailekből, amelyeket tőletek 
kapunk. Ha szeretnéd, hogy leveled nyilvánosságra kerüljön ‒ amely lehet köszönet vagy 
reklamáció ‒, akkor küldd az alábbi címre: letters@fullcirclemagazine.org
FONTOS: terjedelmi okokból a levelek szerkesztésre kerülhetnek.

LEVELEK

17 évvel ezelőtt volt egy komoly 
rohamom és tolószékbe kénysze-
rültem. Mivel valahogy boldogul-
nom kellett, így asszisztensként 
kezdtem el dolgozni egy mozgás-
sérülteknek létesített napköziott-
honban.

Egy évvel ezelőtt az otthon 
számos régi számítógépére Ubun-
tut telepítettem. Néhány hónap-
pal később kaptam egy javaslat-
tervezetet, mely szerint kezdjük 
el használni az Ubuntut minden 
számítógépen a Windows helyett.

A számítógépeket a zenehall-
gatástól kezdve az oktatáson ke-
resztül internetezésre és sok 

egyéb más dologra is hasz-
náljuk. Arra lennénk kíváncsiak, 
hogy a rendelkezésre álló sokféle 
Ubuntu disztribúcióból nekünk me-
lyik felelne meg legjobban. Alap-
problémáink a következők: aka-
dálymentesítés (speciális billen-
tyűzetek és egerek, hang alapú 
parancsok). Sajnos nagyon nehéz 
ebben az ügyben megfelelő segít-
séget kapni, mivel csak felhaszná-
lók vagyunk, nem programozók.

Bármiféle és javaslatot szíve-
sen fogadunk a problémával kap-
csolatban.

Jó volt kissé kifényesíteni a C-tu-
dásomat, különösen amiatt, mert 
a C programozást még Windowson 
tanultam, de most azon vagyok, 
hogy mindent átmigráljak Linuxra 
és ingyenes programokra. Nem az 
lenne a legjobb, ha a szerző adna 
egy olyan beágyazott, vagy különál-
ló cikket, amely arról szólna, hogy 
miként lehet ezt megvalósítani, 
vagy szoftvert írni ehhez? Talán le-
hetne egy GUI-val ellátott kalkulá-
torral kezdeni. Szeretem az FCM-et 
és rendszeresen látogatom a FCM 
csatornáját az IRC-n, de gyakran 
üres. Remélem hamarosan lesz ott 
forgalom.

Szerk.: 

 
 

A Midori böngészővel kapcsolat-
ban szeretnék rámutatni egy téve-
désre. Ez az alábbi honlapon 
található: http://software.twoto-
asts.de/index.php?/pages/midori_-
summary.html. A sourceforge-on 
lévő Midorinak semmi köze a Web-
kithez.

Továbbá meg szeretném említe-
ni a Midori és a Webkit-csapat PPA-
it:

https://edge.launchpad.net/~mi-
dori/+archive/ppa

https://edge.launchpad.net/~web-
kit-team/+archive/ppa

… ha a PPA változatot használod, 
akkor egy teljesen más változatot 
kapsz.

A válaszod Jason Allen felve-
tésére (FCM 24., 27. o.) annak 
lehetőségével kapcsolatban, 
hogy a magazin hogyan készül-
het FOSS programokkal (pl.: 

OOo, Gimp és Scribus) nagyon 
fellelkesített. Különösen érdeke-
sek lennének a GIMP trükkök és 
a gyakorlatok, valamint Scribus 
projektek kezdőtől a haladó 
szintig; továbbá linkek az aján-
lott oldalakhoz és nyomtatott 
könyvek, amelyek bemutatják 

A HÓNAP LEVELE

mailto:letters@fullcirclemagazine.org
http://software.twotoasts.de/index.php?/pages/midori_summary.html
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ezeket az alkalmazásokat és to-
vább növelnék a sorozat népsze-
rűségét.

Említetted, hogy létezik egy 
wiki is, nos ez ármánykodásra 
késztet. Hogyan működik ez, és 
miért gondoljátok, hogy ez job-
ban működik az FCM esetében, 
mintha az OpenOffice.org-ban 
a változások/megjegyzések 
funkciót használnátok? Ez na-
gyon hasznos cikk lenne a terve-
zett sorozatban.

Új olvasó vagyok a 24. szám 
óta, és egy linket követve jutot-
tam el Hozzátok, melyet a ked-
venc podcastomban találtam, 
az Ubuntu-UK-ben.

Íme az okok, amiért érde-
mes a havonta megjelenő FCM 
kiadáshoz mindig visszatérni:

• Csak most kezdtem el az Ink-
scape-pel foglalkozni, így érdek-
lődéssel fogom figyelni Yoga 
Sukma sorozatát.

• A betörés a CLI-be és a progra-
mozás igen lenyűgöző.

• Dicsőség az Ubuntu szellemé-
ért, Irene nagyi történetéért.

Minden egybevetve a Full Cir-
ce magazin megtalálása egy ki-
csit szerencse dolga is volt. Kö-
szönet Mindenkinek a kemény 
munkáért.

Szerk.: 

-

Szeretem, amit látok. Külön-
böző csili-vili dolgokat. Elkényez-
tetsz minket ezzel a kemény 
munkával.

Mindazonáltal azt szeretném 
kérni, hogy a magazin térjen 
vissza az eredeti méretre. Le-
het, hogy ismeritek a zenészek 
által vallott elvet, mely szerint 

„a kevesebb több”. Gondolom, 
ha valaki olvassa a magazint 
és elér a végére, azt gondolja, 
hogy vége, akkor a mennyisé-
ge rendben volt. Ha a végére ér-
nek és azt gondolják, hogy át 
kellett gázolni a magazinon, ak-
kor túl sok volt.

Ha nem áll rendelkezésre ten-
gernyi cikk és arra kénysze-
rülsz, hogy rövidebb legyen a 
magazin, akkor én nem fogok til-
takozni. Köszönöm a nagyon 
hasznos és jól 
használható 
magazint.

Szerk.: 

-

-

Egyszerű élet vonal
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JÁTÉKOK UBUNTUN

• A  Linuxra 
szánt verziója majdnem el-
készült. Marty Stratton az 
ID Software-től megemlítet-
te, hogy a csapat már a 
tesztelési fázisnál jár, így 
nemsokára megjelenik a já-
ték.

• A  névre hall-
gató népszerű windowsos 
RPG játék mostantól elérhe-
tő és rendelhető linuxos vál-
tozatban is.

E bben a hónapban sze-
retnék bemutatni egy já-
tékot, a mi kis 
kabala-figuránk, Tux fő-

szereplésében. Az 
 egy lesiklóverseny. 

A cél a legkülönbözőbb lejtőkőn 
Tuxot navigálva minél gyorsab-
ban lejutni.

Ha belekezdesz a játékba, 
Tux egy havas emelkedőn áll 
csúszásra készen. Nyomd meg 
az előre nyilat, hogy Tux sebes-
ségbe kapcsoljon, a hátra gomb-
bal lassíthatsz, illetve a balra-
jobbra gombbal kanyarodhatsz. 
Minél gyorsabban le kell juttatni 
Tuxot és közben összeszedni 
pár halat. A grafika elég szép, 
és jól fut a gyengébb gépeken 
is. A zene igen kellemes és min-
denhol hallható. Könnyen irányít-
ható, de vigyázni kell, nehogy 
fának ütközzünk. Elég szórakoz-
tató tud lenni, amikor Tux lefelé 
repül 120 km/h-val!

A játék elég változatos, bizo-
nyos pályák teljesítésével nyitha-
tunk ki újabbakat. Ha már mind 
kész, újra belekezdhetünk, 

hogy megdöntsük előző 
rekordjainkat. Bár nem 
igazán ösztönző az újra-
játszás, inkább egyszer 
játszható a játék. Minden-
esetre nem lenne igazsá-
gos, ha ezért kritizálnám 
a játékot, hiszen a fej-
lesztőknek az volt a cél-
juk, hogy minél élveze-
tesebb és gyorsabb le-
gyen a játék, és nem az, 
hogy hosszabb időre le-
kössön. Inkább arra jó, hogy ha 
van szabad 5 perced, akkor vala-
mivel ki tudd tölteni.

Az Extreme Tux Racer 0.4 le-
tölthető az Ubuntu tárolóiból!

Ed Hewitt

Nemrég alakult egy új Launch-
pad csapat, az Ubuntu Gaming 
Team. Ha gondolod, csatlakozz 
a csapathoz a https://launch-
pad.net/~ubuntu-gaming 
oldalon.

https://launchpad.net/~ubuntu-gaming
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questions@fullcirclemagazine.org
Annyi információt küldj a 

problémáddal kapcsolatban, amennyit csak tudsz.

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

EXT2, EXT3, ETX4?

V  A választott fájlformá-
tum attól függ, ho-
gyan szeretnéd azt 
használni. USB indítóle-

mezek esetén a telepítésre kerü-
lő operációs rendszer formátu-
mát kellene használnod. Ha pél-
dául Ubuntut szeretnél rá ten-
ni, akkor ext3-ra érdemes for-
mázni.

K  Az Ubuntu 9.04 i386 
desktop verzióját hasz-
nálom, a hanggal min-
den rendben volt 

addig, amíg a mai napon rend-
szerfrissítést nem végeztem. 
Most nincs hang.

V  Ellenőrizted, hogy az 
összes hangerősza-
bályzó maximumra 
van állítva? Lehet, 

hogy a PCM-nél ez hiányzik a 
hangerőszabályzóban.

K  Próbáltam frissíteni 
az Ubuntut. Azt mond-
ta, 54 frissítés vár tele-
pítésre és felkínálta a 

részleges frissítést. Az OK gomb-
ra kattintottam, de nem történt 
semmi. A csomagok készen áll-
nak a letöltésre és a telepítés-
re, nem történik semmi és az 
ablak is bezáródik. Hogyan tu-
dom ezt a problémát kezelni?

V  Nekem is hasonló gon-
dom volt, de ezek a pa-
rancsok mindent 
szépen elrendeztek:

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

sudo apt-get dist-upgrade

K  Eltűnt a GRUB rend-
szerbetöltő, amikor új-
ratelepítettem a 
Windows XP-t. Megpró-

báltam visszaszerezni az Ubun-
tu 8.10-zel és a terminállal. 
Segítség!

V  Legjobb, ha a 'grub' 
programot használod 
a Live CD-ről a 'grub-
install' helyett. Min-

den apróság megtalálható en-
nek az útmutatónak az első 
felében: http://ubuntuforums
.org/showthread.php?
t=1014708.

K  Éppen az OpenOffi-
ce.org-ot használtam, 
amikor hirtelen azt a 
hibaüzenetet kaptam, 

hogy nem volt elegendő sza-
bad lemezterület a munka foly-
tatásához. Semmit sem tudtam 
elmenteni, a programok vélet-
lenszerűen bezárultak és a Fájl-
böngésző azt mondta, hogy 
semmi szabad hely nincs a fájl-
rendszerben.

V  Ha igazán kifogytál a 
szabad lemezterület-
ből, akkor ajánlom leg-
alább ezt futtatni:

sudo apt-get clean

Ez letörli azokat a csomagfájlo-

kat, amiket már letöltöttél. Ta-
lán nem szabadít fel túlságo-
san sok helyet, de lehetőséget 
adhat arra, hogy használhass 
valamilyen eszközt, amivel ki-
derítheted, mit törölj még le.

Javaslom még ennek a futta-
tását is:

df /

Ezzel ellenőrizheted, hogy a 
szabad lemezterület tényleg 
annyira kevés-e…

Használnám még a baobab-
ot (fent) vagy a filelight-ot, ami-
vel grafikus képet kaphatsz a le-
mezhasználatról. Innentől 
kezdve leginkább rajtad áll an-
nak kitalálása, mit lehet bizton-
ságosan eltávolítani.

Írta: Tommy Alsemgeest
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

mailto:questions@fullcirclemagazine.org
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1014708
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misc@fullcirclemagazine.org

Ubuntu Intrepid Ibex 8.10-et futtatok egy sa-
ját magam által összerakott gépen, amely-
ben egy AsRock alaplap, egy AMD Athlon 64 
X2 4000+ processzor, ASUS nVidia 8600 GT 
256 MB VGA, 3 GB Corsair memória és egy 
320 GB-os merevlemez van. A rendszer töké-
letesen működik, még eddig soha nem volt 
vele komolyabb problémám! Egy dolog, amit 
nagyon szeretek az Ubuntuban (és GNU/Li-
nux rendszerekben egyaránt): az asztal test-
reszabhatóságának végtelen lehetőségeit. 
Ezen a képernyőképen az Infinity témát hasz-
nálom, amely illeszkedik a használt ikonok-
hoz és a Csillagok háborúja: The Force 
Unleashed háttérképhez is.

Ubuntu 8.10 Intrepidet használok egy 
Acer Aspire 4520-on. A laptopban 
AMD Turion 64 X2 1.9 GHz procesz-
szor, 1.5 GB RAM és egy nVidia 
GeForce 7000m videokártya van.
Tökéletesen működik rajta a Compiz-
fusion és az Emerald mint ablakdeko-
ráció.

Feltelepítettem GlobalMenut, 
a GnoMenut és Screenleteket, ezek-
kel úgy néz ki, mint a Leopard és a 
Vista keresztezése hivatalos Fedora 
háttérrel. A fekete-fehér Vista ikonok 
megtalálhatóak a gnome-look.org ol-
dalon.

 

AZ ÉN DESKTOPOM

mailto:misc@fullcirclemagazine.org
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Évekig Mac felhasználó voltam, viszont pár hónap-
pal ezelőtt úgy döntöttem, ideje lenne valami újat 
kipróbálni, mint pl. az Ubuntut. Szóval vásároltam 
egy olcsó használt laptopot (dual core 1.60, 
X3100 videokártya és 2 GB RAM). Több Linux diszt-
ribúciót is kipróbáltam, mielőtt kiderült, hogy a 
Gnome a kedvenc grafikus felületem és az Ubun-
tu a kedvenc disztribúcióm – ezért köszönet a fó-
rumnak. Talán egyike vagyok azon kevés ember-
nek, akik Macről váltottak Linuxra, de nagyon re-
mélem, hogy ez mind több és több emberrel fog 
megtörténni a jövőben. A Gnome egy nagyszerű 
grafikus felület: nagyon stabil, gyors és rugalmas. 
Minél többet használod ezt a szabad rendszert, an-
nál inkább nem akarsz visszatérni másra. Most 
mindenre ezt az egyszerű laptopot használom: fil-
met nézek, Inkscape-et használok grafikus táblá-
val, szeretem a GIMP-et, az OpenOffice.org-ot és 
így tovább. Soha nem térek vissza máshoz!

Az én desktopom viszonylag egyszerű. Eltávolítottam 
az alsó panelt és a felső panelt jobb oldalra toltam, fel-
töltöttem az Ubuntu főmenüjével, asztal megjelenítése, 
ablaklista, óra, munkaterület-váltó, kuka, és így tovább. 
A panelt úgy állítottam be, hogy automatikusan eltűn-
jön, amikor dolgozom, így a programokat teljes képer-
nyőn láthatom és így nincs, ami helyet foglalna el. 
Feltelepítettem egy klassz programot, amit Gnome Do-
nak hívnak (http://do.davebsd.com/) és minden prog-
ram elindításához a billentyűzetet használom ahelyett, 
hogy a menüben kattogtatnék, és váltani tudok a prog-
ramok között az Alt+Tab billentyűkkel, így nem kell az 
egeret sokat használnom. DarkRoom témát használok, 
ami az Ubuntu 8.10-zel együtt, előtelepítve érkezik. 
Édesapám mesélt a Linuxról az elmúlt évben, és azóta 
az Ubuntut használom. Szeretem az Ubuntut. Még csak 
középiskolás vagyok, de remélem, hogy még sokat ta-
nulhatok a Linuxról, és később talán informatikát fogok 
hallgatni a főiskolán.
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TOP 5

http://happypenguin.org/show?Slingshot

A játék nagyon egy-
szerű. Te és egy má-
sik hajó egy nap-
rendszerben vagy-
tok, nyilvánvalóan 
egy apróbb nézetel-
térés miatt apró da-
rabokra akarjátok 
szedni egymást. 
Mindezt véletlen szá-
mú (akár láthatat-
lan) bolygó között 
kell megtennetek, 
így körültekintően 
kell megtervezned mindegy egyes lövést.

A bolygók gravitációja is fontos befolyásoló tényező. Előfordul-
hat, hogy a rakétád elveszik egy bolygó körüli gravitációban 
és végtelennek tűnően kering egy bolygó körül, de a beépí-
tett időtúllépésnek köszönhetően ez nem következik be.

A játékot 8.10-es Intrepid Ibex esetében tárolóból telepíthe-
ted a  csomag kiválasztásával.

http://seehuhn.de/pages/moon-buggy

Ez az elragadóan egyszerű játék a Holdon játszódik, ami teljes 
egészében csodálatos ASCII art-tal készült.

A feladatod beutazni a Hold felszínét (krátereken keresztül) és 
lézerekkel megtisztítani az utat a szikladaraboktól. Teljes egé-
szében a parancssorban játszódik.

A játék megtalálható az Ubuntu tárolókban  né-
ven.

Játékok, amikről még nem hallottál

http://happypenguin.org/show?Slingshot
http://seehuhn.de/pages/moon-buggy
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http://slime.tuxfamily.org

Normál esetben 
nem hiszem, 
hogy a röplabda-
játékok túl látvá-
nyosak, de ez 
most kifejezet-
ten az! Játszhat-
juk hálózatban 
(akár 6 játékos-
sal), több labdá-
val vagy MI-vel, 
ami miatt az em-
beriség pusztulá-
sára gondolok.

Nem teszteltem a hálózati többjátékos funkciót interneten, de 
a saját hálózatomon nagyon rugalmas volt.

Sajnos az Ubuntu tárolókból nem érhető el, de a játék webol-
daláról (http://slime.tuxfamily.org) a letöltés szekcióban tele-
píthető.

http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~brain/0verkill/

Ez a játék a leg-
erőszakosabb, 
amit valaha pa-
rancssorban lát-
tam. Ez egy 
2D-s, oldalgörge-
tős többszemé-
lyes lövöldözős 
játék, ami szin-
tén ASCII mód-
ban készült, 
mint a moon-
buggy, csak bo-
nyolultabb, mert tartalmaz animált háttereket, mozgó karakte-
reket, lőfegyvereket, kézigránátokat és minden mást, amit egy 
modern lövöldözős játéktól elvársz, ideértve a hardveres grafi-
ka gyorsítást is.

A játékot 2000 óta nem módosítottak, de nálam jól működött. 
Sajnos csak egy publikus online szerver van hozzá (a címe me-
ta.io). Saját szervert is tudsz csinálni, ha akarsz, mivel a szer-
veroldali programot a játékkal együtt adják.

Nincs Ubuntu csomag az 0verkill-hez, így le kell töltened a tar 
csomagot a http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~brain/0verkill/ cím-
ről, ahol a telepítési útmutatót is megtalálod.

http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~brain/0verkill/
http://slime.tuxfamily.org
http://slime.tuxfamily.org
http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~brain/0verkill/
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http://paintown.sf.net

Ez a játék bizto-
san nosztalgikus 
érzéseket ébreszt 
néhány olvasó-
ban. A paintown 
egy 2D-s, oldalgör-
getős játék, ami-
ben néhány karak-
terről a klasszikus 
Teenage Mutant 
Ninja Turtles, vagy 
a Street Fighter is-
merhető fel. Füg-
gőséget okoz, na-
gyon könnyen órákat lehet vele eltölteni. Mindenképpen körül-
tekintően használd!

Ebben a játékban is van hálózati és gépi ellenfelek elleni já-
tékmód. Én a Paintown fejlesztőjével, Jon Rafkinddel játszot-
tam és mind a 30 körben kikaptam. A hálózati játék gyors és 
szépen működik. A játék magában is egy jó kihívás.

A játék nincs benne az Ubuntu tárolókban, de letölthető Debi-
an csomagban a játék weboldaláról: http://paintown.sf.net.

Az -ot az Egyesült Királyság Ubuntu 
Linux közössége mutatja be.

Az Ubuntu Linux felhasználók aktuális információkkal való el-
látását tűztük ki célul világszerte. Az Ubuntu Linux és a sza-
bad szoftver minden területét lefedjük, valamint felkeltjük 
mindenkinek az érdeklődését, a legújabb felhasználótól a 
legöregebb programozóig, a parancssortól a legújabb grafi-
kus felületig (GUI).

Habár ezt a bemutatót az Ubuntu UK készítette, a podcast 
az Ubuntu Ügyviteli Szabályzatának hatálya alá esik, ezért 
minden korosztály számára megfelelő.

http://podcast.ubuntu-uk.org/

http://podcast.ubuntu-uk.org/
http://paintown.sf.net
http://paintown.sf.net
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KÖZREMŰKÖDNÉL?
Az olvasóközönségtől folyamatosan várjuk a magazinban megjelenítendő új cikkeket! További 
információkat a cikkek irányvonalairól, ötletekről és a kiadások fordításairól a 
http://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine wiki oldalunkon olvashatsz.
Cikkeidet az alábbi címre várjuk: articles@fullcirclemagazine.org.
A magyar fordítócsapat wiki oldalát itt találod, a magazin eddig megjelent magyar fordításait 
innen tölthetitek le: http://www.fullcircle.hu.

Ha hírt szeretnél közölni, megteheted a következő címen: news@fullcirclemagazine.org

Véleményedet és linuxos tapasztalataidat ide küldd: letters@fullcirclemagazine.org

Hardver és szoftver elemzéseket ide küldhetsz: reviews@fullcirclemagazine.org

A 'Kérdések és válaszok' rovatba szánt kérdéseidet ide küldd: questions@fullcirclemagazine.org

'Az én desktopom' képeit ide küldd:  misc@fullcirclemagazine.org

… vagy látogasd meg a fórumunkat: www.fullcirclemagazine.org

Egy magazin, ahogy a Full Circle is, nem magazin cikkek nélkül. Osszátok 
meg velünk véleményeiteket, desktopjaitok kinézetét és történeteiteket. 
Szükségünk van a 'Fókuszban' rovathoz játékok, programok és hardverek át-
tekintő leírására, a 'Hogyanok' rovatban szereplő cikkekre (K/X/Ubuntu témá-
ban); ezenkívül ha bármilyen kérdés, javaslat merül fel bennetek, nyugodtan 
küldjétek a következő címre:
articles@fullcirclemagazine.org

 ‒ Ronnie Tucker
ronnie@fullcirclemagazine.org

 ‒ Rob Kerfia
admin@fullcirclemagazine.org

 ‒ 
Robert Clipsham
mrmonday@fullcirclemagazine.org

Királyvári Gábor Csősz Krisztián
Schmied Gábor Kálmán Ferenc
Noficzer László Talabér Gergely
Szijgyártó Árpád Takács László
Szente Sándor Hélei Zoltán
Somlói Richárd Barabás Bence

Tarr Zoltán Sári Gábor

Nagy köszönet a Canonical-nak, az 
Ubuntu Marketing Csapatának és a 
fordítócsapatoknak világszerte.

http://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine
mailto:articles@fullcirclemagazine.org
https://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine/TranslateFullCircle/Hungarian
http://www.fullcircle.hu
http://ubuntuforums.org/forumdisplay.php?f=270
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mailto:letters@fullcirclemagazine.org
mailto:reviews@fullcirclemagazine.org
mailto:questions@fullcirclemagazine.org
mailto:misc@fullcirclemagazine.org
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mailto:admin@fullcirclemagazine.org
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