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Az összes ilyen dolgot együtt és nagyszerűen meg lehet csinálni a Compiz Fusionnal. A
bemutatottak csak az új, fő beépülők, mivel a Fusion még fejlesztés alatt van. A Compiz Fusion
főbb effektjei többnyire animáltak, így a statikus képernyőképek nem adják vissza az élményt.
Mindenképpen látni kell őket élőben a teljes felhasználói élmény megtapasztalásához!

A Compiz és a Beryl egyesülésével egy nagyszerű produkció van készülőben. A Compiz Fusion
adja mindazt, ami jó a Berylben (az effektek) és a Compizban (stabilitás). Ők együtt rengeteg
bosszantó problémát megoldanak és saját hasznukra fordítják. A fejlesztés ezen korai
szakaszában a Compiz Fusion már stabilabb, mint az Asztali effektek az Ubuntu Feisty Fawn
kiadásában. Az én gépemen ez jóval gyorsabban futott, mint a Beryl, a tesztekben 15 FPS-el
gyorsabb volt. Hála az új beépülőknek, az asztalodat és a munkakörnyezetedet
hatékonyabbnak és gyorsabbnak érzed, melyhez szükség esetén sok virtuális asztalt
használhatsz.
A Compiz Fusion körül nem véletlenül csaptak ekkora felhajtást. Jöjjön a meglepetés: A Compiz
alapértelmezett lesz az Ubuntu 7.10 Gutsy Gibbon-ban.
Egy idézet Mark Shuttleworth-től: a szépség egy tulajdonság.

Elnézést a Colin Watson interjú elmaradásáért, a 4. számban pótóljuk! Addig is várjuk kérdéseiteket!
A jövő havi interjút Colin Watsonnal készítjük, aki a telepítő csapat vezetője, az Ubuntu Közösségi
Tanács tagja és közvetlen felettese a fél Ubuntu csapatnak.
Ha kérdésed van, melyet szívesen feltennél Colinnak, írj ide: questions@fullcirclemagazine.org
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Steve Thompson

Íme a történetem: azt hiszem az első általam
kipróbált disztró a Red Hat volt, a verzióra már
nem emlékszem. Több, mint 12 évvel ezelőtt
történt, mielőtt az első fiam megszületett.
Parancssoros felülettel került telepítésre –
nem túl barátságos. Egy Celeron 233-on
foglalkoztam vele néhány hónapig, mielőtt
feladtam, ugyanis nem tudtam rávenni, hogy
felismerje a hardvereszközeimet. A következő
próbálkozás az Open Caldera volt (mi történt
velük?). Csodálatos telepítővel rendelkezett;
miközben a telepítés zajlott, Tetris-t lehetett
játszani! Rendesen feltelepült, látta a legtöbb
hardvert, de ugyanazzal a problémával
küzdött, mint az összes többi, amit a '90-es
években kipróbáltam... a KDE jól működött, de
amikor kiléptem a GUI-ból vagy amikor le
akartam kapcsolni, a parancssoros felület
teljesen tönkrement a képernyőn és
olvashatatlanná vált. Lehetett még
parancsokat kiadni, amik futottak is, de semmi
értelmes nem volt a terminálban. Ez
eltántorított a Linuxtól, csakúgy, mint a
második utódom érkezése; az alvás
fontosabbá vált, mint az Open Caldera
technikai dokumentációjának böngészése!
A második próbálkozásom a Slax nevű Live
disztró volt, egy igazán szép Linux, amit csak
LiveCD-ként adtak ki. Nagyon sok srác
(köztük én is) buzgólkodott azon, hogy
merevlemezre lehessen telepíteni. Hozzá kell
tennem, hogy ekkoriban oktatási IT tanácsadó
munkakörben dolgoztam már 14 éve; előző
munkahelyemhez hasonlóan - ahol
Helpdeskes voltam - időm nagy részét PC
előtt töltöttem, rengeteg szabadidőm volt Linux
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LiveCD-kel szórakozni! Nagyjából 18 hónapot
küzdöttem a Slax-szel egy öreg 733-as
Celeronon, amit egy poros bolti szekrényből
szabadítottam ki. Ezután el is indulhatott a
Linux üzembe helyezése! Pan-t futtattam rajta
e-mail-ezéshez és newsgroup-ok olvasásához,
egy szép és pici programot, ami nagyon
hasonlít a Forte's Agenthez, amit Windowson
használtam a Windows 3.11 óta. A legnagyobb
probléma a Slax-on a megosztott
internetkapcsolattal volt: betárcsázós
kapcsolatot osztottam egy switch-en keresztül
és az AnalogX proxyját használtam ahhoz,
hogy a fiam Windows 3.11-ével megosszam a
kapcsolatot. Rémálom volt az Elm utcában,
mert a Pan nem szerette a proxy-kat.
Sok LiveCD-t kipróbáltam, majd letöltöttem a
Dapper-t. Miután észrevettem, hogy nem
LiveCD, benthagytam az irodai fiókomban és
hónapokra meg is feledkeztem róla. Az egyik
hétvégén akadt némi szabadidőm, így
elkezdtem a Dapper telepítését egy régi 1.1
Ghz-es AMD Duron-ra, amit akkor helyeztem
szolgálaton kívül, mikor a fiam gépét
gyorsabbra cseréltem. Wow! Elbűvölt! Minden
hardvert felismert, beleértve a hang- és
videokártyát is, valamint rögtön volt
internetkapcsolat is a vezetékes routeremen
keresztül!
Ez az, megint elérkezett a bogarászás ideje!
Ettől a pillanattól fogva szabadidőm nagy
részét az Egygigás Dapper finomhangolása és
kedvenc programjaim megkeresése kötötte le.
Néhány hónap múlva elégedett voltam
mindennel, kivéve egy dologgal – Több erőt
Scottie! Okés! Úgy döntöttem, építek egy új
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gépet, dedikáltan a Linux Dapper-nek. Ezt a
történetet most arról írom. Valami 34 font körüli
áron vettem egy Asrock alaplapot, 3.06 Ghz-es
Celeront, fél giga memóriát, 250 GB-os HDD-t,
Aopen DVD-olvasót és egy Pioneer DVD-írót.
A videóért az alaplapi Intel 82865 felel, mert az
Asrock nem tűrt meg semmilyen AGP-s
videokártyát – egyszerűen nem indult. A
Dapper-t megpróbáltam úgy használni, mint a
Windowst és úgy gondolom, ez teljes
mértékben sikerült. A videókonverzió és a
VCD-szerkesztés sokkal jobb, mint amit a
Windowsos alkalmazások egyáltalán
megengednek; mindig volt némi
szinkronproblémám a video és a hang között a
TmpegENC és a Nero használatával.
Avidemux-szal és K3b-vel soha.
Néhány alapvető problémám akadt a
flashplayerrel Firefox-ban, akár a Dapper
repóból telepítettem, akár a manuális
telepítéssel a Mozilla-tól. Úgy tűnt, talán a
Dapperrel telepített jobb. Előjött aztán néhány
szintén megoldatlan problémám a Java-val
Firefox-ban: miután néhány Java
futtatókönyvtárat erőszakkal frissítettem,
kinyírta az egyik kedvenc programomat, a
Democracy TV-t. Ez oda vezetett, hogy az
Ubuntu fórumokat elárasztottam néhány
súlyos kérdéssel, kéréssel! Momentán még a
Cron használatát próbálom beleverni a
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fejembe, hogy néhány programot időzítve
futtassak. Sokan javasoltak különböző
megoldásokat, de az időzített programok soha
nem indultak el. Olyan dolgokra gondolok,
mint a Democracy TV és az Icepodder a
Podcast-jaimhoz. A Windows ütemezője
sokkal könnyebben használható – nincs
szükség agyra, csak egy órára! Az Ubuntu (és
más disztrók) legnagyobb hiányossága a
hangszerkesztés. Az Adobe Audition
használata után azt tapasztaltam, hogy még
csak gyengén hasonló sincs. Az Audacity
ugyan alkalmas hangfájlok alapvető
szerkesztésére, de fényévekkel van az
Audition mögött. Mozilla Thunderbird-öt
használok levelezésre mind Windows, mind
Dapper alatt, ez tehát nem probléma. Firefoxot
is használok mindkét rendszeren, időnként
Operával együtt. Beep Media lejátszót mp3
lejátszáshoz, Ktorrentet (mint remekül
időzíthető torrent alkalmazást), Kget-et
Flashgot-tal, hogy kiváltsa a Windowsos
Getright-ot és végül Video Lan Player-t az
összes videoformátum lejátszásához. Tehát
lényegében ez minden. Ha sikerülne egy jól
használható cron-t és egy igazán jó
hangszerkesztőt írni, a Windows XP-s
vinyómat az összes PS1-es lemezemmel
együtt beépíthetném egy játékgépbe!
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Samuel Barrett

Az Open Source jövője a mai fiatalokon alapszik; ez az egyik oka annak, amiért a magazin a
fiataloknak szól, vagy egyszerűen csak azoknak, akik fiatalnak érzik magukat.

Zenét hallgatni és
zenefájlokat mp3
lejátszókra átküldeni
Linuxon sosem volt
egyszerű. Néhány alapvető
dolog hiánya - mint például
meghajtó az mp3 lejátszókhoz vagy előfizetői
szolgáltatások (melyek segítségével
letölthetjük kedvenc zenéinket) - nagyon sok
embert elrettentett a Linux használatától.
Szeretném megragadni az alkalmat és
bemutatni néhány rendelkezésre álló
alternatívát az imént említettekre.

Sok mp3-as lejátszó jól működik és Mass
Storage Device-ként azonosítja magát; ide
tartozik a legtöbb iPod és az olcsóbb
lejátszók, de a Creative, Samsung, Dell és
iRiver modellek MTP (Media Transfer
Protocol) protokollt használnak, melyeknek
libmtp installáció kell ezen lejátszók
felismeréséhez.
Pár mp3 lejátszó aminek libmtp kell:

Creative Zen Portable Media
CenterCreative Zen MicroPhoto
Creative Zen Vision
Creative Zen Vision:M
Creative Zen Sleek Photo
Creative Zen Xtra (MTP mode)
Creative Zen Micro (MTP mode)
Creative Zen Touch (MTP mode)
Creative Zen Sleek (MTP mode)
Dell Pocket DJ
Samsung YH- and YP- MTP lejátszók
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Ha már sikerült működésre bírni MP3
lejátszódat Linuxon, akkor egész valószínű,
hogy zenéket is szeretnél másolni rá. A
zeneszámok CD-ről lejátszóra történő
átküldése nem okozhat gondot, viszont ha
zenét szeretnél letölteni, akkor egy neked
megfelelő zeneáruházban kell előfizetned a
szolgáltatásért.
Az iTunes, Napster és Virgin Digital
szolgáltatásai nem használhatók Linuxon; ha
azok is lennének, a DRM kódolásnak
köszönhetően (beépített másolásvédelem,
melyet az említett cégek használnak) nem
tudnád meghallgatni a számítógépedre letöltött
zenéket. A mostanában alakuló újabb cégek
már támogatják a DRM kódolástól mentes
zenék letöltését és meghallgatását Linuxon. A
legismertebb ilyen cég az eMusic, mely DRMtől mentes zenéket kínál havi 8.99 fontért (ez
30 szám letöltését jelenti), de a legtöbb
együttes letölthető számai kevésbé ismert
kódolásúak.
Egy másik hasonló szolgáltató a Rhapsody
(csak USA-ban elérhető). Korlátlan
zeneletöltést ajánlanak havi előfizetési díjjal,
viszont a letöltött zenék DRM kódolásúak,
ezért csak mp3 lejátszóval vagy azon
keresztül hallgathatók meg.
A zenehallgatás nagyon sokat fejlődött az
utóbbi pár évben Linuxon, mivel egyre több
cég fogadja el és támogatja a Linuxot, mint
önálló platformot. A közeljövőben egyre több
kompatibilis lejátszó és zeneletöltési
szolgáltatás fog megjelenni a nagyközönség
számára.
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Robert Clipsham
Ha Ubuntuval kapcsolatos kérdésed van, amire választ vársz, küldd el email-ben nekünk a
questions@fullcirclemagazine.org címre. Mi továbbítjuk ezeket Robertnek, aki egy későbbi számban válaszol rá.
Kérjük, hogy annyi információt adj meg a problémával kapcsolatban, amennyit csak tudsz.

Lehetséges, de egyszerűbb először a Windows-t telepíteni, mert a Windows felülírja az Ubuntu GRUB-ját és emiatt
nem lehet bejelentkezni Linuxra. Újrapartícionálhatod a merevlemezt és a Windows-t az új particióra telepítheted.
Miután ezzel megvagy, újra kell telepíteni a GRUB-ot úgy, hogy egy Live CD-vel indítod el a gépet. Találsz egy
útmutatót a Windows Ubuntu utáni telepítéséről az alábbi helyen:

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=491201

Egyszerűen menj a Rendszer menüben a Beállításokra, azon belül a Főmenüre, majd válassz a lehetőségek közül.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=493047

Egyszerűen kövesd a https://help.ubuntu.com/community/Wine oldal utasításait, amik
részeletesen elmagyarázzák, hogyan telepítsd a Wine-t

http://www.ubuntuforums.org/showthread.php?t=493050

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=493107

Menj a Rendszer menü > Beállítások > Egérre, majd válaszd a Mozgás fület. Minden
lehetőség itt van, amire szükséged lehet.

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=492984
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Daniel Cohen
A magazin ezen részének célja az, hogy olyan weboldalakat mutasson be, melyek ismeretlennek tűnhetnek, de nagyon sokat
segíthetnek a mindennapi Ubuntus szükségletek és kíváncsiság kielégítésében. Az írásban összegzem az oldal jó/rossz
tulajdonságait, egy kis szerencsével a weboldal tulajdonosa talán elolvassa a cikket és kijavítja a hibákat!

www.UbuntuClips.org
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Emerald (Beryl) ablakkezelőt használok, módosított
'Solid State' témával. Ez elérhető az emerald-téma
csomagban. Mást ezen kívül nem használok, bár a
Fullcircle magazin második számában olvasottak után
talán már a héten kipróbálok valami újat.
GNOME-ot használok, de az eszköztárak áttetszőségét
60%-ra állítottam, fekete kitöltéssel. Mégis más, mint a
standard beállítás. Nagyon kezdő vagyok még a
Linuxhoz, kb. három-négy hónapja használom az
Ubuntut dual-boot rendszeren a Windows-zal együtt.
Meg vagyok győződve róla, ha a Gutsy megjelenik,
akkor újraformázom. Jó ideje nem kellett már
Windowsra váltanom. A kedvenc mini-programom az
eszköztáron a rendszermonitor, ahol a CPU, hálózat, a
lemezhasználat grafikon és a lakhelyem időjárása
látható.
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MEncoder
Weboldal: http://www.mplayerhq.hu/
A MEncoder már régóta jól megérdemelten a kódolók királya.
Rengeteg audió és videó formátumból tud konvertálni,
beleértve többek között az (S)VCD, DVD, MPEG, Windows
Media (ASF/WMV/WMA), QuickTime (QT/MOV/MP4), Real
Media (RA/RM), Ogg, DV és az AVI formátumot is. A teljes
listát a támogatott kódekekről itt találod: http://www.mplayerhq.hu/DOCS/codecs-status.html.

soundKonverter
Weboldal http://www.kde-

apps.org/content/show.php?content=29024

full circle

29

KVideoEncoder

Winki the Ripper

WinFF
http://biggmatt.com/winff/
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articles@fullcirclemagazine.org
Ha hírt akarsz közölni, megteheted a következő címen: news@fullcirclemagazine.org
Véleményed és Linux-os tapasztalataidat ide küldd: letters@fullcirclemagazine.org
Hardver és szoftver elemzéseket ide küldhetsz: reviews@fullcirclemagazine.org
Kérdéseket a jövőbeli interjúkkal kapcsolatban itt tehetsz fel: questions@fullcirclemagazine.org
Listákat és asztal/pc fényképeket ide kell küldened: misc@fullcirclemagazine.org

Ha további kérdésed van, látogasd meg fórumunkat: www.fullcirclemagazine.org
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