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Steam Linuxra: nincs

Forrás:

Gmail Hang és Video 
Chat

Forrás:

LLiinnuuxx  hhíírreekk

Full Circle Felmérés 
2010

A Full Circle jövője a ti 
kezetekben van! 

Full Circle Jelző - Béta kiadás!

http://gmail.com/videochat
http://goo.gl/xMP0
http://goo.gl/4Ob4
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Hoppá!

ping -c 3 google.com

sudo ifconfig

sudo dhclient eth0

sudo ifconfig eth0 up

sudo ifconfig -a

PPaarraannccssoolljj  ééss  uurraallkkooddjj
Írta Lucas Westermann
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Parancsolj és uralkodj

sudo iwconfig $interface es-
sid $ESSID key $KEY

sudo iwconfig wlan0 essid ho-
me key s:passkey

sudo dhclient $interface

wpa_passphrase $ESSID 
$passphrase > 
~/passphrase.txt

network={

ssid="test"

#psk="testing123"

psk=a9ff0c9d1f2367bccf9959e95
bc08695bf411f82b146c55b9486dd
b17495f39d

}

sudo wpa_supplicant -i$inter-
face-c$file -D$driver

sudo dhclient $interface

elinks
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Lucas

Parancsolj és uralkodj

U^3 (U-Cubed) – 2010. augusztus 28. 

2010. augusztus 28-án a MadLab ad helyet at U^3 (U-Cubed) 
rendezvénynek – ez az „Ubuntu and Upstream UnWorkshop” 
napja, a HacMan, a ManLUG és a Manchester Free Software 
közreműködésével. Az eseményt az Ubuntu Global Jam 
inspirálta, amit ugyanezen a hétvégén tartanak.

mailto:lswest34@gmail.com
mailto:lswest34@gmail.com
http://u-cubed.eventbrite.com


8  tartalom ^

HHooggyyaannookk
Írta Greg Walters

PPrrooggrraammoozzzzuunnkk  PPyytthhoonnbbaann  --  1144..  rréésszz

curses.init_pair([pairnum-
ber],[foreground color], 
[background color])

myscreen.addstr([row],[column] 
,[text],curses.color_pair(X))

import curses 
try: 
    myscreen = curses.initscr() 
    curses.start_color() 
    curses.init_pair(1, curses.COLOR_BLACK, 
curses.COLOR_GREEN) 
    curses.init_pair(2, curses.COLOR_BLUE, 
curses.COLOR_WHITE) 
    curses.init_pair(3, 
curses.COLOR_MAGENTA,curses.COLOR_BLACK) 
    myscreen.clear() 
    myscreen.addstr(3,1,"  This is a test 
 ",curses.color_pair(1)) 
    myscreen.addstr(4,1,"  This is a test 
 ",curses.color_pair(2)) 
    myscreen.addstr(5,1,"  This is a test 
 ",curses.color_pair(3))    
    myscreen.refresh() 
    myscreen.getch() 
finally: 
    curses.endwin()
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Programozzunk Pythonban - 14. rész

import curses
def main(stdscreen):
    curses.init_pair(1, curses.COLOR_BLACK, 
curses.COLOR_GREEN)
    curses.init_pair(2, curses.COLOR_BLUE, 
curses.COLOR_WHITE)
    curses.init_pair(3, 
curses.COLOR_MAGENTA,curses.COLOR_BLACK)
    stdscreen.clear()
    stdscreen.addstr(3,1,"  This is a test 
 ",curses.color_pair(1))
    stdscreen.addstr(4,1,"  This is a test 
 ",curses.color_pair(2))
    stdscreen.addstr(5,1,"  This is a test 
 ",curses.color_pair(3))    
    stdscreen.refresh()
    stdscreen.getch()
curses.wrapper(main)

import curses
import random

class Game1():
    def __init__(self):
        pass
    def main(self,stdscr): 
        curses.init_pair(1, curses.COLOR_BLACK, 
curses.COLOR_GREEN)
        curses.init_pair(2, curses.COLOR_BLUE, 
curses.COLOR_BLACK)
        curses.init_pair(3, curses.COLOR_YELLOW, 
curses.COLOR_BLUE)
        curses.init_pair(4, curses.COLOR_GREEN, 
curses.COLOR_BLUE)
        curses.init_pair(5, curses.COLOR_BLACK, 
curses.COLOR_RED)
        
    def StartUp(self):
        curses.wrapper(self.main)      
g = Game1()
g.StartUp()

http://fullcirclemagazine.pastebin.com/z5CgMAgm
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Programozzunk Pythonban - 14. rész

def 
CheckKeys(self,scrn,keyin):
    pass
def CheckForHit(self,scrn):
    pass

        # Line Specific Stuff
        self.GunLine = 22               #Row where our gun lives
        self.GunPosition = 39           #Where the gun starts on GunLine        
        self.LetterLine = 2             #Where our letter runs right to left
        self.ScoreLine = 1              #Where we are going to display the score
        self.ScorePosition = 50         #Where the score column is    
        self.LivesPosition = 65         #Where the lives column is   

        # Letter Specific Stuff
        self.CurrentLetter = "A"        #A dummy Holder Variable
        self.CurrentLetterPosition = 78 #Where the letter will start on the LetterLine
        self.DropPosition = 10          #A dummy Holder Variable
        self.DroppingLetter = 0         #Flag - Is the letter dropping?
        self.CurrentLetterLine = 3      #A dummy Holder Variable
        self.LetterWaitCount = 15       #How many times should we loop before actually 

   working?

        # Bullet Specific Stuff
        self.Shooting = 0               #Flag - Is the gun shooting?
        self.BulletRow = self.GunLine - 1
        self.BulletColumn = self.GunPosition  

        # Other Stuff
        self.LoopCount = 0              #How many loops have we done in MoveLetter
        self.GameScore = 0              #Current Game Score
        self.Lives = 3                  #Default number of lives
        self.CurrentColor = 1           #A dummy Holder Variable
        self.DecScoreOnMiss = 0         #Set to 1 if you want to decrement the
                                        #score every time the letter hits the 
                                        #bottom row
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Programozzunk Pythonban - 14. rész

IF we have waited the correct number of loops THEN
   Reset the loop counter
   IF we are moving to the left of the screen THEN
     Delete the character at the the current row,column.
     Sleep for 50 milliseconds
     IF the current column is greater than 2 THEN
          Decrement the current column
     Set the character at the current row,column
     IF the current column is at the random column to drop to the bottom THEN
          Set the DroppingLetter flag to 1
   ELSE
     Delete the character at the current row,column
     Sleep for 50 milliseconds
     IF the current row is less than the line the gun is on THEN
          Increment the current row
          Set the character at the current row,column
     ELSE
          IF 
          Explode (which includes decrementing the score if you wish) and check to 

see if we continue.
          Pick a new letter and position and start everything over again.
ELSE
   Increment the loopcounter
Refresh the screen.

    def Explode(self,scrn):
        pass
    def ResetForNew(self):
        self.CurrentLetterLine = self.LetterLine
        self.CurrentLetterPosition = 78
        self.DroppingLetter = 0
        self.PickALetter()
        self.PickDropPoint()

   def PickALetter(self):
        random.seed()
        char = random.randint(65,90)
        self.CurrentLetter = chr(char)
        
    def PickDropPoint(self):
        random.seed()
        self.DropPosition = random.randint(3,78)
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Programozzunk Pythonban - 14. rész

    def GameLoop(self,scrn):
        test = 1             #Set the loop
        while test == 1:
            curses.napms(20)
            self.MoveLetter(scrn)
            keyin = 
scrn.getch(self.ScoreLine,self.ScorePosition)
            if keyin == ord('Q') or keyin == 27:  # 'Q' 
or <Esc>
                break
            else:
                self.CheckKeys(scrn,keyin)
            self.PrintScore(scrn)
            if self.Lives == 0:
                break
        curses.flushinp()
        scrn.clear()

    def NewGame(self,scrn):
        self.GunChar = curses.ACS_SSBS      
        scrn.addch(self.GunLine,self.GunPosition,self.Gun
Char,curses.color_pair(2) | curses.A_BOLD)
        scrn.nodelay(1)    #Don't wait for a 
keystroke...just cache it.
        self.ResetForNew()
        self.GameScore = 0
        self.Lives = 3
        self.PrintScore(scrn)
        scrn.move(self.ScoreLine,self.ScorePosition)

    def PrintScore(self,scrn):
        scrn.addstr(self.ScoreLine,self.ScorePosition,"S
CORE: %d" % self.GameScore)
        scrn.addstr(self.ScoreLine,self.LivesPosition,"L
IVES: %d" % self.Lives)

        stdscr.addstr(11,28,"Welcome to Letter Attack")
        stdscr.addstr(13,28,"Press a key to begin....")
        stdscr.getch()
        stdscr.clear()        
        PlayLoop = 1
        while PlayLoop == 1:
            self.NewGame(stdscr)
            self.GameLoop(stdscr)
            stdscr.nodelay(0)
            curses.flushinp()
            stdscr.addstr(12,35,"Game Over")
            stdscr.addstr(14,23,"Do you want to play 
again? (Y/N)")
            keyin = stdscr.getch(14,56)
            if keyin == ord("N") or keyin == ord("n"):
                break
            else:
                stdscr.clear()



1 3 tartalom ^

Greg Walters

Programozzunk Pythonban - 14. rész      def MoveGun(self,scrn,direction):
        scrn.addch(self.GunLine,self.GunPosition," ")
        if direction == 0:     # left
            if self.GunPosition > 0:
                self.GunPosition -= 1
        elif direction == 1:  # right
            if self.GunPosition < 79:
                self.GunPosition += 1
        scrn.addch(self.GunLine,self.GunPosition,self.Gun
Char,curses.color_pair(2) | curses.A_BOLD)

        if keyin == 260: # left arrow -  NOT on keypad
            self.MoveGun(scrn,0)
            curses.flushinp()  #Flush out the input buffer for safety.
        elif keyin == 261: # right arrow - NOT on keypad
            self.MoveGun(scrn,1)
            curses.flushinp()  #Flush out the input buffer for safety.
        elif keyin == 52:  # left arrow  ON keypad
            self.MoveGun(scrn,0)
            curses.flushinp()  #Flush out the input buffer for safety.
        elif keyin == 54:  # right arrow ON keypad 
            self.MoveGun(scrn,1)
            curses.flushinp()  #Flush out the input buffer for safety.
        elif keyin == 32:  #space
            if self.Shooting == 0:
                self.Shooting = 1
                self.BulletColumn = self.GunPosition
                scrn.addch(self.BulletRow,self.BulletColumn,"|")
                curses.flushinp()  #Flush out the input buffer for safety.

    def MoveBullet(self,scrn):
        scrn.addch(self.BulletRow,self.BulletColumn," ")
        if self.BulletRow > self.LetterLine:
            self.CheckForHit(scrn)
            self.BulletRow -= 1
            scrn.addch(self.BulletRow,self.BulletColumn,
"|")
        else:
            self.CheckForHit(scrn)
            scrn.addch(self.BulletRow,self.BulletColumn,
" ")
            self.BulletRow = self.GunLine - 1
            self.Shooting = 0

http://www.thedesignatedgeek.com
http://fullcirclemagazine.pastebin.com/DeReeh8m
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Programozzunk Pythonban - 14. rész

    def CheckForHit(self,scrn):
        if self.Shooting == 1:
            if self.BulletRow == self.CurrentLetterLine:
                if self.BulletColumn == self.CurrentLetterPosition:
                    scrn.addch(self.BulletRow,self.BulletColumn," ") 
                   
                    self.ExplodeBullet(scrn)
                    self.GameScore +=1
                    self.ResetForNew()

    def ExplodeBullet(self,scrn):
        scrn.addch(self.BulletRow,self.BulletColumn,"X",curses.color_pair(5))
        scrn.refresh()
        curses.napms(200)
        scrn.addch(self.BulletRow,self.BulletColumn,"|",curses.color_pair(5))
        scrn.refresh()
        curses.napms(200)
        scrn.addch(self.BulletRow,self.BulletColumn,"-",curses.color_pair(5))
        scrn.refresh()
        curses.napms(200)
        scrn.addch(self.BulletRow,self.BulletColumn,".",curses.color_pair(5))
        scrn.refresh()
        curses.napms(200)
        scrn.addch(self.BulletRow,self.BulletColumn," ",curses.color_pair(5))
        scrn.refresh()
        curses.napms(200)

        scrn.addch(self.CurrentLetterLine,self.CurrentLetterPosition,"X",curses.color_pair(5))
        curses.napms(100)
        scrn.refresh()
        scrn.addch(self.CurrentLetterLine,self.CurrentLetterPosition,"|",curses.color_pair(5))
        curses.napms(100)
        scrn.refresh()
        scrn.addch(self.CurrentLetterLine,self.CurrentLetterPosition,"-",curses.color_pair(5))
        curses.napms(100)
        scrn.refresh()
        scrn.addch(self.CurrentLetterLine,self.CurrentLetterPosition,".",curses.color_pair(5))
        curses.napms(100)
        scrn.refresh()
        scrn.addch(self.CurrentLetterLine,self.CurrentLetterPosition," ")
        scrn.addch(self.GunLine,self.GunPosition,self.GunChar,curses.color_pair(2) | curses.A_BOLD)
        scrn.refresh()
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HHooggyyaannookk VViirrttuuaalliizzáácciióó  33..  rréésszz  --  OOppeenn  SSoollaarriiss

A gép minimálisan ajánlott 
 követelményei:

http://www.opensolaris.com/get/index.jsp
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Virtualizáció 3. rész

Lucas

Hopsz! 
Lapzárta után jelent meg a hír, 
miszerint az Oracle befejezte az 
OpenSolaris támogatását. A 
disztribúció azonban elérhető 
és letölthető, valamint a 
fejlesztők egy új, OpenSolaris 
alapú rendszer fejlesztésébe 
kezdtek.

mailto:lswest34@gmail.com
mailto:lswest34@gmail.com
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HHooggyyaannookk HHooggyyaann  hhaasszznnáálljjuukk  sswwiittcchh--kkéénntt  AADDSSLL  mmooddeemmüünnkkeett

auto lo
iface lo inet loopback
auto dsl-provider
iface dsl-provider inet ppp

pre-up /sbin/ifconfig eth0 
up # line maintained by 
pppoeconf

provider dsl-provider

auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.2
gateway 192.168.1.1
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
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Hogyan használjuk switch-ként ADSL modemünket

mailto:anirbanphys@gmail.com
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AAzz  éénn  sszzttoorriimm
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AAzz  éénn  sszzttoorriimm
Az én sztorim
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Az én sztorim

http://mydelicatehead.blogspot.com
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UUbbuunnttuu  1100..0044

Telepítés

Első benyomások 
a Gnome 2.30-ról

“Utazgatás a 
rendszerben”

sudo chmod 777 
/var/cache/apt/

dir /var/cache/apt/archives/

dir /var/cache/apt/archi-
ves/partial/

KKüüllöönnvvéélleemméénnyy
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Különvélemény
Konklúzió

Full Circle Felmérés 
2010

http://goo.gl/xMP0

A Full Cirlce jövője a Te 
kezedben van!

http://goo.gl/xMP0
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Értesz a Scribushoz?
Szeretnéd, hogy munkád sokan lássák?

Ha válaszod IGEN,
akkor csatlakozz a
Full Circle Magazin
magyar
fordítócsapathoz.

A Full Circle Magazin magyar fordítócsapata
Scribus szerkesztőt keres.
Érdeklődni a fullcirclehu@gmail.com címen lehet.
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FFóókkuusszzbbaann
Írta Grant Paton-Simpson, vezető fejlesztő SSOOFFAA  SSttaattiisszzttiikkáákk

http://raphaeljs.com/
http://dojotoolkit.org/
http://www.sofastatistics.com/blog
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Fókuszban - SOFA statisztikák

http://www.twitter.com/sofastatistics
http://www.sofastatistics.com/wiki/doku.php?id=help:online_surveys
http://www.sofastatistics.com/downloads.php
http://bazaar.launchpad.net/~launchpad-p-s/sofastatistics/main/files
https://sourceforge.net/projects/sofastatistics/
http://freshmeat.net/projects/sofa-statistics
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MMOOTTUU  iinntteerrjjúú RRoobbeerrtt  AAnncceellll
A Behind MOTU egy weboldal, ahol a 
"Masters of the Universe"-ként is-
mert emberekkel készített interjúk 
találhatóak. Ők a csomagkarb-
antartók önkéntes serege, akik a Uni-
verse és a Multiverse 
szoftvertárolókat gondozzák.

Életkor:

Lakhely:

IRC becenév:

Mióta használsz Linuxot és mi 
volt az első disztród?

Mióta használsz Ubuntut?

Mikor és hogyan kerültél kapcso-
latba a MOTU-val?

Mi segített a csomagkészítés el-

sajátításában és hogy hogyan mű-
ködnek az Ubuntu csapatok?

Mi a legkedveltebb része MOTU-
beli munkásságodnak?

Mit tanácsolsz azoknak, akik se-
gédkezni akarnak a MOTU-ban?

Tagja vagy valamelyik helyi Li-
nux/Ubuntu csoportnak?

Mire fogsz összpontosítani a Kar-
micban és a Lucidben?

Mit csinálsz a szabadidődben?

http://behindmotu.wordpress.com
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HHoonnoossííttóó  iinntteerrjjúú Aron Xu
Az Ubuntut a felhasználók számára a 
saját nyelvükön egy önkéntes fordí-
tókból álló nagy közösség teszi elér-
hetővé, akik fáradhatatlanul dolgoz
nak azon, hogy a kiadások megjelené-
sekor az operációs rendszer minden 
részét különböző nyelvekre lefordít-
sák. Ebben az interjúsorozatban meg-
tudhatjuk, kik ők, milyen nyelven és 
hogyan dolgoznak.

Beszélnél nekünk egy kicsit 
magadról és arról a nyelvről, ame-
lyre az Ubuntut segítesz le-
fordítani?

Hogyan és mikor lettél Ubuntu 
fordító?

Milyen más projektekben 
segítesz a közösségen belül?

Tagja vagy Ubuntu Helyi 
közösségi csapatnak? Melyiknek?

Hogyan tudnak elindulni azok az 
emberek, akik segíteni akarnak 
az Ubuntunak, és annak külön-
böző darabjainak és részeinek 
nyelvedre történő fordításában?

Milyen az asztali környezettel 
kapcsolatos élménye a nyelveden 
értő Ubuntu felhasználóknak?  A 
nyelveden megjelenő Ubuntu 
népszerű az anyanyelven be-
szélők között?

Hol van szüksége a csapatodnak 
segítségre?
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Ismersz olyan projektet vagy 
szervezetet, ahol az Ubuntut a 
nyelveden használják?

Mit érzel az Ubuntu fordítás legki-
fizetődőbb részének?

Van olyan mondanivalód a 
csapatodról vagy a fordítási 
erőfeszítéseidről, amelyekről 
nem kérdeztelek, de beszélni 
szeretnél róla?

Honosító interjú

Légy Ubuntu Fordító!

https://translations.launchpad.net/+groups/ubuntu-translators
https://translations.launchpad.net/ubuntu
https://wiki.ubuntu.com/Translations/KnowledgeBase/StartingTeam
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LLooCCoo  iinntteerrjjúú Martin Owens
US csapatok: Tudnál kicsit mesél-
ni magadról és a LoCo csapatban 
betöltött szerepedről?
Martin Owens:

US: Mikor indult az Ubuntu Mas-
sachusetts LoCo csapat? Az indu-
lástól számítva mennyi időbe telt, 
hogy hivatalosan is elismertté vál-
jon?

US: Milyen eszközöket használ a 
csapat? Levelezőlisták, fórumok, 
IRC, weboldalak, mikroblogok, 
stb.

US: A hivatalos csapattá válás so-
rán milyen kihívásokkal néztetek 
szembe és hogyan jutottatok át 
rajtuk?

US: Jelenleg mi a legnagyobb kihí-
vás, amivel szembenéztek  és ho-
gyan kezelitek?

US: Mely dolgokban vesz részt a 
LoCo csapat jelenleg? Támogat a 
csapat valamilyen eseményt?
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US: Milyen projekteken dolgozik 
most a LoCo csapatod? Tudnál né-
hány projektet mondani, amik 
eredményét láthatja az Ubuntu kö-
zösség a közeljövőben?

US: Milyen módszerekkel toboroz-
tok új tagokat a csapatba? Milyen 
eszközöket használtok ehhez (pl: 
poszterek, szórólapok, névje-
gyek, transzparensek, stb)?

US: Mit gondolsz, miért jó egy Lo-

Co csapat tagjának lenni?

US: Melyik volt máig a legfeleme-
lőbb és legizgalmasabb pillanata 
a csapatnak és miért?

US: Milyen tanácsot adnál az újon-
nan létrejött LoCo csapatoknak 
és azoknak, akik éppen a hivata-
lossá válás előtt állnak?

US: Milyen tippeket, trükköket, 
eszközöket, leírások, stb. ajánla-
nál egy LoCo csapat vezetőségé-
nek?

US: Ha megnézzük most az Ubun-
tu közösséget és az Ubuntu szelle-
miséget, a LoCo hogyan testesíti 
meg és adja tovább ezt?

US: Van még valami, amit szeret-
nél még megosztani a LoCo csa-
pattal kapcsolatban, valamilyen 
tanács, amivel még hatékonyabb 
lehet egy LoCo?

LoCo interjú

http://openclipart.org/
http://spreadubuntu.neomenlo.org
http://ubuntu-artists.deviantart.com
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LLeevveelleekk
Minden hónapban közzéteszünk néhányat 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.

Szerkesztés

Mulyadi Santosa

GNU/Linux

John McGinnis

Dpkg mentés

dpkg --get-selections "*" > 
/etc/Installed.txt

dpkg --set-selections

Chandra

SketchUp probléma

Trevor

mailto:letters@fullcirclemagazine.org
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Oktató videók

Tobias Mann

MPD és a Screenletek

Nestor Oak

Intel = Rossz

Dave

Levelek

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=237742
http://swiss.ubuntuforums.org/showpost.php?p=9163322&postcount=2
http://ubuntuvideotutorials.blip.tv
http://ubuntuvideotutorials.wordpress.com/
http://goo.gl/WZEV
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HHööllggyyeekk  ééss  aazz  UUbbuunnttuu

Penelope Stowe:
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JJááttéékkookk  UUbbuunnttuunn

JÁTÉKHÍREK

Megjelent a Wine 1.2!

Pontszám: 7/10

Pozitívumok:

Negatívumok:
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KKááVVéé
Ha vannak kérdéseid az Ubuntuval kapcsolatban, írd meg a: 
questions@fullcirclemagazine.org címre, Gord igyekszik megválaszolni 
őket az ezt követő számokban. Kérlek, minél részletesebben írd le a 
problémát.

K  Tönkrement a merevle-
mezem, de el tudom in-
dítani a rendszert Live 
CD-ről és megnézni a 

merevlemezt. Hogyan tudnám le-
menteni az Evolution leveleimet, 
mielőtt újratelepítem a rendszert?

gksudo nautilus

K  Megpróbáltam feltele-
píteni a ‘gnustep-devel’ 
csomagot, de az egyik 
előfeltétele, a 

'gorm.app' csomag nem található.

K  Az Ubuntu újraindítá-
sa után észrevettem, 
hogy két Linux verzió 
van a listában:

Ubuntu, with Linux 2.6.32-23-gene-
ric
Ubuntu, with Linux 2.6.32-23-gene-
ric (recovery mode)
Ubuntu, with Linux 2.6.32-21-gene-
ric
Ubuntu, with Linux 2.6.32-21-gene-
ric (recovery mode)

Kitörölhetem a két régebbi ver-
ziót a menüből?

K  Az Ubuntu 10.04 túl 
sok memóriát használ. 
Hogyan csökkenthet-
ném ezt?

K  Frissítettem a rend-
szert 9.10-ről 10.04-re, 
de a vezeték nélküli kár-
tyám azóta nem műkö-

dik. A kártya tipusa: Dell 1450 
USB a/b/g.

K  Odaadnám az egyik 
merevlemezem egy ba-
rátomnak, de biztos 
akarok lenni benne, 

hogy semmi sem marad rajta.

K  Feltelepítettem az 
Ubuntu 10.04 64 bites 
verzióját a Dell Inspi-
ron N4010 laptopomra. 

De most nem tudom használni a 

mailto:questions@fullcirclemagazine.org
http://www.debian.org/distrib/packages
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1535067
http://www.dban.org/
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KáVé
vezeték nélküli hálózatot. Az lsp-
ci parancs a következőket adja 
vissza:

04:00.0 Ethernet controller: At-
heros Communication AR8152 
v1.1 Fast Ethernet (rev c1)

sudo apt-get update

sudo apt-get install build-es-
sential

cd ~/Desktop

tar -xjvf compat-wireless-
2.6.tar.bz2

cd compat-wireless*

scripts/driver-select atl1c

make

sudo make install

Tippek és Trükkök
Néha nem is olyan bonyolult!

http://linuxwireless.org/download/compat-wireless-2.6
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AAzz  éénn  DDeesskkttooppoomm

Pércsy Kornél

Íme egy lehetőség, hogy megmutasd a világnak az asztalodat vagy a PC-d. Küldj 
képernyőképeket és fényképeket a misc@fullcirclemagazine.org e-mail címre. Kérlek 
mellékelj egy rövid, szöveges leírást az asztalodról, a saját gépedről vagy az asztalod 
ill. a PC-d bármely egyéb érdekességeiről.

Sergey Kolesnikov

mailto:misc@fullcirclemagazine.org
http://seotch.wordpress.com/ubunchu/
http://divajutta.com/doctormo/ubunchu/
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Az én Desktopom

Kaykay
Ryan Mitchener
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TTOOPP  55
digiKam F-Spot

FFoottóókkeezzeellőő  aallkkaallmmaazzáássookk

http://www.digikam.org
http://www.f-spot.org
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TOP 5 - Fotókezelő alkalmazások

Picasa Solang

https://savannah.nongnu.org/projects/solang
http://picasa.google.com/linux/
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TOP 5 - Fotókezelő alkalmazások

imgSeek

Az  az Egyesült Királyság Ubuntu Linux 
közösségének tagjai készítik.

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

A műsor az Ubuntu UK közösségi támogatásával készült, az 
adást az Ubuntu Code of Conduct felügyeli, így bármilyen 
életkorú hallgató számára ajánlott.

http://podcast.ubuntu-uk.org/
http://www.imgseek.net
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KKöözzrreemműűkkööddnnééll??
Csapat

Szerkesztő

e

Kommunikációs felelős

Fordítók:

Szerkesztő:

Korrektor:

hírt

Véleményed

elemzéseket

Kérdéseket

Az én Desktopom

fórumunkat

41. szám cikkeinek leadási határideje:
2010 szeptember 5, vasárnap

41. szám megjelenési ideje:
2010 szeptember 24, péntek

A FULL CIRCLE-NEK SZÜKSÉGE VAN RÁD!

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



