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A Full Circle magazin teljesen független a Canonicaltől, az Ubuntu projektek támogatójától. A magazinban megjelenő vélemények és állásfoglalások a Canonical jóváhagyása nélkül jelennek meg.
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Előszó
A magazin az alábbiak felhasználásával készült:

Köszöntünk a Full Circle Magazin legújabb kiadásában!

Szintén ebben a hónapban indul Daniel Holbach cikksorozata az Ubuntu fejlesztéséről. Az első
rész a hathónapos fejlesztési ciklust mutatja be. Nagyon érdekes! Én is írtam egy cikket, ami arról szól, hogyan használjuk a Google-t (Gmail, Doksik) a Thunderbird-ben. Nem teljesen átfogó,
de bemutatja, milyen hasznos a Thunderbird a kiegészítőivel.

Full Circle Podcast

Észre fogjátok venni (remélhetőleg), hogy átterveztem a tartalomjegyzéket. Mindezt azért hogy összecsoportosítsam a cikkeket,
és megpróbáljam elérni, hogy az összes cikk ott legyen a tartalomjegyzékben, nem csak néhány, ahogyan eddig volt.
És végül, tartsátok kocsányon szemeiteket, miközben átfutjátok
az Ubuntu User magazin ehavi számát. Reklámozzuk őket a weboldalunkon, cserébe pedig voltak olyan szívesek, és teljes oldalas
reklámot szántak nekünk!

Házigazdák:

Minden jót!
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Linux hírek
A Miro 4 reméli, hogy
betölti az Androidos
iTunes keltette űrt

A Linux Mint 11 és a Fedora 15

A Mini PC Linuxot futtat

Forrás

Full Circle Notifier

Forrás
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Parancsolj és uralkodj

Írta Lucas Westermann

Graphicsmagick – Képszerkesztés parancssorban

gm montage [<options><input>]* <output>
-size <height>x<width>

gm mogrify <options> <input
file>

gm convert <options> <input
file> <output file>

...tökéletesnek fogod találni a gm-et
sok fájl konvertálásához...

-crop <width>x<height>{+}<x>{+-}<y>{%}
-thumbnail <height>x<width>

gm composite <file to
change> <base file> [<mask fi- -resize <height>x<width>
le>] <output file>

-gaussian <radius>{x<sigma>}

-quality <value>
gm identify <file>

-geometry
<height>x<width><+/-><x><+/><y>
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find . -name "*jpg" | xargs l -i basename "{}" ".jpg" |
xargs -l -i gm convert -quality 100% "{}.jpg" "{}.png"

Parancsolj és uralkodj

Házigazdák:

gm convert 'vid:*.jpg' directory.miff

Műsor

gm display directory.miff

Lucas
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Hogyanok

Írta Greg Walters

Programozzunk Pythonban - 23. rész
elif response == gtk.RESPONSE_CANCEL:
print 'Closed, no files selected'
dialog.destroy()

Return ([],"")

"on_txtFilename_key_press_event": self.txtFilenameKeyPress,

def txtFilenameKeyPress(self,widget,data):
if data.keyval == 65293: # The value of the return key
self.SavePlaylist()
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Programozzunk Pythonban - 23. rész

def
on_tbtnClearAll_clicked(self,
widget):
self.playList.clear()

def AddFilesToTreeview(self,FileList):
counter = 0
for f in FileList:
extStart = f.rfind(".")
fnameStart = f.rfind("/")
extension = f[extStart+1:]
fname = f[fnameStart+1:extStart]
fpath = f[:fnameStart]
data = [fname,extension,fpath]
self.playList.append(data)
counter += 1
def on_tbtnDelete_clicked(self,widget):
sel = self.treeview.get_selection()
(model,rows) = sel.get_selected_rows()
iters=[]
for row in rows:
iters.append(self.playList.get_iter(row))
for i in iters:
if i is not None:
self.playList.remove(i)
self.RowCount -= 1
self.sbar.push(self.context_id,"%d files in list." %
(self.RowCount))
def on_btnGetFolder_clicked(self,widget):
fd = FileDialog()
filepath,self.CurrentPath = fd.ShowDialog(1,self.CurrentPath)
self.txtPath.set_text(filepath[0])
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Programozzunk Pythonban - 23. rész
def SavePlaylist(self):
fp = self.txtPath.get_text()
# Get the filepath from the text box
fn = self.txtFilename.get_text() # Get the filename from the filename text box

if fp == "":
# IF the path is blank...
self.MessageBox("error","Please provide a filepath for the playlist.")
elif fn == "":
# IF the filename is blank...
self.MessageBox("error","Please provide a filename for the playlist file.")
else:
# Otherwise we are good to go.
plfile = open(fp + "/" + fn,"w") # Open the file
plfile.writelines('#EXTM3U\n')
# Print the M3U Header
for row in self.playList:
plfile.writelines("%s/%s.%s\n" % (row[2],row[0],row[1])) #Write the line data
plfile.close
# Finally close the file

self.MessageBox("info","Playlist file saved!")

def on_btnSavePlaylist_clicked(self,widget):
self.SavePlaylist()

def on_tbtnMoveToTop_clicked(self,widget):
sel = self.treeview.get_selection()
(model,rows) = sel.get_selected_rows()
for path1 in rows:
path2 = 0
iter1=model.get_iter(path1)
iter2 = model.get_iter(path2)
model.move_before(iter1,iter2)
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Programozzunk Pythonban - 23. rész
def on_tbtnMoveToBottom_clicked(self,widget):
sel = self.treeview.get_selection()
(model,rows) = sel.get_selected_rows()
for path1 in rows:
path2 = self.RowCount-1
iter1=model.get_iter(path1)
iter2 = model.get_iter(path2)
model.move_after(iter1,iter2)
#EXTINF:[Length of song in seconds],[Artist Name] – [Song
Title]

def on_tbtnMoveUp_clicked(self,widget):
sel = self.treeview.get_selection()
(model,rows) = sel.get_selected_rows()
for path1 in rows:
path2 = (path1[0]-1,)
if path2[0] >= 0:
iter1=model.get_iter(path1)
iter2 = model.get_iter(path2)
model.swap(iter1,iter2)
def on_tbtnMoveDown_clicked(self,widget):
sel = self.treeview.get_selection()
(model,rows) = sel.get_selected_rows()
for path1 in rows:
path2 = (path1[0]+1,)
iter1=model.get_iter(path1)
if path2[0] <= self.RowCount-1:
iter2 = model.get_iter(path2)
model.swap(iter1,iter2)

#EXTM3U
Adult Contemporary/Chris Rea/Collection/02 - On The Beach.mp3
Adult Contemporary/Chris Rea/Collection/07 - Fool (If You Think It's Over).mp3
Adult Contemporary/Chris Rea/Collection/11 - Looking For The Summer.mp3
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Programozzunk Pythonban - 23. rész

if os.path.exists(fp +
"/" +
fn):
self.MessageBox("error","T
he file already exists.
Please select another.")

def GetMP3Info(self,filename):
artist = ''
title = ''
songlength = 0
audio = MP3(filename)
keys = audio.keys()
for key in keys:
try:
if key == "TPE1":
# Artist
artist = audio.get(key)
except:
artist = ''
try:
if key == "TIT2":
# Song Title
title = audio.get(key)
except:
title = ''
songlength = audio.info.length
# Audio Length
return (artist,title,songlength)

import os.path

def SavePlaylist(self):
fp = self.txtPath.get_text()
# Get the file path from the text box
fn = self.txtFilename.get_text() # Get the filename from the text box
if fp == "": # IF filepath is blank...
self.MessageBox("error","Please provide a filepath for the playlist.")
elif fn == "": # IF filename is blank...
self.MessageBox("error","Please provide a filename for the playlist file.")
else: # Otherwise

extStart = fn.rfind(".") # Find the extension start position
if extStart == -1:
fn += '.m3u' #append the extension if there isn't one.
self.txtFilename.set_text(fn) #replace the filename in the text box
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Programozzunk Pythonban - 23. rész
else:

plfile = open(fp + "/" + fn,"w") # Open the file
plfile.writelines('#EXTM3U\n')
#Print the M3U header
for row in self.playList:
fname = "%s/%s.%s" % (row[2],row[0],row[1])
artist,title,songlength = self.GetMP3Info(fname)
if songlength > 0 and (artist != '' and title != ''):
plfile.writelines("#EXTINF:%d,%s - %s\n" % (songlength,artist,title))
plfile.writelines("%s\n" % fname)
plfile.close # Finally Close the file
self.MessageBox("info","Playlist file saved!")

self.SetupToolTops()

def SetupToolTips(self):
self.tbtnAdd.set_tooltip_text("Add a file or files to the playlist.")
self.tbtnAbout.set_tooltip_text("Display the About Information.")
self.tbtnDelete.set_tooltip_text("Delete selected entry from the list.")
self.tbtnClearAll.set_tooltip_text("Remove all entries from the list.")
self.tbtnQuit.set_tooltip_text("Quit this program.")
self.tbtnMoveToTop.set_tooltip_text("Move the selected entry to the top of the list.")
self.tbtnMoveUp.set_tooltip_text("Move the selected entry up in the list.")
self.tbtnMoveDown.set_tooltip_text("Move the selected entry down in the list.")
self.tbtnMoveToBottom.set_tooltip_text("Move the selected entry to the bottom of the list.")
self.btnGetFolder.set_tooltip_text("Select the folder that the playlist will be saved to.")
self.btnSavePlaylist.set_tooltip_text("Save the playlist.")
self.txtFilename.set_tooltip_text("Enter the filename to be saved here. The extension '.m3u' will be added
for you if you don't include it.")
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Programozzunk Pythonban - 23. rész
about.set_logo(gtk.gdk.pixbuf_new_from_file("logo.png"))

EXTRA! EXTRA!
Olvasd el egyben!
A Full Circle Speciális Kiadása
megjelent!

A Tökéletes Szerver
Speciális kiadás
PYTHON
SPECIÁLIS KIADÁS 1.

Greg Walters
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Hogyanok

Libre Office - 4. rész

Írta Elmer Perry

Keretek és Képek
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Libre Office - 4. rész
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Libre Office - 4. rész

Elmer Perry,
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Hogyanok

Írta Daniel Holbach

Bevezetés az Ubuntu fejlesztésbe
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Hogyanok - Bevezetés az Ubuntu fejlesztésébe

18

Hogyanok - Bevezetés az Ubuntu fejlesztésébe

#ubuntu-motu
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KÉRÉS A PODCAST PARTYVAL
KAPCSOLATBAN

Hogyanok

Írta Ronnie Tucker

Használd a Google-t a Thunderbirdben
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Hogyanok - Használd a Google-t a Thunderbirdben

TIPP:
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Élvezd a Thunderbirdöt, sokkal
hatékonyabb, mint az emberek
gondolnák!

Hogyanok

Írta Ronnie Tucker

Irányvonalak

Írjunk Full Circle Magazine cikket
ÉRTÉKELÉSEK
Játékok/Alkalmazások
Kérlek az alábbi pontokat fejtsd ki részletesen
játékok/alkalmazások értékelésekor:

valamilyen módon
kapcsolódjon az
Ubuntuhoz vagy egy változatához

A HELYES
ÍRÁSRA ÉS A NYELVHELYESSÉG
RE FIGYELJ ODA!

Hardver

Írás

Kérlek az alábbi pontokat fejtsd ki részletesen hardverek
értékelésekor:

Nem angol írók

Képek
Nem kell profinak lenned, hogy cikket írj, írj
játékokról, alkalmazásokról, hardverekről
amiket nap, mint nap használsz.
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Linux labor

Írta Robin Catling

Vigyázz, kész, swap! Második rész: Kikapcsoljuk, vagy bekapcsoljuk

Lapról lapra
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Linux labor - Vigyázz, kész, swap! 2. rész
kell megadnunk: 0 esetén minimális lapozás történik, több lapot tartunk a memóriában,
mégha nincsenek is használatban. 100 felé haladva a skálán
a lapozás gyakoriságát növelhetjük, hogy minél több szabad
memóriát kapjunk.
A swapiness alapértelmezett
értéke 60. Ezt root jogosultság
mellett a következő paranccsal
változtathatjuk meg:

Partíció, vagy fájl?
Egyesek szerint egy egész
swap partíció pazarlás, főként
kis méretű merevlemez, vagy
SSD esetén. Használhatunk
swap fájlt is, akárcsak más, általunk nem említett operációs
rendszerek, de vegyük számításba, hogy ebben az esetben a
swap fájlunkat is a nemegyszer
naplózott fájlrendszerünk szabályai szerint kezeljük. A swap partíció viszont egy elkülönített
terület, amit fájljainktól elkülönülten kezelünk.

echo 50 > /proc/sys/vm/swappiness

Az így beállított érték csak a
legközelebbi újraindításig marad érvényben. Tartósan a
/etc/sysctl.conf fájl vm.swappiness paraméterében állíthatjuk
be.

Swap On

Kernel pánik
swapon -s

A 2.6-os Linux kernel swapiness paraméterével a lapozási
gyakoriságot szabályozhatjuk.
Egy 0 és 100 közé eső számot
Filename...........Type

Size

Used

Priority

/dev/sda1

2931856

109840

-1

partition
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Az én történetem

Írta Danish Lala

2010
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Különvélemény

A netbook még nem halott

Írta Allan J. Smithie

2007:

Allan J. Smithie
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Szerintem...

A rovat első kérdése:

mit gondolsz a Unity-ről?
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“
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“
“
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Szerintem...
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Szerintem...
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“
“

“

Szerintem...

“

“

A kérdés amit feltennék a FCM 50. kiadásában:

Továbbra is ilyen időközönként jelenjen meg az
Ubuntu, vagy inkább rugalmasan, “gördülve”?

“

http://goo.gl/IKjmc

“

“
“
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Fókuszban

Oracle VirtualBox 4.0

Írta Art Schreckengost
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Fókuszban: Oracle VirtualBox 4.0
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Fókuszban: Oracle VirtualBox 4.0

36

Fókuszban: Oracle VirtualBox 4.0
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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.

Levelek
Libre/Open Office

Csatlakozz:

Letöltés

Roy lármázása
Az én desktopom

Hsien-Hung

Hanan

A ShipIt vége

Rubén Darío Alvarado
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Levelek

Roy Read

Zenei alkalmazások
Long Term Support
Neal

Ubuntu 11.04
Rolando Ramos Torres

Szívesen!

E-Könyvek

Marcel AKA @JlabrAdore
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Játékok Ubuntun

Revenge Of The Titans

Írta Ed Hewitt

ra épül, viszont itt az ellenség bárhon- mód, amikor addig kell tartanunk az
nan támadhat, így tornyokra a térállásainkat a Titanok hordái ellen
Hírek
kép számos pontján szükségünk lesz. amíg csak tudjuk. Egy plusz bónusz,
• Megjelent a Trine Linuxra is!
hogy van online ranglista, ahol a viA RotT története szerint egy idelág legjobbjai látszanak.
gen faj indított inváziót a Föld ellen.
A játék előrehaladtával ezeket az úgyA játékmenet elég egyszerű,
nevezett Titanokat vissza is szorítjuk
könnyű felvenni a ritmust. Tornyokat
a saját bolygójukra. Lényegében
kell elhelyeznünk az ellenség útjánincs komoly története a játéknak,
ban és megvárni még lőtávolságba
de úgy gondolom ez nem is olyan
érnek. Minden misszió hasonló, belenagy probléma az ilyen stílusú játéértve a többi játékmódot is. A Revenkoknál.
ge of the Titans mégis eltér a többi
Annak ellenére, hogy nem rétoronyvédő játéktól, ugyanis itt ásvágen jelent meg a harmadik HumbA
játék
legnagyobb
része
a
kamnyokat is lehet gyűjteni, illetve fejleszle Bundle, egy előző Bundle-ös
pány,
amely
viszont
elég
hosszú.
teni a technológiánkat. A térképen
játék, a Revenge of the Titans átÖsszesen
ötven
darab
misszión
keszétszórva találhatunk kristályokat,
tekintése már igen régóta érik. A
resztül,
öt
bolygón
át
kell
megvédenem régen megjelent játék egy
klasszikus, úgynevezett „toronyvé- nünk bázisainkat. Ez a játék mód
dő” játék és itt az ideje, hogy meg- igen csak élvezetes és kellőképpen
változatos is. Így számos eltérő térkévizsgáljuk kicsit közelebbről.
pen kell megküzdenünk számos eltérő Titan ellen. Az első küldetések
A Revenge of the Titans (RotT)
elég könnyűek, segítségükkel elsajáegy sci-fi stratégiai játék, mely
alapját az előbb említett toronyvé- títhatjuk a játék alapdolgait, illetve
az irányítást, viszont a későbbiekben
dő játékstílus adja. Ha nem tudod
a nehézség rohamosan emelkedni
mi is ez a stílus pontosan, akkor
fog. Emeli az újrajátszás valószínűséképzelj el egy olyan játékot ahol
bizonyos dolgokat kell megvédeni gét, hogy jó néhány missziót újraa szakaszosan előrenyomuló ellen- játszhatunk a kinyitható bónuszokért
és a magasabb pontszámokért. Ha
séges erőktől, úgy hogy különbömár ráuntunk a sima kampányra,
ző védelmi vonalakat építünk ki
ellenük. A RotT is erre a szisztémá- van még a „vég-nélküli” és a „túlélő”
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melyek finomításából befolyó összegéből építhetjük védvonalainkat.
Ezen felül néhány Titan is hagy maga
után pénzt, illetve egyéb pluszokat,
amik jól jöhetnek a későbbi csatákban. A technológia fejlesztése nem
új keletű dolog a stratégia játékoknál
(pl.: C&C), de a toronyvédőknél újdonság számba megy még. A fejlesztésnek két fajtája van a játékban, a
kutatás és a védelem. A kutatással
újabb védelmi mechanizmusokat találhatunk fel, illetve fejleszthetjük az
eddigieket. Ez egy nagyon jó rendszer, viszont megfontoltan kell kezelünk a pénzünket, nehogy újra
kelljen kezdeni a missziót egy új

Játékok Ubuntun
fegyver kinyitásához. A különböző
vásárolható, illetve harc közben található plusz kiegészítők pedig
nagy segítségükre lehetnek a csatában. Vannak olyanok amelyek felrobbanva képesek a Titanok egész
seregeit letörölni a térképről és ezzel lassítva a támadásaikat. Ennek
a kezelése nagyon el lett találva,
igen egyszerűen megtanulható, a
felületen pedig szintén könnyű kiigazodni.

csalódott vagyok azonban, hogy
nincs lehetőség a grafikai beállítások módosítására, személyre szabhatóságára. Annak ellenére, hogy
a Revenge of the Titans egy 2D-s
játék és annyira nincs is nagy gépigénye, számos gyengébb netbook
nem fog elboldogulni vele.

A Revenge of the Titans egy
nagyszerű stratégiai játék és a második Humble Bundle talán legjobb játéka. A megszokott
A grafika nagyon retrós lett, vitoronyvédő stílus alapjaira építkezszont a maga módján szép és leve egy új irányba viszi a játékot,
tisztult. Van pár nagyon szépre
megspékelve pár újszerű elemsikeredett vizuális effekt és összes- mel, mint a kutatás, az ásványfinoségében az egész játék jól néz ki.
mítás, illetve a tornyok
Mind a háttérzene, mind a különbö- elhelyezésének rugalmassága.
ző hangeffektek nagyon minőségi- Egy elég hosszú kampány, a játék
re és élvezetesre sikeredtek. Kicsit során kinyitható bónuszok és to-

vábbi kissé eltérő játékmódok teszik az RotT-t hosszú ideig
élvezhetővé, illetve adja meg a
kedvet a többszöri végigjátszásra.
A saját véleményem szerint jelenleg a RotT a legjobb Linuxos játék.
Ha lemaradtál a Humble Bundle-ről, a demó elérhető a játékot készítő Puppy Games honlapjáról, de
meg is veheted ugyanott 20 font
(azaz kb. 6000 forint) ellenében:
http://www.puppygames.net/revenge-of-the-titans/)

Pontszám: 9/10
Pozitívumok:
1. Egyedi játékmenet
2. Hosszú kampány
3. Tetszetős retró kinézet
4. Kinyitható bónuszok

Negatívumok
1. A kampány gyorsan nehezedik
2. Grafikai beállítások hiánya

Ed Hewitt,
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KáVé

Összeállította Gord Campbell
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KáVé
Tippek és technikák
Natty vagy nem Natty

lsusb

Bus 003 Device 002: ID
0bda:0158 Realtek
Semiconductor Corp. Mass
Storage Device
Bus 002 Device 001: ID
1d6b:0002 Linux Foundation
2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID
04f2:b1aa Chicony Electronics Co., Ltd.

gksudo gedit /etc/fstab

discard,noatime,errors=remount-ro

baceman007

gksudo gedit /etc/morphprobe.d/blacklist.conf
blacklist rt2800pci
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Az én asztalom

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

Severed
Fifth - Machines of War

devcorkvince

Adhi Prasetia
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Az én asztalom

Abhijit Navale

Ksunechkin
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Top 5

Webfejlesztő alkalmazások

Írta Andrew Min

gedit

gPHPEdit

gPHPEdit

gedit
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TOP 5 - Webfejlesztő alkalmazáaok
Bluefish

KompoZer

Bluefish

KompoZer
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TOP 5 - Webfejlesztő alkalmazások
Quanta Plus

Az Ubuntu UK podcaste

Quanta Plus

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

Közreműködnél?

Szerkesztő
Webmester
Kommunikációs felelős
Podcast -

magyar fordítócsapat
Fu l l C i rc l e M a g a z i n
M a gya r Fo rd í t ó cs a p a t

magyar fordításait
email

Koordinátor:
Fordítók:

hír
Vélemény

tapasztalat
elemzés

Lektor:

Kérdés

Korrektor:

Szerkesztő:

Desktop

50. szám cikkeinek leadási határideje:
2011. június 5, vasárnap

fórum

50. szám megjelenési ideje: 2011.
június 24, péntek

A FULL CIRCLE-NEK SZÜKSÉGE VAN RÁD!
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