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Full Circle
2011. június - 50. szám
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LINUX LABOR

VVIISSSSZZAATTÉÉRRTTEEKK!!
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Minden szöveg- és képanyag, amelyet a magazin tartalmaz, a Creative Commons Nevezd meg! - Így add tovább! 3.0 Unported Licenc alatt 
kerül kiadásra. Ez annyit jelent, hogy átdolgozhatod, másolhatod, terjesztheted és továbbadhatod a cikkeket a következő feltételekkel: jelez-
ned kell eme szándékodat a szerzőnek (legalább egy név, e-mail cím vagy url eléréssel), valamint fel kell tüntetni a magazin nevét (‘full circ-

le magazin’) és az url-t, ami a www.fullcirclemagazine.org (úgy terjeszd a cikkeket, hogy ne sugalmazzák azt, hogy te készítetted őket, vagy a te munkád van 
benne). Ha módosítasz, vagy valamit átdolgozol benne, akkor a munkád eredményét ugyanilyen, hasonló vagy ezzel kompatibilis licensz alatt leszel köteles ter-
jeszteni.

Full Circle
Hogyanok Vélemények

Rovatok

JÖVŐ HÓNAPBAN 
VISSZATÉRNEK

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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EEllőősszzóó

Köszöntünk a Full Circle Magazin legújabb kiadásában!

Minden jót!

Full Circle Podcast

Műsorvezetők:

mailto:ronnie@fullcirclemagazine.org
http://www.scribus.net
http://www.gimp.org
http://www.libreoffice.org
http://creativecommons.org/
http://fullcirclemagazine.org
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LLiinnuuxx  hhíírreekk

Full Circle Notifier

Full Circle Notifier

További információért láto-
gass el az FCN Google Cso-
port honlapjára: 
http://goo.gl/4Ob4

Előre telepített Ubuntu 
az Asus Eee PC-in

Forrás:

Linux 3.0 „Folyamatban az állandó gürcölés"

Forrás:

Google Docs – Offline is 
használható

Forrás:

http://goo.gl/4Ob4
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John Niendorf

alias imgresize='gm mogrify -
resize 640x480 *.jpg *.JPG'

alias frameall='gm mogrify -
mattecolor yellow -frame 
5x5+0+5 *.JPG *.jpg *.jpeg 
*.png'

Dokumentum beveze-
tés

tikz

amsmath

amssymb

hyperref

PPaarraannccssoolljj  ééss  uurraallkkooddjj
Írta: Lucas Westermann

LLaaTTeeXX

\documentclass[12pt,a4paper]{article}
% page counting, header/footer
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{lastpage}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{decorations.markings}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{hyperref}
\addtolength{\oddsidemargin}{-.525in}
\addtolength{\evensidemargin}{-.525in}
\addtolength{\textwidth}{1.5in}
\hypersetup{unicode=true,pdfborder={0 0 0 [0 0]}, 
linkcolor=blue}
\title{Lineare Algebra}
\author{Lucas Westermann}
\pagestyle{fancy}
\fancyhead{}
\fancyfoot{}
\fancyhead[L,L]{Lineare Algebra}
\fancyhead[R,R]{Lucas Westermann}
\fancyfoot[R,R]{Seite \thepage\ von \pageref{LastPage}}
\fancyfoot[L,L]{\hyperlink{contents}{Inhaltsverzeichnis}}
\renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\setlength{\headheight}{16pt}
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Parancsolj és uralkodj

\begin{tikzpicture}[node dis-
tance=2cm, auto]

\node (1) {$\hat{1}$};

\node (2) [right of = 1] 
{$\hat{2}$};

\node (3) [below of = 2] 
{$\hat{3}$};

\draw[decoration={mar-
kings,mark=at position 1 
with {\arrow[ultra 
thick]{>}}},postaction={deco-
rate}] (1) to node {1} (2);

\draw[decoration={mar-
kings,mark=at position 1 
with {\arrow[ultra 
thick]{>}}},postaction={deco-
rate}] (2) to node {3} (3);

\draw[decoration={mar-
kings,mark=at position 1 
with {\arrow[ultra 
thick]{>}}},postaction={deco-
rate}] (3) to node {2} (1);

\end{tikzpicture}

Az A grafikon:
\begin{align*}

(\mathbb{K}_1^1) & \alpha 
+(\beta + \gamma )= (\alpha 
+ \beta)+\gamma \\

(\mathbb{K}_1^2) & \alpha + 
0 = 0 + \alpha = \alpha \\
(\mathbb{K}_1^3) & \alpha 
\cdot -\alpha = -\alpha 
\cdot \alpha = 0 \\

(\mathbb{K}_1^4) & \alpha + 
\beta = \beta + \alpha

\end{align*}

\forall
\exists
\in

\cup

\cap
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\mathcal{}

Parancsolj és uralkodj

Lucas

Server Circle

mailto:lswest34@gmail.com
http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX
http://sourceforge.net/projects/pgf/
http://www.servercircle.com
http://www.servercircle.com
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HHooggyyaannookk
Írta: Greg Walters

PPrrooggrraammoozzzzuunnkk  PPyytthhoonnbbaann  ––  2244..  rréésszz
OW!

Általános nyomtatás Li-
nux alatt

import os 

pr = os.popen('lpr','w') 

pr.write('print test from li-
nux via python\n') 

pr.write('Print finished\n') 

pr.close() import os

filename = 'dummy.file' 

os.system('lpr %s' % file-
name)

PyRTF

http://pyrtf.sourceforge.net
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Programozzunk Pythonban – 24. rész

#!/usr/bin/env python
from PyRTF import *

def MakeExample():
    pass

def OpenFile(name) :
    return file('%s.rtf' % name, 'w')

if __name__ == '__main__' :
    DR = Renderer()
    doc = MakeExample()
    DR.Write(doc, OpenFile('rtftesta'))
    print "Finished"

    doc = Document()
    ss  = doc.StyleSheet
    section = Section()
    doc.Sections.append(section)

    p = Paragraph(ss.ParagraphStyles.Normal)
    p.append('This is our first test writing to a RTF file. '
             'This first paragraph is in the preset style called normal '
             'and any following paragraphs will use this style until we change it.')
    section.append(p)

    return doc
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p = Paragraph(ss.ParagraphSty-
les.Heading1)

p.append('Example Heading 1')

section.append(p)

DR.Write(doc, OpenFile('rtf-
testb'))

p = Paragraph()

p.append('This is a new pa-
ragraph with the word ',

    TEXT('RED',colour=ss.Co-
lours.Red),

     ' in Red text.')

section.append(p)

    p = Paragraph(ss.ParagraphStyles.Normal)
    p.append( 'It is also possible to provide overrides for elements of a style. ',
            'For example you can change just the font ',
            TEXT(' size to 24 point', size=48),
            ' or',
            TEXT(' typeface to Impact', font=ss.Fonts.Impact),
            ' or even more Attributes like',
            TEXT(' BOLD',bold=True),
            TEXT(' or Italic',italic=True),
            TEXT(' or BOTH',bold=True,italic=True),
            '.' )
    section.append(p)

Programozzunk Pythonban – 24. rész
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result = doc.StyleSheet

NormalText = TextStyle(Text-
PropertySet(result.Fonts.Cou-
rierNew,16))

ps2 = ParagraphStyle('Couri-
er',NormalText.Copy())

result.ParagraphStyles.ap-
pend(ps2)

NormalText = TextStyle(Text-
PropertySet(result.Fonts.Ari-
al,22,bold=True,colour=ss.Col
ours.Red))

ps2 = ParagraphSty-
le('ArialBold-
Red',NormalText.Copy
())

result.ParagraphSty-

les.append(ps2)

p = Paragraph(ss.Paragra-
phStyles.ArialBoldRed)

p.append(LINE,'And now we 
are using the ArialBoldRed 
style.',LINE)

section.append(p)

Táblázatok

    p = Paragraph(ss.ParagraphStyles.Courier)
    p.append('Now we are using the Courier style at 8 points. '
             'All subsequent paragraphs will use this style automatically. '
             'This saves typing and is the default behaviour for RTF documents.',LINE)
    section.append(p)
    p = Paragraph()
    p.append('Also notice that there is a blank line between the previous paragraph ',
             'and this one.  That is because of the "LINE" inline command.')
            
    section.append(p)

Programozzunk Pythonban – 24. rész
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doc = Document()

ss = doc.StyleSheet

section = Section()

doc.Sections.append(section)

table = Table(TabPS.DEFAULT_-
WIDTH * 7,

     TabPS.DEFAULT_WIDTH * 3,

     TabPS.DEFAULT_WIDTH * 3)

c1 = Cell(Paragraph('Row 
One, Cell One'))

c2 = Cell(Paragraph('Row 
One, Cell Two'))

c3 = Cell(Paragraph('Row 
One, Cell Three'))

table.AddRow(c1,c2,c3)

c1 = Cell(Paragraph(ss.Pa-
ragraphStyles.Heading2,'Hea-
ding2 Style'))

c2 = Cell(Paragraph(ss.Pa-
ragraphStyles.Normal,'Back 
to Normal Style'))

c3 = Cell(Paragraph('More Nor-
mal Style'))

table.AddRow(c1,c2,c3)

c1 = Cell(Paragraph(ss.Pa-
ragraphStyles.Heading2,'Hea-
ding2 Style'))

c2 = Cell(Paragraph(ss.Pa-
ragraphStyles.Normal,'Back 
to Normal Style'))

c3 = Cell(Paragraph('More Nor-
mal Style'))

table.AddRow(c1,c2,c3)

section.append(table)

return doc

#!/usr/bin/env python

from PyRTF import *

def TableExample():
    pass

def OpenFile(name):
    return file('%s.rtf' % name, 'w')

if __name__ == '__main__':
    DR = Renderer()
    doc = TableExample()
    DR.Write(doc, OpenFile('rtftable-a'))
    print "Finished"

Programozzunk Pythonban – 24. rész
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thin_edge  = BorderPS( 
width=20, style=BorderPS.SING-
LE )

thick_edge = BorderPS( 
width=80, style=BorderPS.SING-
LE )

thin_frame  = FramePS( 
thin_edge,  thin_edge, 
 thin_edge,  thin_edge )

thick_frame = FramePS( 
thick_edge, thick_edge, 
thick_edge, thick_edge )

mixed_frame = FramePS( 
thin_edge,  thick_edge, 
thin_edge,  thick_edge )

table = Table( TabPS.DEFAULT_-
WIDTH * 3, TabPS.DEFAULT_-
WIDTH * 3, 
TabPS.DEFAULT_WIDTH * 3 )

c1 = Cell( Paragraph( 'R1C1' 
), thin_frame )

c2 = Cell( Paragraph( 'R1C2' 
) )

c3 = Cell( Paragraph( 'R1C3' 
), thick_frame )

table.AddRow( c1, c2, c3 )

c1 = Cell( Paragraph( 'R2C1' 
) )

c2 = Cell( Paragraph( 'R2C2' 
) )

c3 = Cell( Paragraph( 'R2C3' 
) )

table.AddRow( c1, c2, c3 )

c1 = Cell( Paragraph( 'R3C1' 
), mixed_frame )

c2 = Cell( Paragraph( 'R3C2' 
) )

c3 = Cell( Paragraph( 'R3C3' 
), mixed_frame )

table.AddRow( c1, c2, c3 )

section.append( table )

Találkozzunk legközelebb is!

Programozzunk Pythonban – 24. rész

Greg Walters

http://pastebin.com/3Rs7T3D7
http://pastebin.com/XbaE2uP7
http://www.thedesignatedgeek.com
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HHooggyyaannookk
Írta: Elmer Perry

LLiibbrree  OOffffiiccee  ––  55..  RRéésszz

Szakaszok használata
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Szakaszok szerkesztése

Változtatások a hivatko-
zott dokumentumban

Libre Office – 5. Rész
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Hivatkozások igény sze-
rinti frissítése

Keret vagy Szakasz?

A következő cikkben a stílu-
sok, valamint a, fej-, és láblécek 
használatát fogjuk áttekinteni. 

Libre Office – 5. Rész

Elmer Perry

Below Zero

Mi, a “Below Zero”-nál, segítünk, hogy elérd a “Nulla Állásidőt”.

w w w. ze ro d ow n t i m e .co. u k

http://eeperry.wordpress.com
http://www.zerodowntime.co.uk
http://belowzero.biz
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HHooggyyaannookk
Írta: Daniel Holbach UUbbuunnttuu  FFeejjlleesszzttééss  22..  rréésszz  ––  SSeett  UUpp

Alap csomagkezelő 
szoftver telepítése

sudo apt-get install gnupg 
pbuilder ubuntu-dev-tools 
bzr-builddeb apt-file

gnupg

pbuilder

ubuntu-dev-tools

bzr-builddeb

apt-file

apt-cache 

A GPG kulcsod létreho-
zása

gpg --gen-key

https://wiki.ubuntu.com/UsingDevelopmentReleases
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pub   4096R/43CDE61D 2010-12-
06
Key fingerprint = 5C28 0144 
FB08 91C0 2CF3  37AC 6F0B 
F90F 43CD E61D
uid                  Daniel 
Holbach <dh@mailempfang.de>
sub   4096R/51FBE68C 2010-12-
06

gpg --send-keys <KEY ID>

Az SSH kulcsod létreho-
zása

ssh-keygen -t rsa

A pbuilder beállítása

COMPONENTS="main universe mul-
tiverse restricted"

pbuilder-dist <release> crea-
te

Beállítás a Launchpad-
dal való működéshez

A Launchpadról

Ubuntu fejlesztés 2. Rész – Set Up
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Launchpad fiók létreho-
zása

A GPG kulcsod feltöl-
tése a Launchpadra

gpg --fingerprint <email@add-
ress.com>

pub   4096R/43CDE61D 2010-12-
06
Key fingerprint = 5C28 0144 
FB08 91C0 2CF3  37AC 6F0B 
F90F 43CD E61D
uid                  Daniel 
Holbach <dh@mailempfang.de>
sub   4096R/51FBE68C 2010-12-
06

Az SSH kulcsod feltöl-
tése a Launchpadra

A Bazaar beállítása

Ubuntu fejlesztés 2. Rész – Set Up

https://launchpad.net/+login
https://launchpad.net/people/+me
https://help.launchpad.net/YourAccount/NewAccount
https://launchpad.net/people/+me/+editpgpkeys
https://help.launchpad.net/YourAccount/ImportingYourPGPKey
https://launchpad.net/people/+me/+editsshkeys
https://help.launchpad.net/YourAccount/CreatingAnSSHKeyPair
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bzr whoami "Bob Dobbs <subge-
nius@example.com>"

bzr launchpad-login subgenius

A parancsértelmeződ 
beállítása

export DEBFULLNAME="Bob 
Dobbs"

export DEBEMAIL="subgeni-
us@example.com"

source ~/.bashrc

A KÖVETKEZŐ HÓNAPBAN:

KÉRÉS A PODCAST PARTYVAL 
KAPCSOLATBAN

Robin

Ubuntu fejlesztés 2. Rész – Set Up

http://fullcirclemagazine.org
mailto:podcast@fullcirclemagazine.org
https://launchpad.net/people/+me
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HHooggyyaannookk
Írta: Ronnie Tucker HHaasszznnáálljjuukk  aa    KKDDEE  44..66--oott
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Használjuk a KDE 4.6-ot
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Megjegyzés:

Használjuk a KDE 4.6-ot

http://www.youtube.com/watch?v=EgQUDPRt7zw
ronnie@fullcirclemagazine.org
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Irányelvek

Szerkesztés

Képek

Nem angol anyanyelvű 
szerzők

HHooggyyaannookk HHooggyyaann  íírrjjuunnkk  aa  FFuullll  CCiirrccllee--bbee

FÓKUSZBAN

Játékok/Alkalmazások
Ha játékokról, alkalmazásokról írsz, szíveskedj érthetően leírni:

Hardver
Hardver esetén kérlek világosan írd le:

Nem feltétel a szakértelem – írj azokról a 
játékokról, alkalmazásokról és hardverekről, 
amiket a mindennapi életben használsz.

Írta: Ronnie Tucker

https://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine/Style
articles@fullcirclemagazine.org
https://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine/Style
articles@fullcirclemagazine.org
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LLiinnuuxx  llaabboorr
Írta: Robin Catling

Panelek és indítóikonok

GGnnoommee  SShheellll  ééss  UUnniittyy
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Gnome Shell és Unity

Ablakkezelés

Testreszabás

Ítélet
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AAzz  éénn  ttöörrttéénneetteemm
Írta  Dr. Pu Kuang
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Az én történetem
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AAzz  éénn  ttöörrttéénneetteemm
Ítra  Knightwise
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Az én történetem
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KKüüllöönnvvéélleemméénnyy
Írta: W. Robert Laggly

Full Circle Podcast 19. részében

Mi a helyzet a 10. és 11. 
verzió újdonságaival?

AAzz  UUbbuunnttuu  ééss  aa  CCaannoonniiccaall  bbuukkáássaa
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Design a jövőhöz

Milyen legyen a szoft-
verdizájn?

Soha ne feledjük

Különvélemény
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SSzzeerriinntteemm…… Az Ubuntu tartsa a jelenlegi kiadási 
ütemét, vagy váltson rugalmas kiadásra?

Múlt havi kérdésünk:

Lucas Westermann

syko

Marian

Mixabuben

““

““

““ ““

““

Mindegy 8 7%
Rugalmasan 63 58%
Előre meghatározott időben 38 35%

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

Ha szerinted meghatározott időben jelenjen meg 
az Ubuntu, jelenjen meg továbbra is félévenként, 
vagy évente egyszer?*

Félévenként 67 61%
Évente egyszer 29 27%
Mindegy 11 10%

Szavazási eredmények:
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Herman

Stephen R. Douglas

Jerry Turba

Robin Goodfellow

skumara

Salvadesswaran Srinivasan

JFR

Dave Nelson

Bart

Tom

CLI

Szerintem…

““

““ ““

““

““
““

““

““

““
““
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Conrad Linde

lame duck

anon

R. Geleick

Bourlas

Nick

Paddy Landau

Marc

anon

Patrick D.

Aloysius

Art Gunn

Harry Webb

““

““

““

““

““

““

““

““

““

““

““

““

““

Szerintem…
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Patrick

Russell

anon

Bullet

Anthony Papillon

Chris

harold

Chuck Pilger

Filippo Locatelli

Tobie

Len Gingrich

teemac

Steve Guard

Eduardo

““

““

““

““

““

““

““

““
““

““

““

““ ““

““

Szerintem…
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Alice Cooper

Ulrich

killmess

nDR01d

Robert Ngalu

Kerstin

““

““ ““

““

““

““

Az 51. kiadás kérdése:

Melyik disztribúciót használod és melyik 
ablakkezelővel?

http://bit.ly/j1b0qd

Szerintem…

http://getsilicon.org

http://bit.ly/j1b0qd
http://getsilicon.org/
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http://www.ubuntu-user.com/subscribe-now/
http://www.ubuntu-user.com/subscribe-now/
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FFóókkuusszzbbaann
Írta: Nedim Muminović

Telepítés

sudo apt-get install build-
essential cmake qt4-qmake
libx11-dev libcv-dev 
libcvaux-dev libhighgui2.1 
libhighgui-dev libqt4-dev
libpam0g-dev checkinstall

cd /tmp && wget http://pam-
face-authentication.googleco-
de.com/files/pam-face-authen-
tication-0.3.tar.gz

tar zxf pam-face-authenticati-
on-0.3.tar.gz && cd pam-face-
authentication-*

mkdir build && cd build

cmake -D CMAKE_INSTALL_PRE-
FIX=/usr ..

make

sudo make install

Konfiguráció

PPAAMM  AArrccffeelliissmmeerrééss
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cat << EOF | sudo tee 
/usr/share/pam
-configs/face_authentication 
/dev/null

Name: face_authentication pro-
file
Default: yes
Priority: 900
Auth-Type: Primary
Auth:
[success=end default=ignore] 
pam_face_authentication.so en-
ableX
EOF

sudo pam-auth-update 
--package face_authentication

Felmerülő problémák

Pozitívumok:

Negatívumok:

Általános értékelés

Pam Arcfelismerés

Egy video a PAM Arcfelismerő 
programról itt látható: 
http://www.youtube.com/watch?v
=PhReQgyprLg

http://www.youtube.com/watch?v=PhReQgyprLg
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LLeevveelleekk
Univerzális telepítő

 

A szoftverek fejleszté-
se

Giulio

Milyen új szolgáltatá-
sok?

Roy

Csatlakozzatok:

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.

http://facebook.com/fullcirclemagazine
https://twitter.com/#!/fullcirclemag
http://linkedin.com/company/full-circle-magazine
http://ubuntuforums.org/forumdisplay.php?f=270
mailto:letters@fullcirclemagazine.org
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Levelek
Unity bütykölés

Ú gy látom, sok olvasónak 
gondjai támadtak a Unity 
bütykölésével. Általános 
beállításokhoz ezt az ol-

dalt találtam: http://www.we-
bupd8.org/2011/04/things-to-tw
eak-fix-after-installing.html. Sok 
más dolog közt, itt megtalálha-
tó az is, hogyan távolítsuk el a 
munkaterü

Sue Newland

Otthoni Fotószerver

S

Michael

Mivan, nincs Xen?

T ekintve, hogy nemrég lan-
dolt a teljes Xen támoga-
tás a kernelben, egy 
kicsit csalódtam, hogy 

meg sem említettétek a Xen-t a 
Full Circle virtuális gépes cikkében.

SloggerK

Kinde és Google Earth 
gubancok

sudo add-apt-repository 
ppa:ubuntu-wine/ppa && sudo 
apt-get update && sudo apt-
get install wine1.3

Brian Cockley

http://www.webupd8.org/2011/04/things-to-tweak-fix-after-installing.html
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JJááttéékkookk  UUbbuunnttuunn
Írta: Ed Hewitt

TTrriinnee
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Pontszám: 8/10

Előnyök:

Hátrányok:

Rendszerkövetelmények:

Játékok Ubuntun

Ed Hewitt

http://www.youtube.com/watch?v=LXdwRmiZam4
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Ha Ubuntuval kapcsolatos kérdéseid vannak, küldd el őket a questions@fullcirclemagazine.org 
címre és Gord válaszolni fog rá valamelyik későbbi számban. Kérjük, annyi információt küldj a 
problémáddal kapcsolatban, amennyit csak tudsz!

KKááVVéé
Összeállította: Gord Campbell

 Jackn

mailto:questions@fullcirclemagazine.org
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=4020
http://www.linuxinsight.com/how-to-flash-motherboard-bios-from-linux-no-dos-windows-no-floppy-drive.html
http://www.wiredrevolution.com/ubuntu/fix-blue-tinted-video-in-ubuntu
https://wiki.ubuntu.com/DemystifyingUnityGraphicsHardwareRequirements
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20080527003902AAYuk1N
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e79

Er-
nesto RD

nmblookup [számítógép neve] ffmpeg -i dvgrab-001.dv -aco-
dec faac -vcodec h264 -f flv 
test.flv

Coffeecat

udisks --mount /dev/fd0

KáVé

https://help.ubuntu.com/community/Partitioning/Home/Moving
http://sites.google.com/site/easylinuxtipsproject/java


47 tartalom ^

Ötletek és technikák

A fájltulajdonlás bosszúságai

chown

chown --help

cd shared

sudo chown -cR gord miro

KáVé
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AAzz  éénn  aasszzttaalloomm

Jean Austin Rodriguez
Jorge Rozo

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.

mailto:misc@fullcirclemagazine.org
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Az én asztalom

Lu
Rosario Lombardo
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TTOOPP  55
Írta: Andrew Min

Ubuntu Live USB creator Universal USB Installer

UUSSBB  TTeelleeppííttőőkk

https://launchpad.net/usb-creator
http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/
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USB Telepítők

LinuxLive USB Creator LiveUSB Install

http://www.linuxliveusb.com/

http://live.learnfree.eu/
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UNetbootin

USB Telepítők

Ubuntu UK podcast

http://podcast.ubuntu-uk.org/
http://unetbootin.sourceforge.net/
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51. szám cikkeinek leadási határideje: 
2011. július 10, vasárnap

51. szám megjelenési ideje: 2011. 
július 29, péntek

KKöözzrreemműűkkööddnnééll??
A Full Circle Csapata

Szerkesztő

Webmester

Kommunikációs felelős

Podcast -

hír

Véleményed tapasztalataidat

elemzéseket 

Kérdéseket

Az én asztalom

fórumunkat

A FULL CIRCLE-NEK SZÜKSÉGE VAN RÁD!
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