Alkalmazások

Egy terminál mind felett – Yakuake

okan használunk terminált
nap mint nap. Van aki többet
is. Amikor pörögni kezdenek
az események, akkor hirtelen kettõ,
sõt három sem elég. Ha olyan terminál emulátort használunk amelyik
több munkamenetet, lapot is tud
egyszerre kezelni, akkor már sokkal
egyszerûbb az életünk.
Az ideális eszköz lehetõleg mindig
kéznél van, nem zavar a munkában és
bárhonnan elérhetõ. A Yakuake pont
ilyen. Ez a program egészen addig
láthatatlan, ameddig nem nyomjuk
le az „F12” billentyût. Akkor azonban
a egyszerre legördül a képernyõ felsõ
részébõl és máris használhatjuk. Mivel
lapokat is tud kezelni, így több terminált is használhatunk párhuzamosan
a segítségével, és azokat bármelyik
virtuális munkaasztalunkról egy
gombnyomással elérhetjük. A legszimpatikusabb az a programban,
hogy nem tolakodó. Amint elveszíti
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a fókuszt, máris felgördül, nem akadályozva minket a további munkában.
A Yakuake név a „Yet Another Kuake”
összetételbõl ered, vagyis az jelenti,
hogy „még egy Kuake”. A Kuake pedig
egy olyan terminál emulátor, amit
a népszerû Quake játék konzolja ihletett. Ennyi bevezetés után nézzük
meg, minként lehet munkára bírni!

Telepítés
A telepítés egyszerû. Használjuk
a Linux terjesztésünk csomagkezelõjét! Ubuntu alatt a legegyszerûbb, ha a
sudo apt-get install yakuake

parancsot használjuk. Telepítés után
indítsuk el!

Beállítások
Alig van pár beállítás amirõl tudnunk
érdemes. Az egyetlen érdekesség,
hogy a beállításokat a program panel-

2. ábra Így néz ki a Yakuake mûködés
közben

jának jobb oldalán található kis ikonokkal lehet elõcsalni. A funkcióbillentyûket mindenképpen érdemes átírni, hogy jobban a kezünkre álljanak.
Ezen kívül beállíthatjuk, hogy fókusz
elvesztése esetén eltûnjön-e a legördülõ terminálunk.
Hasznos kis segédprogram a Yakuake,
remélem sokunk mindennapi munkaeszköze válik belõle! Bár eredetileg
KDE alá írták, én azt tapasztaltam,
hogy mindenféle probléma nélkül integrálódik a Gnome ablakkezelõ alá is.
Juhász Attila
(rabszolga@goraffe.hu)
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Mindent elborítanak a terminálablakok? Ez a program könnyen a munkaasztalunk hõsévé válhat. Egy terminál mind felett!

