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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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Köszöntünk a Full Circle Magazin legújabb kiadásában!

EEllőősszzóó

Full Circle Podcast

Műsorvezetők:

mailto:ronnie@fullcirclemagazine.org
mailto:articles@fullcirclemagazine.org
http://fullcirclemagazine.org
http://www.scribus.net
http://www.gimp.org
http://www.openoffice.org
http://creativecommons.org/
http://fullcirclemagazine.org
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A Végleges Számok a 
Humble Indie Bundle 2-
ről

Forrás:

LLiinnuuxx  hhíírreekk
Átállás Linuxra az 
oroszok 5 éves 
tervében

Forrás:

Full Circle Jelző - Béta Kiadás!

Full Circle Jelző

http://goo.gl/4Ob4
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#!/bin/bash

updateChecker=`apt-get -s 
upgrade|grep upgraded,|cut --
delimiter=" " -f1`

echo "$updateChecker";

apt-get -s upgrade

${font 
DejaVuSans:bold:size=8}Update
s:$font ${execi 300 
/path/to/script}

chmod +x /path/to/script

PPaarraannccssoolljj  ééss  uurraallkkooddjj
Írta Lucas Westermann

http://fullcirclemagazine.pastebin.com/jMDg9kzG
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Parancsolj és uralkodj

További szkriptek

Full Circle Podcast

Fókuszban:
Hírek:

Játék:

mailto:lswest34@gmail.com
http://fullcirclemagazine.org/
mailto:lswest34@gmail.com
http://fullcirclemagazine.pastebin.com/0JzTHjJ1
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HHooggyyaannookk
Írta Greg Walters

PPrrooggrraammoozzzzuunnkk  PPyytthhoonnbbaann  --  1188..  rréésszz

[0][0] | [0][1] | [0][2]
[1][0] | [1][1] | [1][2]
[2][0] | [2][1] | [2][2]

# The next three lines are 
new...

   self.player = 1 

   self.gameboard = [['-','-
','-'],['-','-','-'],['-','-
','-']] 

   self.run() 

if self.processingloop:
  if cmd == 'Start':
    self.InitGameBoard()
    self.PrintGameBoard(1)

if cmd[:4] == 'Move':
print "MOVE COMMAND"
position = cmd[5:]
if position[0] == 'A':
    row = 0
elif position[0] == 'B':
    row = 1 
                      
elif position[0] == 'C':
    row = 2
else:
    self.cli.send('Invalid 
position')
    return
col = int(position[1])-1



8 tartalom ^

Programozzunk Pythonban - 18. rész

if row < 0 or row > 2:
   self.cli.send('Invalid po-
sition')
   return

if self.gameboard[row][col] 
== '-':
    if self.player == 1:

       self.gamebo-
ard[row][col] = "X"

else:
       self.gamebo-
ard[row][col] = "O"

self.PrintGameBoard(0)

def InitGameBoard(self):

   self.gameboard = [['-','-
','-'],['-','-','-'],['-','-
','-']]

    def PrintGameBoard(self,firsttime):
        #Print the header row
        outp = ('   1   2   3') + chr(13) + chr(10)
        outp += (" A {0} | {1} | {2}".format(self.gameboard[0][0],self.gameboard[0][1],self.gameboard[0][2])) + chr(13)+chr(10)
        outp += ('  ------------')+ chr(13)+chr(10)
        outp += (" B {0} | {1} | {2}".format(self.gameboard[1][0],self.gameboard[1][1],self.gameboard[1][2]))+ chr(13)+chr(10)
        outp += ('  ------------')+ chr(13)+chr(10)
        outp += (" C {0} | {1} | {2}".format(self.gameboard[2][0],self.gameboard[2][1],self.gameboard[2][2]))+ chr(13)+chr(10)
        outp += ('  ------------')+ chr(13)+chr(10)

if firsttime == 0:
            if self.player == 1:
                ret = self.checkwin("X")
            else:
                ret = self.checkwin("O")
            if ret == True:
                if self.player == 1:
                    outp += "Player 1 WINS!" 
                else:
                    outp += "Player 2 WINS!"
            else:
                if self.player == 1:
                    self.player = 2
                else:
                    self.player = 1
                outp += ('Enter move for player %s' % 
self.player)
        self.cli.send(outp)
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Programozzunk Pythonban - 18. rész

Greg Walters

A kliens

if __name__ == '__main__':
    conn = CmdLine('local-
host')
    conn.makeConnection()
    conn.sendCmd('Start')
    conn.getResults()
    conn.sendCmd('Move A3')
    conn.getResults()
    r = raw_input("Press En-
ter")
    conn.sendCmd('Move B2')
    conn.getResults()
    r = raw_input("Press En-
ter")

Házi feladat

Következő alkalommal úgy mó-
dosítjuk a szervert, hogy az a má-
sik játékos helyett játsszon.

Előszőr ellenőrzünk minden SOR-t a vízszintes nyerésért:
   def checkwin(self,player):
        #loop through rows and columns
        for c in range(0,3):
        #check for horizontal line
            if self.gameboard[c][0] == player and 
self.gameboard[c][1] == player and self.gameboard[c][2] == 
player:
              print "*********\n\n%s wins\n\n*********" % 
player
              playerwin = True
              return playerwin

Utána minden OSZLOP-ot:
            #check for vertical line
            elif self.gameboard[0][c] == player and 
self.gameboard[1][c] == player and self.gameboard[2][c] == 
player:
              print "** %s wins **" % player
              playerwin = True
              return playerwin

Most az ÁTLÓS nyeréseket ellenőrizzuk balról jobbra ...
            #check for diagonal win (left to right)
            elif self.gameboard[0][0] == player and 
self.gameboard[1][1] == player and self.gameboard[2][2] == 
player:
              print "** %s wins **" % player
              playerwin = True
              return playerwin

Aztán jobbról balra...
            #check for diagonal win (right to left)
            elif self.gameboard[0][2] == player and 
self.gameboard[1][1] == player and self.gameboard[2][0] == 
player:
              print "** %s wins **" % player
              playerwin = True
              return playerwin

Végül, ha nem volt nyerés akkor "HAMIS" értékkel térunk vissza:
        else:
            playerwin = False
            return playerwin

http://fullcirclemagazine.pastebin.com/UhquVK4N
http://thedesignatedgeek.com
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HHooggyyaannookk
Írta Chris Binnie MMeennttééss  WWuubbiivvaall

A virtualizáció szerelmeseinek 
nincs oka aggodalomra, Lucas 
cikksorozata a következő 
hónapban folytatódik.

http://wubi-installer.org
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Mentés Wubival

mount -o loop myloop.disk 
/mnt

http://wiki.ubuntu.com/WubiGuide
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Ötletek és Írók 
kerestetnek

Mentés Wubival

# Megváltoztatja a fájlnevet 
az aktuális idö és dátum 
szerint

filename="`date +%d.%m.%y-
%H.%M`"

# Csatlakoztatja a második 
meghajtót, de nem ad vissza 
hibaüzenetet, ha már 
csatlakoztatva van

sudo mount /dev/sdb2 
/media/SECOND > /dev/null 
2>&1

# Átmásolja az Ubuntu 
könyvtárat a második 
meghajtóra

sudo cp -R /host/ubuntu 
/media/SECOND/Wubi/ubuntu_$fi
lename

# Megbizonyosodik arról, 
hogy a chris nevü 
felhasználó másolhat 
fájlokat, nem csak a root

sudo chown -R chris:chris 
/media/SECOND/Wubi/ubuntu_$fi
lename

https://launchpad.net/fullcircle
https://launchpad.net/~fullcircle
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HHooggyyaannookk
Írta Robin Catling LLiinnkkrröövviiddííttééss

Miért szükséges a linkrövidítés?

A Phurl szolgáltatásai

Más elérhető linkrövidítők

A gond a következő...
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HHooggyyaannookk
Írta Ronnie Tucker

ÍÍrrjjuunnkk  aa  FFuullll  CCiirrccllee  mmaaggaazziinnbbaa

Irányelvek

cikk témája valamilyen 
módon kapcsolódjon az 
Ubuntuhoz, vagy annak 

valamelyik változatához 

KÉRLEK ELLENŐRIZD A 
HELYESÍRÁST ÉS NYELVTANT!

Szerkesztés

Képek

Nem Angol anyanyelvű 
szerzők

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.

https://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine/Style
articles@fullcirclemagazine.org
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LLiinnuuxx  LLaabboorr
Írta Nikos Karagiannakis

Vezeték nélküli hálózat

Megjegyzés:

Konklúzió A következő alanyunk:

Laptop :
Compaq Armada 100S

Distro :
Slitaz 2.0

slitaz-loram.iso

http://goo.gl/gl3mU
http://mirror.slitaz.org/iso/2.0/flavors/
http://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/slitaz/packages/cooking/
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AAzz  éénn  ttöörrttéénneetteemm
Írta Praveen Kumar Singh

http://www.tricksfind.blogspot.com
mailto:c2praveen30jun@gmail.com
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AAzz  éénn  ttöörrttéénneetteemm
Írta Jan Mussche
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Az én történetem
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http://www.ubuntu-user.com/subscribe-now/
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FFóókkuusszzbbaann
Írta Robin Catling

A jó, a rossz és a kimon-
dottan csúf

UUnneettbboooottiinn
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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 elsa-
játításában 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 össz-
pontosítani a Lu-
cidban?

Mit csinálsz a szabadidődben?

MMOOTTUU  iinntteerrjjúú MMiicchhaałł  ZZaajjąącc
A http://behindthecircle.org/ oldalról átvéve.
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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.

Javítás

Gerardo Jimenez Delgado

Több parancssort!

Jaap Woldringh

Még több adatmentési 
ötlet, még kevesebb ki-
fogás

mailto:letters@fullcirclemagazine.org
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John McGinnis

John Jaarsveld

Greppelni, vagy nem 
greppelni

ls | grep .*zip

ls *.zip

Gautham Pai

Üzleti ajánlat Önnek
Mr. Khaldoon Khalifa

Elég volt

Levelek

http://www.spideroak.com
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HHööllggyyeekk  ééss  aazz  UUbbuunnttuu
Írta Silvia Bindelli és Flavia Weisghizzi

http://www.fsugitalia.org/donne
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JJááttéékkookk  UUbbuunnttuunn
Írta Edward Hewitt

Hírek

BEEP
Atom Zombie Smasher

Braid, Cortex 
Command, Machinarium, Osmos

Revenge Of The Titan

Trine
Trine 2

QQuuaakkee  LLiivvee::  EEggyy  éévv
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Játékok Ubuntun
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KKéérrddéésseekk  ééss  VVáállaasszzookk
Írta Gord Campbell

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!

K  Van egy másik számító-
géphez csatlakozó 
nyomtatóm az Ubuntut 
futtató hálózatomon. 

“Megosztottam” a nyomtatót, de 
nem látom a hálózaton keresztül.

K  Hogyan tudom minima-
lizálni az alkalmazandó 
frissítések számát az 
Ubuntu telepítése 

után?

K  Amikor a számítógép 
felébred az alvó állapot-
ból, nem szeretném, 
hogy jelszót kérjen.

K  Hogyan találhatok 
olyan n-szabványt isme-
rő vezetéknélküli adap-
tert, amely működik 

Ubuntu alatt?

K  Most telepítettem a 
64-bites Ubuntu Mave-
rick verziót. Próbáltam 
felcsatolni a HDX-1000 

médiaszerveremet, de mindig azt 
az üzenetet kapom, hogy “a szer-
ver elutasította a mount.nfs-hez 
való hozzáférést a … felcsatolása 
során”.

HDX-Server1:/share /me-
dia/HDX-Server1 nfs rw,rsi-
ze=8192,wsize=8192,intr,nfsve
rs=3

K  Szeretnék Ubuntu 
10.10-re frissíteni, de a 
kiadási megjegyzések 
szerint “a Maverick-

ben elérhető új Xorg 1.9 nem kom-
patibilis azokkal az nvidia-alapú 
chipsetekkel, melyek az (nvidia-
96) és (nvidia-173) meghajtókat 
használják”.

K  Éppen most telepítet-
tem a 10.04 verziót egy 
3 éves gépre, amelyet 
médiaszolgáltatóként 

használok egy új, 60" átmérőjű 
síkképernyőhöz. Szépen jelenik 
meg, de középről elmozdul balra 
a kép.

K  Lecsukhatom úgy a 
laptopom tetejét, hogy 
továbbra is fusson a 
rendszer?

K  Amikor megpróbálom 
beállítani a hangot a 
gépemen a panelen lé-
vő hangerő-szabályzó-

val, vagy a billentyűzetemen lévő 

mailto:questions@fullcirclemagazine.org
http://linux-wless.passys.nl
http://cdimage.ubuntu.com/daily/current/
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Kérdések és Válaszok
hangerő-szabályzó gombokkal, az 
módosítja a hangminőséget, de a 
hangerőt nem.

gksudo gedit /etc/ modpro-
be.d/alsa-base

options snd-hda-intel
model=gateway-m4

K  A webkamerám műkö-
dött a 10.04 verzióban, 
de amikor frissítettem 
10.10-re, a kernelmo-

dul módosult és a meghajtó nem 
működött többé.

make

sudo make install

K  Ubuntu 10.10-em van, 
de nem tudok XP-mun-
kacsoportot vagy gé-
pet elérni. Mindkét 

irányban tudok pingelni, Ubuntu-
ról Windows felé és vissza. Ami-
kor megpróbálom megnyitni az 
XP-s munkacsoportot, a követke-
ző hibaüzenetet kapom:
Nem lehet a helyet felcsatolni. 
A megosztási lista szerverről va-
ló lekérdezése sikertelen.

K  Éppen most tettem fel 
a 10.10-et a barátom 
laptopjára. A telepítés 
alatt mellőztem azt a 

kérdést, ahol megadjuk a rend-
szerindításnál a belépési jelszót, 
mivel azt akartam, hogy a lehető 
legegyszerűbben tudja kipróbál-
ni. Most nagyon szereti, így gon-
doltam, ésszerű lenne belépési 
képernyőt rendelni az indításhoz. 
Hogyan tehetem meg? 

K  Van egy külső USB-s 
merevlemezem. Törlök 
róla néhány GB-nyi ada-
tot, de ha rákattintok a 

merevlemez Tulajdonságok opció-
jára, az elérhető tárhely nem jele-
nik meg. Kézi törlést végeztem a 
Lomtárból és a System Volume In-
formation könyvtárakból, de a 
probléma még fennáll.

K  Az Ubuntu 10.10 verzi-
óval nem tudok DVD-t 
lejátszani.

sudo /usr/share/doc/libdvdre-
ad4/install-css.sh

K  Hogyan tudok .swf fáj-
lokat lejátszani a Fire-
fox-ban?

http://moinejf.free.fr/

 https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/161939/
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AAzz  éénn  DDeesskkttooppoomm

Andrew Bida

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.

Christoph Roesch

mailto:misc@fullcirclemagazine.org
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Az én Desktopom

Arnaud Chen-yen-su

Athailah

http://www.gaia10.us
http://artescritorio.com
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TTOOPP  55
Írta Andrew Min

Transmission

transmission

Deluge

deluge

BBiittTToorrrreenntt  kklliieennsseekk

http://www.transmissionbt.com/
http://qbittorrent.sourceforge.net/
http://url.fullcirclemagazine.org/f37031
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TOP 5 - Bittorrent kliensek

KTorrent

ktorrent

qBittorrent

qbittorrent

http://ktorrent.org/

http://qbittorrent.sourceforge.net/
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TOP 5 - Bittorrent kliensek

rTorrent

rtorrent

Az Ubuntu UK podcastet 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 
foglalkozunk és mindenkihez szólunk a kezdő felhasználótól 
egészen a tapasztaltabb programozókig, a parancssortól a 
legújabb grafikus kezelőfelületig.

A műsort az Ubuntu UK közössége készíti, az adásra 
vonatkozik az Ubuntu Code of Conduct, így bármilyen 
életkorú hallgató számára ajánlott.

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

http://podcast.ubuntu-uk.org/
http://libtorrent.rakshasa.no/
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KKöözzrreemműűkkööddnnééll??

magyar fordítócsapat

magyar fordításait 
email

Full Circle Csapat

Szerkesztő

Webmester

Kommunikációs felelős

Podcast

Fordítók:

Korrektor:

Szerkesztő:

hírt

Véleményed

elemzéseket

Kérdéseket

Az én Desktopom

fórum

45. szám cikkeinek leadási 
határideje:
2011. január 9, vasárnap
45. szám megjelenési 
ideje: 
2011. január 28, 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
mailto:articles@fullcirclemagazine.org
http://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine
http://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine



