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Írta: Juan Saravia (Mechatotoro)

Köztudott, hogy számos modern nyelvben
használnak latin betűket. Ugyanakkor, ha te olyan
felhasználó vagy, akinek eltérő írásrendszerben kell
jelentéseket és bemutatókat készítenie, akkor sem
kell egy csomó pénzt elköltened, hogy ilyen
dokumentumokat készíteni tudjál. Legyen az a nyelv
japán, kínai, taj, koreai, vagy héber, a PCLinuxOS
segít. Igen, néhány egyszerű lépéssel képessé
teheted a komputeredet a különböző írásrendszerek
kezelésére, hála a SCIM input editornak (IME)
(bevitelszerkesztő), ami feldolgozza a
bil lentyűleütéseidet és átalakítja a választásod
szerinti nyelvre.

SCIM telepítése PCLinuxOS 2011.6 KDE alatt

Az SCIM telepítése nem kíván semmiféle magas
szintű tudást. Ha képes vagy a Synaptic és a Kwrite
hoz hasonló szövegszerkesztők kezelésére,
rendben leszel. Először indítsd el a Synapticot,
hogy leszedd a szükséges csomagokat és
függőségeiket a PCLinuxOS tárolójából. A lista:

1. SCIM(a bevitel szerkesztő)
2. SCIMbridge
3. SCIMbridgegtk
4. SCIMbridgeqt4
5. SCIMinputpad
6. SCIMm17n
7. SCIMtables
8. UIM (többnyelvű könyvtár)
9. SCIMUIM (csomagoló)
10. Betűtípusok (fontsttfjapanese, fontsttfkorean,
attól függően, hogy mire van szükséged)

*Megjegyzés: Ha japánul kell dolgoznod, akkor még
ezekre a csomagokra is szükséged lesz:

1. Anthy (másik japán IME)
2. SCIManthy (csomagoló)
3. Canna (egy újabb japán IME)
4. SCIMCanna (csomagoló a Cannahoz)
5. SCIMtablesja (a japánhoz kell)

Ha letöltötted és telepítetted ezeket, akkor még né
hány sort hozzá kell adnod az i18n rendszerfájlhoz.
A szerkeszthesd, menj a menüben a „További alkal
mazások → Terminálok → KonsoleRoothoz.

Amikor kéri, gépeld be a root jelszavát, mert a fájl
szerkesztéséhez rendszergazdai jogosultság kell .

Most gépeld be a „cd /etc/sysconfig” parancsot és
üss Entert, hogy az i18net is tartalmazó sysconfig
könyvtárba juss.

Ezután szerkeszteni kell a fájlt. Ezért, írd be a kwite
ot a parancssorba és üss Entert, hogy elindítsd a
szerkesztő alkalmazást. Valami i lyesmit fogsz látni:

Meg kell nyitnod az i18net, tehát kattints a
„Megnyitás” gombra. A könyvtár tartalma megjelenik
és láthatod ott a fájlt.

Kattints rá, hogy megnyíl jon. Csak ezt a négy sort
hozzáfűzöd a megjelenő szöveg végéhez.

XMODIFIERS=@im=SCIM
GTK_IM_MODULE=scimbridge
QT_IM_MODULE=xim
XIM_PROGRAM="scim d"

Egyszerűen másold és il leszd be, hogy minden
valahogy így nézzen ki:
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Mentsd a fájlt. Ezzel a művelettel a telepítés
befejeződött. Jelentkezz ki és vissza, hogy aktiváld
az SCIMet. A bevitelszerkesztőt beállíthatod, ha a
menüben a „További alkalmazások → Beállítások →
SCIM Input Method setup”ra kattintsz.

Az SCIM beállítása

A baloldali panelen a sok opcióval az SCIMet az
igényeid szerinti működésre állíthatod be.

A „Front End → Global Setup”nál beállíthatod a
bil lentyűzeted típusát és a bil lentyűparancsokat.

Az IMEnginenél a választódobozok bejelölésével
annyi nyelvet választhatsz ki, amennyi kell .

A panel emellett még lehetővé teszi a nyelvi
eszköztár
viselkedés
ének
kezelését
is.
Célszerű
az
alapbeállítá
s
megtartása
(„on
demand” –
igény
szerint).
Így csak
akkor látod
az IMEt,
amikor
dolgozni
akarsz
vele.

Ha minden
rendben

ment, akkor a LibreOffice Writert megnyitva képes
leszel bekapcsolni az SCIMet a „CTRL+Szóköz”
bil lentyű lenyomásával. Mozgathatod, tehát oda
teszed, ahol a legkevésbé van útban. Javasolt a
rendszerpanel fölé rakni, mivel ahányszor ráváltasz,
ott fog feltűnni.

Ahogy gépelsz, a beírt betűket automatikusan a
választásod szerinti írásrendszerre konvertálja. Ha
kész vagy, használhatod a CTRL+Szóköz bil lentyűt,

vagy az IME eszközsorából választhatod a „English
Keyboard”ot, hogy lekapcsold az IMEt.

A SCIM nem csak átalakítja a bil lentyűleütéseidet a
Writerrel történő írás közben, hanem ezt a
varázslatot az Impressben (bemutatókészítő), a
Calcban (táblázatkezelő) és még a webböngészés
közben a Firefoxban is bemutatja, ami tényleg
kényelmes. Tehát, nemzetközi PCLinuxOS
használók, ne csüggedjetek, megízlelhetitek a más
nyelveken gépelés örömét, méghozzá ingyen!
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