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Írta: agmg (Antonis Komis)

Bevezető

Windowsból Linuxba jövet az utazásod
megkezdéséhez disztribúciót keresve, az egyik első
dolog, amit valószínűleg észreveszel, az a
különbség közöttük. Eltérő nevek, alkalmazások,
szoftverkezelő, asztali környezet... várj, micsoda? Mi
az, hogy asztali környezet és hogyan tud a Linux
ekkora választékot produkálni.

A Windows és a MacOS elég szép szabvány
grafikus felülettel (GUI) jön, amit nagyon kevéssé
lehet alakítani. A GUI kifejezés a grafikus felületet
jelenti, ami lehetővé teszi a felhasználónak, hogy a
számítógéppel képekkel, mintsem szöveges
parancsokkal kommunikáljon. Ez általában
ablakokból, ikonokból, panelekből, eszközsávokból
és asztali „widget”ekből áll. Amíg a Windowst és a
MacOSt egy meghatározott GUI köré tervezték és
építették, addig a Linux GUIi teljesen függetlenek
az operációs rendszertől magától.

A Linux asztala alapvetően négy elemből áll:

X Window system (X11) (ablakrendszer): a
számítógépes szoftverrendszer és hálózati protokoll,
ami a grafikus felületek (GUI) számára biztosítja az
alapokat és gazdag bemeneti eszközkapacitást a
hálózati számítógépeknek. Ez az alap, ami lehetővé
teszi a grafikus elemek megjelenítését a képernyőn.
Az X Window rendszer építi fel azt a kezdetleges
keretet, ami lehetővé teszi az ablakok mozgatását, a
kommunikációt a billentyűzettel és az egérrel,
továbbá megrajzolja az ablakokat. Ez minden
grafikus asztalhoz kell.

X.org Server: az X.org az X Window
(ablakrendszer) közösségi, nyílt forrású

megvalósítása. Minthogy az X.org a legnépszerűbb
választás a Linuxfelhasználók közötti, az állandó
jelenléte azt eredményezte, hogy a GUI
alkalmazások mindenkori előfeltételévé vált,
végeredményben a disztribúciókban széles körében
történő alkalmazásához vezetett.

Window Manager (WM) (ablakkezelő):
rendszerszoftver, ami vezérli az ablakozó rendszer
grafikus felhasználói felületén az ablakok
elhelyezését és megjelenését. Az X ablakrendszer
jelenlétét igényli, de asztali környezetét nem.

Desktop Environment (DE) (asztali környezet):
tartalmazza ablakkezelőt, de túllép azon. Az asztali
környezet sokkal inkább teljesen integrált rendszer,
ami egy szorosan összekapcsolt és sokkal
összetettebb grafikus működést biztosító
alkalmazás és eszközkészletet is magába foglal. Az
asztali környezet a panelek egy, értesítési területtel
is rendelkező formáját tartalmazza, ahová a gyors
műveletek, vagy információk érdekében „widgetek”
helyezhetők el.

A Linux disztribúciók általában, a használt asztali
környezetnek megfelelően, eltérő kiadásokat
jelentetnek meg. Ez igaz a PCLinuxOSre is. Noha
egy adott asztali környezetet használsz (ami egy
adott ablakkezelőt és az integrált alkalmazások egy
összeállítását is tartalmazza), semmi sem akadályoz
meg abban, hogy többet telepíts. Minden
bejelentkezésnél válogathatsz az asztali
környezetek között. A lehetőségek és kombinációk
végtelenek! Ne félj kísérletezni és válaszd ki a
neked megfelelőt. Végül is a Linux egyik
legfontosabb erénye: a választás szabadsága!

Ez a cikk megpróbálja áttekinteni a Linux alatt ma
elérhető asztali környezetek és ablakkezelők zömét.
Néhány ezek közül PCLinuxOS alatt is elérhető

(akár másik kiadás formájában, akár csomagletöltés
útján), néhány nem.

Asztali környezetek

KDE

Az alap PCLinuxOS KDE Plasma munkaterülete.

A KDE egy keresztplatformos kommunikációs,
munka, oktatási és szórakoztató alkalmazásokat
fejlesztő nemzetközi szabad szoftver közösség.

A KDEt a Linux és Unixfelhasználók leginkább a
Plasmaasztalon, egy innovatív, de emellett
felhasználóbarát irányultságú és nagymértékben
testre szabható asztali felületen keresztül ismerik. A
Plasmaasztal különféle munkaalkalmazásokat
tartalmaz rendszerbeállításra, programfuttatásra
vagy a hardverrel való kommunikációra. Miközben a
teljesen integrált KDE munkaterület csak Linux és
Unix alatt érhető el, néhány jellemzője más
platformokon is megtalálható. A Plasmaasztal
jelenleg két változatot, úgynevezett Workspacet
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(munkafelület) kínál: a Desktop munkafelület, ami
asztali PCkre, vagy nagyobb laptopokra való és a
Netbook munkafelület, amiket netbookokon és
Tablet PCken lehet használni.

A KDE Netbook munkafelülete.

A munkafelület mellett a KDE számos
kulcsalkalmazást is készít, olyat mint a Konqueror
webböngésző, a Dolphin fájlkezelő és a Kontact,
teljes körű személyes információkezelő csomag. A
KDE további jól ismert alkalmazásai a Calligra (teljes
irodai csomag), a K3b (lemezíró program), az
Amarok (zenelejátszó), a Dragon Player
(videólejátszó), a digiKam (képszerkesztő és
rendező), a Gwenview (képnéző) és az Okular
(dokumentumnéző). Azonban a programlista sok
egyebet is tartalmaz, oktató, multimédia, irodai,
hálózati, játék és egyéb programokat. A legtöbb
alkalmazás az összes KDE Development által
támogatott platformon elérhető.

A KDE az alkalmazásfejlesztők számára is szolgál
számos újítással. Egy teljes infrastruktúrát terveztek
meg és dolgoztak ki a programozók segítésére,
hogy erőteljes és átfogó alkalmazásokat
készíthessenek eredményesen, megszüntetve a
nagy funkcionalitású programok készítésének
összetett és unalmas voltát.

A KDEről további információkat olvashatsz a
honlapjukon: http://www.kde.org/

A KDE Plasmaasztalát alkalmazza a PCLinuxOS fő
verziója csakúgy, mint a Full Monty kiadás, bár ez
utóbbi saját, tevékenységközpontú
asztalkialakítással és nagymérvű testre szabással,
illetve sok előre telepített alkalmazással bír. A KDE
bármilyen más asztali környezet mellett is
használható a taskkde4 Synaptic csomagkezelőből
történő telepítését követően.

A KDE alap asztalkezelőként a Kwint használja.

Xfce

A PCLinuxOS Xfce alap asztala.

Az Xfce egy könnyű asztali környezet a Unixtípusú
operációs rendszerek számára. Célja, hogy gyors és
kis rendszererőforrás igényű legyen, látványos és
felhasználóbarát megjelenés mellett.

Önállóan csomagolt elemekből áll, amik együtt adják
az asztali környezet teljes funkcionalitását, amik
azonban alrendszerekben kiválaszthatóak, hogy a
felhasználónak igény szerinti személyes
munkakörnyezetet biztosítsanak. Az Xfcet többnyire

azért kedvelik, mert képes viszonylag korlátozott
hardveren modern asztali környezetet biztosítani.

Az Xfce az asztali környezet beállításához és
alakításához csakúgy, mint az asztali környezet
használhatóságának kiterjesztéséhez egyaránt
biztosít olyan ügyes eszközöket, mint a Midori, egy
könnyűsúlyú webböngésző, a Thunar fájlkezelő, a
Ristretto képnéző és az Orage, egyszerű
naptáralkalmazás emlékeztetőkkel.

Az XFCEről további információkat olvashatsz a
honlapjukon: : http://www.xfce.org/

Az Xfce a közösség által készített PCLinuxOS
kiadás formájában elérhető, de más kiadásokban is
használható, a taskxfce4 csomag Synaptic
csomagkezelővel történő telepítés útján.

Az Xfce alap asztalkezelője az Xfwm.

LXDE

A PCLinuxOS LXDE kiadás asztala.

A „Lightweight X11 Desktop Environment”
(könnyűsúlyú X11 asztali környezet) egy nagyon
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gyors és kis energiaigényű asztali környezet.
Nemzetközi fejlesztői közösség tartja karban. Szép
felülettel, többnyelvű támogatással, szabványos
gyorsbillentyűkkel és egyéb olyan kiegészítőkel,
mint a lapozható fájlböngészés, érkezik. A LXDE a
többi környezethez képest kisebb CPU és RAM
igényű. Kimondottan olyan kis teljesítményű, felhő
alapú számítógépek számára tervezték, mint a
netbookok, a mobil eszközök (pl. MIDek) és az
öregebb számítógépek.

Az előbbi asztali környezetekhez hasonlóan az
LXDE is egy csokor, a felhasználói gyakorlat
egészét lefedő alkalmazást és eszközt tartalmaz.

A LXDEről további információkat olvashatsz a
honlapjukon: http://lxde.org/

Az LXDE PCLinuxOS közösségi kiadás formájában
is létezik, de más kiadásokban is használható a
tasklxde csomag, Syanptic csomagkezelőn
keresztül történő telepítésével.

LXDE alap ablakkezelője az Openbox.

GNOME

A GNOME projekt nemzetközi közösség, célja bárki
által használható kiváló szoftverek készítése.
Grafikus felhasználói felületet és számos
törzsalkalmazást (fájlkezelőt, webböngészőt, zene
és videólejátszót stb.) is tartalmazó GNOME asztali
környezetet, illetve az asztal többi részébe és mobil
felhasználói felületbe integrálható alkalmazások
előállítására alkalmas GNOME fejlesztő platformot
biztosítanak. Eredetileg 1999ben indult, a Qt (akkor
még zárt forrású) eszközkészletét használó KDE
szabad forrású alternatívájaként. A GNOME része a
GNU projektnek (http://www.gnu.org/).

A GNOME (asztali környezet) első változata 1999
márciusában jelent meg, de egészen a 2.0ás verzió
2002es megjelenéséig nem volt túl ismert és
elterjedt a különféle Linux disztribúciókban. A
GNOME 2 lett az egyik legnépszerűbb és

legkedveltebb asztali környezet a Linuxhasz
nálók körében és mindig is a KDEvel ellentétes
erőnek tartották (és hatalmas vitákat váltott ki, hogy
melyik a legjobb). 2011ben a GNOME projekt
bejelentette a (GNOME Shellként is ismert) 3.0ás
verzió kiadását és leállította a GNOME 2
karbantartását.

A GNOME 3 kibocsátását hatalmas ellenállás
fogadta a Linux közösség részéről, leginkább azért,
mert szakított a hagyományos asztali koncepcióval.
Az ellenállás és a régebbi (majd egy évtizede
használt) GNOME 2 hatalmas népszerűsége két
leágazás, a MATE és a Cinnamon elkészítéséhez
vezetett. Emellett, 2012 novemberében
bejelentették, hogy a klasszikus módot, egy sor
gnomeshell kiterjesztés révén, a GNOME 3ba is
beépítik.

A GNOMEról további információkat olvashatsz a
hivatalos honlapjukon: http://www.gnome.org/

A GNOME 2 a PCLinuxOS alá, a taskgnome
csomag, Synaptic csomagkezelőn keresztül történő
telepítés után használható. A GNOME 3 a
PCLinuxOSben pillanatnyilag nem érhető el.

A GNOME 2 ablakkezelője a Metacity, amíg a
GNOME 3 a Muttert használja.

MATE

A MATE a már nem karbantartott GNOME 2
kódjából leágazó asztali környezet. A nevét Dél
Amerika szubtrópusi részén honos növénytől a
materól kapta, amiből a mate nevű ital készül. Az

PCLinuxOS GNOME 2.32vel

Gnome 3

MATE a Linux Mint 14.1en
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átnevezés szükségszerű volt, hogy a GNOME 3
részeivel az ütközést elkerüljék. A projektet egy Arch
Linux felhasználó indította és a Linux Mint fejlesztői
támogatják.

Számos GNOMEalkalmazást ágaztattak le új név
alatt, mint a Cajat (a Nautilusból származó
fájlkezelőt), a Plumat (Geditből eredő
szövegszerkesztőt), az Atrilt (az Evincehez hasonló
dokumentumnézőt) és sok egyebet. Ezek az
alkalmazások teljes egészében részei az asztali
környezetnek és számos felhasználói szükségletet
tudnak kielégíteni.

A MATEról további információkat olvashatsz a
hivatalos honlapjukon: http://matedesktop.org/

MATE PCLinuxOS alatt pillanatnyilag nem érhető el.
A MATE a Marcot, a Metacity egy leágazását
használja alap ablakkezelőként.

Cinnamon

A Cinnamon a GNOME 3 (a GNOMEhéj) eredetileg
a Linux Mint céljára (és által) fejlesztett leágazása.
Megpróbál a GNOME 3 technológiáját alkalmazva
egy hagyományosabb, GNOME 2höz hasonló
felhasználói környezetet biztosítani. Megmutatja a

Linux Mint fejlesztői elképzeléseit a GNOME felület
alkalmazásáról a jövőbeni Linux Mint kiadásokban. A
Linux Mint fejlesztői csapatának, a Mint GNOME
Shell Extensions (MGSE) után, a második kísérlete
a GNOMEhéj felületének fejlesztésére, ami a
GNOME 3 asztali környezetre települ és egy, a
GNOME 2höz, illetve a korábbi Linux Mint
kiadásokhoz szokott felhasználóknak sokkal
ismerősebb környezetet ad.

A Cinnamonról további információ a hivatalos hon
lapjukon olvasható: http://cinnamon.linuxmint.com/

Cinnamon a PCLinuxOS alatt pillanatnyilag nem
érhető el.

A Cinnamon alap ablakkezelője az 1.2től
kezdődően a Muffin, egy GNOME 3 Mutter
leágazás.

Unity

Az UNITY nem egy teljes értékű asztali környezet,
hanem a Canonical Kft. által, az Ubuntu operációs
rendszerhez kifejlesztett felhasználói felület, a
GNOME asztali környezethez. Az Unity az Ububtu
10.10 netbook kiadásánál mutatkozott be. A

netbookok korlátozott képméretének gazdaságo
sabb kihasználásra tervezték, tartalmaz például egy
launchernek nevezett függőleges alkalmazásváltót.
Ellentétben a GNOMEmal, a KDEvel, az XFCEvel,
vagy az LXDEvel az Unity nem alkalmazásgyűjte
mény, hanem létező programok használatára épül.

Az Unityről további információkat olvashatsz a
hivatalos honlapjukon: http://unity.ubuntu.com/

Unity csak az Ubuntu operációs rendszer alatt
érhető el.

EDE (Equinox Desktop Environment)

EDE, vagy Equinox Desktop Environment egy
kisméretű asztali környezet, amit visszafogott és kis
erőforrás használatra, illetve barátságos
megjelenésre és érzetre terveztek. Linux, *BSD,
Solaris, Minix és Zaurus, sőt Xbox alatt is fut.

Az EDEről további információkat olvashatsz a
hivatalos honlapjukon: http://equinoxproject.org/

EDE az FLTK (Fast Light Toolkit) módosított
változatát használja, ami egy keresztplatformos,
modern GUI funkcionalitását adja anélkül, hogy

Cinnamon a Linux Mint 14.1en
Az Unity felhasználói felület

EDE PCLinuxOSen
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unalmas lenne. OpenGL® és a beépített GLUT
emulációval támogatja a 3Ds megjelenítést.

EDEt PCLinuxOS alatt az ede csomag Synaptic
csomagkezelővel való telepítés útján érhető el.

Razorqt

A Razorqt egy fejlett, könnyen használható és
gyors, Qt technológiára épülő asztali környezet.
Azok számára készült, akik kedvelik az egyszerű,
gyors és intuitív felületet. A legtöbb asztali
környezettel szemben a Razorqt gyenge gépeken is
jól fut.

A Razorqt projekt viszonylag új, de tartalmazza az
asztali környezetek kulcselemeit: panelt, asztalt,
alkalmazásindítót, beállítóközpontot és futásokat.

A Razorqtról további információkat olvashatsz a
hivatalos honlapjukon: http://razorqt.org/

A Razorqt PCLinuxOS alatt a razorqt csomag
Synaptic csomagkezelővel telepítés után elérhető.

A Razorqtnak nincs saját ablakkezelője, de
bármilyen modern ablakkezelővel, mint az Openbox,
az fvwm2, vagy a Kwin együttműködik.

Trinity

A Trinity számítógépes asztali környezet az Unix
jellegű operációs rendszerek számára, azzal a
céllal, hogy a KDE 3.5 stílusának megtartása mellett
csiszoljon a 3.5.10 által bevezetett kevéssé
kifinomult megoldásokon.

A KDE 3.5 volt a KDE 3.x sorozatának utolsó, 4.x
megjelenése előtti verziója. Timothy Pearson, a
Kubuntu kiadás irányítója indította a Trinityt,
folytatva onnan, ahol a KDE 3.5 befejezte. Ez a
leágazás tartja életben a KDE 3.5ágat és biztosítja
a közösségi javításokat, fejlesztéseket és a friss
hardverrel a kompatibilitást. A Trinity Debianhoz,
Ubuntuhoz, Red Hathez és más egyéb
disztribúciókhoz készül.

A Trinityről további információkat olvashatsz a
hivatalos honlapon: http://www.trinitydesktop.org/

Trinity pillanatnyilag nem érhető el PCLinuxOS alatt.

Trinity saját ablekkezelőt használ, amit TDEnek
hívnak.

Ablakkezelők

Az X Window rendszer számára készült
ablakkezelők a következők szerint
csoportosíthatóak:

Compositing (kompozitáló) ablakkezelők külön
külön elkészítik az ablakokat, ezután rakják össze
és képeznek különféle 2Ds, 3Ds környezetet. A
legfejlettebb kompozitáló ablakkezelők számos fe
lületi kinézet és érzet kialakítását, illetve fejlett 2Ds
és 3Ds effektek megjelenítését teszik lehetővé.

Stacking (halmozó, lebegő megjelenítő)
ablakkezelők az ablakokat meghatározott sorrend
ben rajzolják meg, egy ún. festő algoritmusnak
nevezett technikával. Az egyenkénti megrajzolás
lehetővé teszi az ablakkezelőnek az átfedéseket.

Tiling (csempéző) ablakkezelők „csempéznek”,
egyetlen átfedés sincs. Ezekben erőteljes a
billentyűhasználat és kevéssé (vagy sehogy sem)
függenek az egértől. A csempéző ablakkezelők
lehetnek kéziek, vagy előredefiniált kialakításúak,
vagy mindkettő. A legtöbb csempéző ablakkezelő
lehetővé teszi az ablakok halmozását (dinamikus
csempéző ablakkezelők).

Kompozitáló ablakkezelők

KWin

A KWin a KDE szoftver összeállítás (KDE SC) része,
de más asztali környezetekben is használható.

A Kwin erőteljesen támogatja a témázást, az
ablakdekorációt és a 2D, valamint 3D effekteket. A
kompozitálást különféle „backend”ek segítségével
végzi, mint jelenleg az Xrender, illetve az OpenGL
1.x, 2.x és ES 2.0. Úgy tervezték, hogy korlátozott

A Razorqt 0.5.0 alap témája.

Trinity asztal
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hardverigényű és teljesen beállítható, testre
szabható legyen.

A KWinről a KDE UserBase Wikiből lehet többet
megtudni: http://userbase.kde.org/KWin

A KWin a KDE és a FullMonty PCLinuxOSkiadások
alap ablakkezelője. Más asztali környezetben is
használható, a kwin csomag Synaptic
csomagkezelővel történt telepítése után.

Compiz

A Compiz kompozitáló ablakkezelő, ami 3D grafikus
gyorsítást alkalmaz OpenGL segítségével. Számos
új grafikus effektet és jellemzőt biztosít bármilyen
asztali környezetben, beleértve a KDEt és a
GNOMEot. A Compiz a kiegészítőket tekintve
rugalmas rendszerrel bír és úgy tervezték, hogy a
grafikus hardverek többségén jól fusson.

A Compizzel kapcsolatban továbbiakat itt találsz:
http://www.compiz.org/

A Compiz könnyen telepíthető a Synaptic
csomagkezelő segítségével a compiz csomagot
letöltve. A grafikus adapternek támogatnia kell az
OpenGL használatát.

Xfwm

Az Xfwm az Xfce asztali környezet része. Az Xfwm
támogatja az ablakok, gombok és címsorok
témázását és saját integrált kompozitáló kezelője
van. Az Xfwm tartja magát az Xfce alapelvéhez,
hogy legyen könnyűsúlyú és látványos egyszerre.

További információk az Xfwmről az Xfce4 hivatalos
dokumentáló honlapján olvashatók:
http://docs.xfce.org/xfce/xfwm4/start

Mint a korábban említett ablakkezelők, az Xfwm is
alkalmazható a legtöbb asztali környezetben, az
xfwm4 csomag, Synapticból történő telepítésével.
Az xfce4settingst (beállításkezelő) szintén
telepíteni kell, hogy az Xfwm grafikus felületű
beállítása elérhető legyen.

Mutter

A Mutter a GNOME 3 ablakkezelője, ami a Clutter
grafikus könyvtárat használja és számos vizuális
effektet támogat. A régi, GNOME 2 által használt
Metacity átdolgozása. A Mutter működhet önálló
ablakkezelőként a GNOMEtípusú asztalokon és
számos kiegészítője van. A Linux Mint fejlesztői
leágaztatták a Muttert és elkészítették a Muffint a
saját Cinnamon operációs rendszerük számára.

A Mutter legfrissebb változata a Clutter OpenGL
támogatásán keresztül biztosít kompozitáló
képességet és vizuális effekteket. Ezek a verziók a
GTK+ 3.x könyvtárral készültek és pillanatnyilag
nem elérhetőek PCLinuxOS alatt. A Mutter egy
régebbi verziója, ami GTK+ 2.x könyvtárakat
használ, a legtöbb asztali környezetben
alkalmazható a mutter csomag Synaptic
csomagkezelőn keresztül történő telepítésével.

Halmozó ablakkezelők

Afterstep

Az AfterStep halmozó ablakkezelő, eredetileg a
NeXTStep képére és érzetére épült, egységes,
tiszta és elegáns asztalt biztosít a felhasználóknak.
Az AfterStep fejlesztési célja, hogy rugalmas asztali
beállíthatóságot, fejlett esztétikát és a rendszer
erőforrásait tekintve gazdaságos felhasználást
biztosítson.

Az asztali kocka a Kwin leghatásosabb effektje.

Compiz beállítóablak KDE alatt
Xfwm kompozitálása működés közben

Windows Migrálás: asztali környezetek és ablakkezelők
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A többi ablakkezelővel összehasonlítva az AfterStep
megkülönböztető tulajdonságai az alacsony
erőforrásigény, a stabilitás és a beállíthatóság.

Az Afterstepről további információk a hivatalos
honlapon találhatók: http://www.afterstep.org/

Az Afterstep a PCLinuxOS alatt Afterstep csomag
Synapticos telepítésével érhető el.

Window Maker

A Window Maker egy X11es ablakkezelő, amit
eredetileg a GNUstep asztali környezet
támogatására készítettek. Minden szempontból
visszatükrözi a NEXTSTEP felhasználói felület
elegáns kinézetét és érzetét. Gyors,
tulajdonságokban gazdag, könnyen beállítható és
könnyen használható. Emellett szabad szoftver, a
világ minden tájáról közreműködő programozóktól.

A Window Maker felhasználói felülete stabil és egy
nagy képességű GUI konfiguráció beállítóval, a
Wperfsszel rendelkezik, ami megszabadít a
szöveges beállító fájlok kézi szerkesztésétől.
Támogatja dokkoló alkalmazások futtatását, amik

nagyon megkönnyítik az olyan napi feladatok, mint a
rendszer teljesítményének és az akkumulátor
állapotának figyelése, eszközök csatolása, vagy
Internetcsatlakozás végrehajtását.

Továbbiakat a Window Makerről a hivatalos
honlapon találsz: http://windowmaker.org/

A Window Maker PCLinuxOS alatt a Windowmaker
csomag Synaptic csomagkezelővel való telepítés
útján érhető el.

Enlightenment (E)

Az Enlightenment, ami egyszerűen Eként is ismert,
egy karcsú, gyors, moduláris és jelentősen
bővíthető, halmozó ablakkezelő X11hez, ami
önmagában, vagy más asztali környezettel együtt,
mint a GNOME, vagy a KDE, egyaránt használható.
„Asztali héj”nak sorolják be, az asztali gép (vagy
laptop) működtetéséhez dolgokat biztosítja, de nem
teljes alkalmazáscsomag.

Enlightenmentet Window Managerként is ismerik,
de biztosítja a sokkal erőforrásigényesebb asztali
környezetek funkcionalitásának javát.

Azon túl, hogy ablakkezelő, az Enlightenment
projekt teljes könyvtárkészletet ad szép felhasználói
felületek készítéséhez sokkal kevesebb munkával,
mint a régi módon, a hagyományos
eszközcsomagokkal küszködve.

Az Enlightenmentről további információt a hivatalos
honlapon találsz: http://www.enlightenment.org/

Az Enlightenment PCLinuxOS alatt task
enlightenment csomag, Synaptic csomagkezelővel
történő telepítés útján érhető el.

Blackbox/Fluxbox

A Blackbox gyors, könnyűsúlyú, C++szal készült
ablakkezelő. Sajátos tervezési célokkal készült és
bizonyos funkciók csak más alkalmazásokon
keresztül érhetők el. Úgy tervezték, hogy a lehető
legkisebb legyen és különösen a kevésbé erős
gépekhez passzoljon. A generált gradienseken kívül
a képeket nem támogatja, ellenben támogatja a
többes asztalt és a NetWM megfelelősége miatt
KDE és GNOMEkompatibilis. (Következő oldal.)

Afterstep PCLinuxOSen
Window Maker a PCLinuxOS alatt

Enlightenment KDEben PCLinuxOS alatt

Windows Migrálás: asztali környezetek és ablakkezelők
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A Fluxbox Blackbox 0.61.1 leágazásaként indult,
ugyanúgy a könnyűsúlyt megcélozva. A felhasználói
felülete egyetlen tálcával, egy jobboldali egér
billentyűre az asztalon felbukkanó menüvel és a
grafikus ikonok minimális támogatásával
rendelkezik. Az összes alapbeállítást szöveges
fájlokon kell végezni, beleértve a menük
létrehozását és a billentyűparancsok kiosztását. A
Fluxbox nagymértékben megfelel az Extended
Window Manager Hints specifikációinak.

További információt a két ablakkezelőről a hivatalos
honlapjaikon találsz:
http://blackboxwm.sourceforge.net/BlackboxWiki
http://www.fluxbox.org/

A Blackbox és a Fluxbox PCLinuxOS alatt a (megfe
lelő) blackbox és fluxbox csomagok, Synaptic
csomagkezelővel történő telepítése útján érhető el.

Openbox

Az Openbox könnyűsúlyú és nagymértékben
beállítható ablakkezelő a szabványok kiterjedt
támogatásával. Eredetileg a Blackbox 0.65.0ből vált
le, de mára az Openboxot teljesen újraírták C
programnyelven és a 3.0s verziótól kezdve nem a
Blackbox kódján alapul. Az LXDE asztali környezet
alap asztalkezelője.

Az Openbox a *box megjelenését alkalmazza és
teljes egészben témázható. A nagymértékű
beállíthatósága folytán majdnem minden
felhasználói igény kielégítésre alkalmas. Miközben
egyszerű maradt, majdnem minden formában
állítható, teljes egészében megváltoztatva a
felhasználói asztalkezelés módját.

Az Openbox képes más asztali környezetben futni,
de asztali környezet, vagy futáskezelő nélkül is
használható.

További információt az Openboxról a hivatalos
honlapon találsz: http://openbox.org/wiki/Main_Page

Az Openbox PCLinuxOS alatt az openbox csomag,
Synaptic csomagkezelővel való telepítés útján
elérhető.

IceWM

Az IceWM halmozó ablakkezelőt a X Window
rendszer grafikai infrastruktúrája számára Marko
Maček készítette. C++ban kódolta, építette fel az
alapoktól kezdve és GNU Lesser General Public
License alatt adta közre. Ami a CPU és
memóriahasználatot illeti, viszonylag könnyűsúlyú
és olyan témákkal érkezik, amikkel a Windows 95,
az OS/2, a Motif, vagy más grafikus felhasználói
felület imitálható. Az IceWM miközben kinézetében
és érzetében kitűnik, könnyűsúlyú és beállítható.

Az IceWM, a felhasználó home könyvtárában tárolt
sima szöveges fájlokkal konfigurálható, ami
egyszerű testre szabást és a beállítások mentését

Blackbox PCLinuxOS alatt

Fluxbox PCLinuxOSen Openbox beállítása LXDE alatt IceWM PCLinuxOSen
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biztosítja. Az IceWMnek opcionális beépített tálcája
van, menüvel, feladatmegjelenítéssel, hálózat és
CPUfigyelővel, email ellenőrzővel, illetve beállítha
tó órával. A GNOME és KDEtámogatást régebben
külön csomagok biztosították. A legújabb IceWM
verziók a támogatást tartalmazzák. A konfiguráció és
a menü külső GUI programokkal szerkeszthető.

További információt az IceWMről a hivatalos
honlapon találsz: http://www.icewm.org/

Az IceWM PCLinuxOS alatt az icewm csomag
Synaptic kezelővel történő telepítés után
használható.

Metacity

A Metacity a GNOME 2 asztali környezet alap
ablakkezelője volt a GNOME 3ig, amikor is a Mutter
felváltotta. Aktívan fejlesztenek és karbantartanak
egy „Marco”ra keresztelt leágazást a MATE asztali
környezet részeként, ami maga is teljességében egy
GNOME 2 leágazás.

A Metacity fejlesztését Havoc Pennington indította el
és a GNU General Public License alatt tette közzé. A
Metacity, GNOME 2.2vel történt bevezetése előtt a
GNOME Enlightmentet és később a Sawfisht
használta ablakkezelőként. Jóllehet a Metacity a
GNOME projekt része és a GNOMEasztalba
integrálásra tervezték, nem igényli a GNOMEot a
futásához és a GNOME is használható más
ablakkezelőkkel, amennyiben azok a GNOME által
megkívánt ICCCM specifikációt támogatják.

A Metacity a GTK+ grafikus widget eszközkészletet
használja a felhasználói felület elemeinek
előállítására, ami témázhatóvá és a többi GTK+
alkalmazással keverhetővé teszi.

A Metacityről ebben blogban olvashatsz
továbbiakat:
http://blogs.gnome.org/metacity/2007/12/23/start
readinghere/

A Metacity vagy a GNOME 2 asztali környezettel
összekapcsolva, vagy a Synapticból a metacity
csomag telepítésével használható.

twm

A Twm (Tab Window Manager, vagy esetleg a
főfejlesztője, Tom LaStrange után Tom's Window
Manager) címsorokat, formázott ablakokat, többfajta
ikonkezelést, felhasználói makró függvényeket,
kattintsagépeléshez és mutatóvezérelte
billentyűzetfókuszt, illetve felhasználói billentyűket
és mutatógomb kapcsolatokat biztosít.

Mindazonáltal a legújabb ablakkezelők lehagyták,
alapvetően történelmi érdekességet csináltak belőle.
Egy ideig ez volt az egyetlen választható
ablakkezelő, miután átvette a nagyon egyszerű uwm
helyét. Majdnem minden utána következő
ablakkezelő sokat vett át belőle, akár közvetlenül,
akár áttételesen, más olyan ablakkezelőkön
keresztül, mint az fvwm.

A forráskódot nem fejlesztik tovább, de a különböző
Xkiadásokhoz tartozó régi TWM archívumok
elérhetőek.

További információkat LaStrange honlapján
kaphatsz: http://www.lastrange.com/work/

A twm PCLinuxOS alatt a twm csomag, Synaptic
csomagkezelőn keresztüli telepítésével elérhető.

Fvwm

Az Fvwm halmozó ablakkezelőt Robert Nation
készítette és egy ideig meghatározó volt az
ablakkezelők között, különösen a Linuxos
közösségben. Sokat vesz át Tom LaStrange híres
twm ablakkezelőjétől, ami az első ICCCMnek
megfelelő megírt ablakkezelő. Használatának
megtanulása némi fáradtságba kerül, mivel szinte
teljes egészben konfigurációs fájlok
szövegszerkesztővel történő szerkesztésével
állítható be. De azok, akik kitartanak, végül egy
teljesen az általuk kívánt módon működő asztali
környezetet kapnak. A fejlesztés folyik és a
támogatás kiváló.

Az Fvwmt úgy tervezték, hogy a
memóriafelhasználást minimalizálja, (a Motif mwm
jéhez hasonló) 3D nézetet és egyszerű virtuális
asztalt adjon. A használhatósága különböző
modulokkal fejleszthető.

twm PCLinuxOSen

Fvwm PCLinuxOSen
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További információt az Fvwmről a hivatalos
honlapon találsz: http://www.fvwm.org/

Az Fvwm PCLinuxOS alatt az fvwm csomag,
Synaptic csomagkezelővel történő telepítés útján
elérhető.

PekWM

A PekWM halmozó X Windowos ablakkezelőt Claes
Nästen írta C++ban és nagyban testre szabható. A
kód az aewm++ ablakkezelőn alapul, de eléggé
továbbfejlesztett ahhoz, hogy többet egyáltalán ne
emlékeztessen az aewm++ra. A tulajdonság
készlete is kiterjesztett, tartalmaz ablakcsoportokat
(Ion3hoz, PWMhez, vagy Fluxboxhoz hasonlóan),
automatikus tulajdonságokat, billentyűzet
láncolatokat támogató xineramat és
billentyűzetfigyelőt, valamint sok egyebet.

További információt a PekWMről a hivatalos
honlapon találsz:
https://www.pekwm.org/projects/pekwm

A PekWM CLinuxOS alatt a pekwm csomag
Synapticos telepítésével érhető el.

Csempéző és dinamikusan csempéző ablakkezelők.

wmii

A wmii (window manager improved²  továbbfejlesz
tett ablakkezelő) csempéző ablakkezelő, ami támo
gatja a klasszikus és a csempéző ablakkezelést, ki
terjesztett billentyűzet, egér és fájlrendszer alapú
távirányítással. A munkaterületfelfogást csempéző
megközelítéssel váltja. Az ablakkezelő virtuális fáj
lrendszeren keresztül kiterjedt beállíthatóságot nyújt.

A wmii legutolsó kiadása támogatja a Xineramat és
saját, wimenunek hívott billentyűzetalapú
menüprogramot szállít, amiben előzmények és
programozható kiegészítés is van.

Továbbiak a wmiiről a Google Project Hostingon lé
vő lapon találhatók: https://code.google.com/p/wmii/

A wmii PCLinuxOSen használható, a wmii csomag
Synapticos telepítése útján.

Ratpoison

A Ratpoison egy minimalista ablakkezelő, amit
100%ban billentyűzetről lehet irányítani. A neve

„Patkányméreg” visszatükrözi a fő tervezési célját:
lehetővé teszi a felhasználónak, hogy egér nélkül
kezelje az alkalmazásablakokat. A többi csempéző
ablakkezelővel szemben, mint az Ion, a ratpoison
teljes egészben elutasítja az egeret és amennyire
lehet, kerüli az ablakok díszítését. Úgy viselkedik,
mint egy terminálsokszorozó GNUképernyő.
Minden ablak a képernyő egészére van nagyítva,
nincsenek elvesztegetett pixelek a keretekre, vagy
más díszítésre. A felhasználó fel is oszthatja a
képernyőt kettő, vagy több keretre, hogy egy időben
egynél több ablakot lásson.

További információt a Ratpoison hivatalos honlapon
találsz: http://www.nongnu.org/ratpoison/

Ratpoison PCLinuxOS alatt a ratpoison csomag
Synapticos telepítésével érhető el.

dwm

A dwm, dinamikus csempéző ablakkezelő X11hez,
megtestesíti a minimalizmus eszméjét, amiről tudjuk,
hogy több ablakkezelő fejlesztésére volt hatással,
beleértve az xmonadot és az awesomeot. Külsőleg
a wmiire hasonlít, de belsőleg sokkal egyszerűbb. A
dwm tisztán Cben készült és az egyszerűség

Képernyőkép a PekWMről működés közben
wmii a PCLinuxOSen

Képernyőkép a Ratpoisonról
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jegyében a forráskód szerkesztésén kívül minden
beállító interfészt nélkülöz. A projekt egyik alapelve,
hogy a forráskód sosem lépheti túl a 2000 sort és
így a felhasználói beállításúnak tekintett opciókat
egyetlen beágyazott fájl tartalmazza.

A dwm dinamikus ablakkezelő az Xhez. Az
ablakokat csempézve, egyesével és úsztatott
formában kezeli. Az összes felület dinamikusan
alkalmazható, a használt alkalmazások és a
végrehajtott feladatok környezete optimalizálható.

awesome

Az awesome dinamikus ablakkezelő az X Window
rendszerekhez, amit C és Lua programnyelven
fejlesztettek. Az utóbbit használják a beállításra és
az ablakkezelő kiterjesztésére. Fejlesztése dwm
leágazásként indult. Célja, hogy kimondottan kicsi
és gyors, de kiterjedten beállítható legyen és a
felhasználó számára lehetővé tegye az ablakok
hatásos kezelését billentyűzeten keresztül.

Az awesome nagymértékben beállítható, nagyon
gyors, kiemelkedő és GNU GPLv2 licence alapján
áll. Elsődlegesen a fejlett felhasználókat, fejlesztőket

és számítástechnikai feladatokkal napi szinten
foglalkozókat célozza meg, akik finoman hangolt
felügyeletet akarnak a grafikus környezet felett.

További információt az awesomeról hivatalos
honlapon találsz: http://awesome.naquadah.org/

Az awesome használható PCLinuxOS alatt az
awesome csomag telepítésével Synapticon
keresztül.

Következtetések

Sokkal több asztali környezet és ablakkezelő van
még forgalomban, amik vagy a létezők leágazásai,
vagy a karbantartásuk megszűnt. Ez a cikk nem tud
ja mindet felsorolni, de remélem, hogy legalább a
legismertebbeket és legnépszerűbbeket sikerült
érinteni. Mindamellett remélem, hogy azt is bemu
tattam, hogy valójában mit jelent a „választás sza
badsága” a Linux és a PCLinuxOS világában!

A dwm PCLinuxOSen

Az awesome PCLinuxOSen
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