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Ahogy Antonis a cikkében rámutatott, Linux
használata során számos asztali környezet és
ablakkezelő választható. PCLinuxOSnek is sok van,
amikből választhatsz. De honnan tudod, hogy melyik
felel meg neked és a számítástechnikai
igényeidnek?
Természetesen
kipróbálhatod
az
összes,
PCLinuxOS alatt elérhető LiveCDt. Ezek abban
segítenek, hogy kiválaszd, KDE, LXDE, vagy XFCE
asztali környezet fusson, mint fő választás. De ha új
vagy a Linuxban, akkor néha nehéz megállapítani,
hogy melyik biztosítja számodra az adott helyzetben
legjobban működő környezetet. Ne izgulj! Ez
könnyen megoldható helyzet. Mi mind tudjuk, hogy
ilyen választással nem szembesülsz olyan
kereskedelemben elérhető szoftverek esetén, mint a
Microsoft Windows és az Apple OSXe. Ez a
választási lehetőség a Linux bájának része. A Linux
egésze a választási lehetőségről szól.
A választás egyszerű, ha kizárólag a LiveCDvel bíró
asztali környezetek közül próbálsz választani. De ez
csak éppen kezdi kapirgálni a lehetőségek felszínét.
Mi van, ha nem tudsz választani a KDE, vagy az
LXDE asztali környezet között? Mi van, ha
szeretnéd kipróbálni az „egyéb” asztali környezetek
egyikét (FluxBox, Enlightment, Openbox stb.),
amiből jelenleg nincs LiveCD? Hiszed, vagy sem,
egyik esetben sem kell választanod. Mindkettő … ,
vagy mindegyik meg lehet neked, ha úgy döntesz.
KDE és LXDE ... legyen neked mindkettő
Hogy megmutassam, milyen egyszerű is ez,
készítettem egy önálló KDE telepítést VirtualBox
ban (kép fent).
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Mihelyst telepítetted a KDEt, teljesen frissítetted is
a KDEt. Indítsd újra a komputert a teljes frissítés
után, csak azért, hogy a számítógéped biztosan az
aktuális szoftvert használja. Ez a teljes folyamat
olyan, mint amikor egy „üres vasra”, számítógépre
menne a telepítés.

Mihelyst újraindítottál, nyisd meg a Synapticot és
keresd meg a „tasklxde”t.
Jobb billentyűvel kattints a „tasklxde”re és válaszd
a „Kijelölés telepítésre”t a helyi menüből.

A Synaptic ezután megmutatja az LXDE
telepítéséhez szükséges további csomagok listáját.
Ugyanez érvényes az összes többi asztali
környezetre, amit még esetleg telepíteni szeretnél –
az LXDEt csak a bemutatás céljából választottam.
Válaszd a „Kiválaszt”ot a fenti párbeszédablakban
és ezután az „Alkalmaz” gombot, hogy az új asztali
környezet települjön. Amikor a további asztali
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környezeted telepítése befejeződött, jelentkezz ki a
futó munkamenetből.

fájlkezelő – látható, mindkettő az asztalon megnyit
va. Vedd észre az ablakdíszítések eltéréseit.
A választás, hogy a KDE egy kisebb étvágyú
ablakkezelővel fusson, lehetővé teheti a KDE
sikeres használatát olyan hardveren is, ami
egyébként nem lenne alkalmas egy „rendes” KDE
telepítés futtatására észrevehető lassulás nélkül.
Összegzés

sok feladatnál
lesznek.

Kattints a kék nyílra a munkafolyamat bejelentkező
képernyője alján. A fenti képen láthatóhoz hasonló
választási listát kapsz. Válaszd ki azt az asztali
környezetet, amit az új munkamenetben futtatni
szeretnél. Ezután válaszd ki a felhasználói fiókot
bejelentkezéshez és add meg a jelszót.
Az ismételt bejelentkezés után láthatod, hogy az
asztali környezetünk LXDEre változott. Most teljes
LXDE asztali környezetet használsz.
Van néhány további előnye a PCLinuxOSedre
telepített, két különböző asztali környezetnek.
Először is, a plusz asztali környezethez az alap és a
kapcsolódó programok is telepítésre kerülnek. Ezzel
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további

választási

lehetőségeid

Ahogy látod, a Linux teli van választási
lehetőségekkel. Ha új vagy a Linuxban, akkor ez
olyasmi, amihez hozzá kell szoknod – ugyanakkor
ez nagyon szép változás, különösen ha már
hozzászoktál. Nem vagy többé kötve, hogy valamit
egyféleképpen
csinálj,
az
„egy
méret
jó
mindenkinek” grafikus felhasználói környezettel. A
Linuxtól a személyi számítógéped valóban
„személyi” lesz, hiszen olyan sok féleképpen testre
és
személyre
szabhatod
a
számítógép
használatodat.

Másodszor, ha ismét belenézel a munkamenet
menübe, néhány további lehetőséget láthatsz.
Például, most már futtathatod a KDEt OpenBox
ablakkezelővel. A KDE rendesen a Kwint használja
ablakkezelőnek, de az LXDEvel települ az
OpenBox ablakkezelő, mivel az LXDE azt használja.
Így lehetőséged van a KDEt egy „könnyebb”
ablakkezelővel futtatni, mint amivel rendesen
menne. Az előző képen a KDE OpenBox
ablakkezelővel fut és mind a Dolphin, mind a
PCManFM – a KDEhez, illetve a LXDEhez tartozó
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