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Ahogy azt mind tudjuk, az LXDE OpenBox
ablakkezelőt használ, lxpanel menüvel, ami a
munkához szükséges menüelemeket kezeli. Itt azt
mutatom be, hogyan adhatunk OpenBox jobb
billentyűs
menüjéhez
teljes
értékű
LXDE
kompatibilis menüt, és hogyan szabhatjuk testre az
OpenBox menüt, igény szerint. Az első részben
hozzáadjuk a menüt a rendszerhez, így az asztalon
jobb billentyűvel kattintva működik, és a másodikban
megmutatom, az igényeid és későbbi használatod
érdekében miként állíthatod be. Az egész folyamat
nem tarthat tovább egy fél óránál, alig néhány
lépéssel.

Így lesz egy másolatod az új menu.xmlről. Zárd be
a szerkesztőt.

Ezen a képen a Beállítások részt kinyitottam, hogy
látható legyen, hol szükséges a testreszabás.

5) Az LXDEmenüben menj az LXAutostartot és
nyisd meg. Írd be az alábbi parancsot az utolsó
sorba.

Második rész: testreszabás
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2) Futtasd az obmenut az LXDE parancssorából,
vagy egyszerű terminálból.

6) Jelentkezz ki, vagy indíts újra. Várj néhány
másodpercet és jobb billentyűvel kattints az
asztalon. A következő képhez hasonló menü jelenik
meg.

3) Kövesd az obmenu lenti képen bemutatott
lépéseit.

Első rész: kezdeti beállítások

1) lépj be a Synapticba és telepítsd az obmenut.

4) Jelentkezz ki, vagy indíts újra. Várj néhány
másodpercet és jobb billentyűvel kattints az
asztalon. A következő képhez hasonló menü jelenik
meg.

1) Az LXDEmenüjében menj a „Fájleszközök →
Asztali beállítások → Haladó ponthoz és gondoskodj
arról, hogy az ablakkezelő által biztosított menü
megjelenítése kocka be legyen jelölve.
2) Lépje be a Synapticba és telelpítsd az openbox
menu csomagot.
3) A fájlkezelőben menj a /home/felhasznaló/.config
/openboxhoz és nevezd át a menu.xml fájlt
menu.xml.oldra. Így elkerülöd, hogy a fájl
elvesszen.
4) A fájlkezelőben
rootként
lépj
be
a
/usr/share/openboxmenube
és
másold
a
menu.xmlent a /home/user/.config/openboxba. A
fájlkezelővel változtasd meg a tulajdonost és a
csoportot a felhasználódra és nevezd át menu.xml
re, angol menüd legyen. Francia és német menu.xml
is van ott. Nyisd meg a menu.xml fájlt a Leafpad
szerkesztővel és mentsd el menu.xml.new néven.
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Itt a most, testreszabás előtt működő menüről
látható kép.
Most egy „új elem”et adunk hozzá a beállítások
résznél (kiemelve) az eszközsorban az „Új elem”re
kattintva, majd az eszközsor végén lévő nyilakkal fel,
vagy le mozgatjuk. Írd be a „Címke”be a kellő
szöveget, majd írd be a „Végrehajt”andó a
parancsot az alatta lévő mezőbe. Ez az LXDE
vezérlőközpontjának kell. Törölj ki mindent a „No
effects”től az „Xsnow off”ig kijelölve őket és az
eszköztár sorában jobb oldalt lévő mínusz jelre
kattintva. Kattints a mentésre.
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LXDE 2013 teljes értékű OpenBox menüvel
A következő két régebbi PCLinuxOS Magazine
cikket nézd meg, ha érdekel az OpenBox menü
további kiegészítése, vagy testreszabása. Ezek az
LXDEben lévő OpenBox menüre is érvényesek.
http://pclosmag.com/html/Issues/201108/page10.html
http://pclosmag.com/html/Issues/201110/page01.html
Az utolsó két kép megmutatja, hogyan néz ki a
végeredmény a PCLinuxOS LXDE 2013ban.
Az új Terminál parancsot lxterminalra kell átírni. Adj
egy újabb „Új elem”et, és a kijelölésnél írd be a
szükséges „Címke”t és a parancsot a „Végrehajtás”
mezőbe, az új terminál parancshoz. Töröld ki, illetve
távolítsd el a régi „Terminál” parancsot (alatta), az
elválasztót, a Sabayon és a Sulfur parancsot,
kijelölve őket és az eszközsor jobb szélén lévő
mínusz gombbal. Csak ezeket a parancsokat töröld.
Kattints a mentésre.
Az előző kép a testreszabás után, a „Beállítások”
hoz
hozzáadott,
az
LXDE
vezérlőközpont
menüelemet mutatja.

Még egy beállítás és végeztünk. Adj egy újabb „Új
elem”et a fent kijelölt helyre, beírva „Kijelentkezés”t
a „Címke”hez és „lxdelogout”ot a „Végrehajtás”
alatti mezőbe. Ez kell az LXDE kijelentkező grafikus
képernyőhöz. Törölj ki mindent a „Kijelentkezés”től
a „Hibernálás”ig, kijelölve őket és az eszközsorban
a mínusz ikonra kattintva. Kattints „Mentés”re. Most
készen vagy!
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És íme egy másik kép, ami a teljesen kibontott
menüt mutatja.
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