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Mindannyian szeretjük időről, időre lecserélni az
asztalunk hátterét. Vannak akik ezt szeretik
gyakrabban, pl. 30 percenként, vagy minden
harmadik órában, vagy naponta. Elemezve a
PCLinuxOS fórum hozzászólásait úgy találtam, hogy
sokan szeretnék a háttérképet automatikusan
cserélni egy előre meghatározott gyakoriság szerint,
egyfajta háttérképdiavetítést készítve az asztalukra.

Néhány hónapja írtam egy cikket arról, hogyan
használjuk az Xfce beépített tapétadiavetítő
eszközét, illetve a Thunar felhasználói műveleteit
arra, hogy ilyet beállíts. Az utóbbi hónapokban
láttam, hogy néhányan követeltek hasonló eszközt
Mate és LXDE asztalkezelőhöz is. A NatGeo és a
Bing háttérkép szkriptjei kódjának részbeni
felhasználásával sikerült összeraknom egy szkriptet,
ami nem csak Xfce, hanem KDE. Mate, e17 és
LXDE alatt is csinál a háttérképekből diavetítést.

Igen, vannak más „háttérkép diavetítők” a
PCLinuxOS tárolójában. Ugyanakkor néhány
közülük egy adott asztali környezetre készültek.
Mások legjobb esetben is csak nehézkesek. Célom
volt, hogy valami olyasmit készítsek, ami a
PCLinuxOSben elérhető összes asztali
környezetben működik, az „esetlenséget” eltávolítva.

Mielőtt részletesebben belemennénk, íme a rövid
szkript (lent). Beírhatod kézzel is, másolhatod és
beillesztheted a magazin lapjairól (kedvenc
szövegszerkesztődbe, mint a Mousepad, a Leafpad,
a Geany, a Kwrite, a Kate, stb.), vagy letöltheted a
magazin honlapjáról. Ha az utóbbit választod ne
felejtsd el eltávolítani a .txt fájlkiterjesztést és
végrehajthatóvá tenni (pl. chmod +x). A KDE
használóknak telepíteniük kell még az xdotoolt
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Synapticból, az e17 felhasználóknak
engedélyezniük kell a DBus Extensions modult. A
sorok lenti számozása csak a könnyebb eligazodást
segíti és el lehet (el kell) távolítani.

Ahogy működik

Ahogy korábban említettem, „újra hasznosítottam” a
NatGeo és a Bing háttérkép szkriptje kódjának
egyes részleteit, amik a PCLinuxOS Magazine
2013. szeptemberi és októberi számában
megjelentek. Ezek a „kód blokkok” az egyes asztali
környezetekhez megfelelően állítják be a tapétát.
Miért találjuk fel ismét a kereket? Használjuk csak
azt, amiről tudjuk, hogy működik.

A beállítás szerint a szkript a /home/felhasználó
/Wallpaper könyvtárban keresi a tapéták fájljait.
Szerintem és sok felhasználó szerint is előnyösebb
a tapéták képfájljait saját könyvtárban tartani, külön
a többi képfájltól. Javaslom ezt az eljárást követni, a
fájljaid rendezettsége érdekében. Ha nincs /home/
felhasználó/Wallpaper könyvtárad, csinálj egyet és
töltsd fel a tapétáid képfájljaival. Ha a tapétáid képeit
másképpen rendszerezted, a 83. sort szabadon
módosítva megjelenítheted a kívánt könyvtárat.

A 90. sor beállít egy ciklust. A 91. sorban a find
parancs véletlenszerűen beolvas egy *.jpg, vagy
*.png fájlt és az „X” változóba tárolja. Ezt a változót
később a különféle asztalok alprogram függvényei
használják az asztali tapéta beállítására.

Továbbra is a cikluson beül, a szkript 117. sora
beállít egy késleltetést a következő véletlenszerű
kép megjelenítése előtt. A szkript úgy van beállítva,
hogy 10 percenként (innen a sleep 10m parancs)
váltsa a tapétát. Ha szeretnéd, hogy például 30
percenként cseréljen, cseréld a sleep 10m
parancsot sleep 30mre.

Ha valamilyen töredék időt akarsz, mint például 10
perc 23 másodperc a tapéta cseréjére, a parancsot
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sleep 623sre kell cserélned (10 perc x 60
másodperc = 600 másodperc + 23 másodperc =
623). Az „s” paraméter mondja meg a sleepnek,
hogy percek helyett másodperceket használjon. A
másodperc a sleep parancs alapértelmezettje, tehát
a sleep 623 pontosan úgy működik, mint a sleep
623s.

Alternatívaként használható még 10.383m is, mivel
a sleep egyike azon kevés parancsnak, ami
felismeri és használja tizedesjelet, ellentétben a
legtöbb más paranccsal, ami csak egész értékeket
fogad el. A próbák során beállítottam sleep 10s
parancsot is, vagyis az asztali hátterem minden 10.
másodpercben változott. Végül a ciklus a 119.
sorban zárul.

Hátrányok

A korábban említett szkriptek újrahasznosítása miatt
azok hátrányai érvényesek erre is. Anélkül, hogy
ideidézném azokat, a korábbi szkripteket
megtárgyaló cikkekre hivatkoznék inkább.

Amennyiben Xfce alatt a háttérkép diabemutató be
van állítva a saját beépített eszközével, ezen szkript
használatának hatására a Xfce ablakkezelő
tapétakezelője visszavált egyképes üzemre.

Használat

Először is mentsd a szkriptet az útvonalban szereplő
könyvtárba. Van egy „speciális” könyvtáram a
/homeomon belül, aminek „Script” a neve
(idézőjelek nélkül), ezt beillesztettem a rendszer
útvonal (path) meghatározásába. Minden

felhasználói szkriptemet ide rakom, és ez
könnyebbé teszi meghívásukat terminálból, Thunar
felhasználói műveletből, vagy bármilyen más
helyről, ahol parancsot adsz ki. Ellenkező esetben,
ha olyan könyvtárban helyezed el, ami nem szerepel
az útvonalleírásban, a szkript teljes elérési útvonalát
és fájlnevét be kell írnod.

Mint minden ebbe a „vonalba” tartozó szkriptnél, az
általad használt asztali környezetnek megfelelő
parancssori kapcsolóval indítod a szkriptet.
Ennélfogva a slideshow.sh kde4 a szkripted indítja
és megmondja, hogy a KDE alprogramokat
(függvényeket) alkalmazza a tapéta cseréjére.
További parancssori kapcsolók az xfce, az lxde, a
mate és az e17. Az slideshow.sh parancs
paraméter nélküli , vagy help, illetve h kiadása
hatására megjeleníti a parancssori kapcsolókat,
majd kilép.

Ezzel a szkripttel könnyen kiadható a parancs a
kedvenc asztali környezeted indító eszközében,
hogy automatikusan induljon, ahányszor csak
bejelentkezel az asztalra.

Összegzés

Most már az összes asztali környezet felhasználója
élvezheti a háttérkép diabemutatót anélkül, hogy
csak egy, vagy két asztali környezetben működő
eszközökre kellene szorítkozniuk, vagy nehézkes
interfészekkel, illetve parancsokkal kellene
bajlódniuk. Most a felhasználók beállhatnak
EGYETLEN eszköz mögé, ami kezeli az asztali
tapéta bemutatót, függetlenül a környezettől.
Különösen azon felhasználók értékelhetik, akik több
asztali környezetet is telepítettek.
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