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Úgy gondoltam, hogy végeztem a TPC
cikksorozattal … egészen addig, amíg eszembe
nem jutott még valami, amit meg szerettem volna
osztani veletek.

Tudtad, hogy a Kodi futtatható önállóan, saját
környezetében? Hacsak meg nem változtattad a gép
betöltésére vonatkozó futási beállításokat, nagy az

esélye, hogy fogalmad sincs arról, hogy ez
lehetséges.

Íme az ügymenet. Amiko telepíted a Kodit a
PCLinuxOSt futtató gépedre, a Kodi úgyis beállítja
magát, hogy önállóan, saját folyamatában fusson.

Mivel én XFCEt használok, Gtk Display Manager
(GDM) van a gép betöltésekor. Nagy
valószínűséggel ugyanezt látod, ha LXDEt,

Openboxot, vagy Matet használsz elsődleges
asztali környezetként.

Kattints az egérrel a „Session” (Környezet?) szóra
(bal alsó sarok), és a fenti képhez hasonlót látsz
majd. Megnyílik egy párbeszédablak a futtatható
környezetek felsorolásával. Ez a kép VirtualBoxban
telepített LDXEmről készült, hármas számmal
jelölve, negyedikként sorolja fel a Kodit. Válaszd ki
a Kodit a listából és futtathatod azt, a PCLinuxOS
példányodon asztali környezet, vagy ablakkezelő
nélkül.

Mit mondasz? Miért akarhatná bárki is ezt
választani.

Nos, mondjuk, hogy van egy gyengébb géped, amit
média centerként akarsz újrahasznosítani. Ahelyett,
hogy betöltenél asztali környezetet és ablakkezelőt –
vesztegetvén a RAMot és a videó RAMot ezek
céljára – egyszerűen futtathatod a Kodit önálló
programként.

Kiválóan fut a X tetején. Kezeli a saját kijelző
szükségleteit és még azt is megengedi, hogy
szükség esetén hozzáférj a hálózathoz. Rendelkezik
még saját, beépített fájlkezelővel is (amit néhány
kodiról szóló cikkben már használtunk).

További előnyök, hogy a Kodi minden esetben teljes
képernyős módban indul el, automatikusan csatolja
a külső meghajtókat és kilépéskor alapból
kikapcsolja a gépet – ahelyett, hogy csak a Kodi
ablakát zárná be.

Az, hogy nem terheled más programok futtatásával
fölöslegesen, amikor HTPCként akarod használni, a
Kodit önálló módban futtatva, javulhat teljesítmény.
Ez különösen akkor szembetűnő, amikot HD videó
adatfolyamot próbálsz nézni. Emellett, gyengébb

HTPC: Kodi futtatása önálló környezetben
PCLinuxOS Magazine – 2015. november

http://pclosmag.com/html/Issues/201511/page05.htm


PCLinuxOS Magazine Page 2

képességű komputerek esetén minden extra bit
sokat segíthet.

Ki tudja? Talán ez a kis tudásmorzsa segít, hogy az
egyébként használaton kívül lévő, mellék laptopodat
fogjad és átalakítsd saját, úti HTPCddé.
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Posted by Mr. Minions~KevinHertz on October 13, 2015, running KDE.
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