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A szerkesztő megjegyzése: a Tip Top Tips a PCLinuxOS Magazine új havi
rovata. Minden hónapban foglalkozunk egy, a PCLinuxOS fórumáról származó
ötlettel – és talán jobban kifejtjük. A Magazin nem fogad el a Tip Top Tips számra
önállóan beküldött felvetéseket. Ha van egy tipped, akkor inkább a PCLinuxOS
fórumának Tips & Tricks részében oszd meg. A tippedet kiválaszthatjuk a
PCLinuxOS Magazine-ban történő publikálásra.

Az e havi tipp a PCLinuxOS főrumának Bill Grubbs nevű tagjától származik.

Készíts tálcabezáró ikont az asztalra.

Kattints jobb billentyűvel az asztalra és válaszd az „Új létrehozása→
Alkalmazásra mutató link”-et.

Nyílik egy ablak, ott egy négyszög „Alkalmazásra mutató új link” szöveggel,
készen arra, hogy új nevet adj a hivatkozásnak.

Gépeld be, hogy „Tálcaajtó” (idézőjelek nélkül) új névként.

A „Tulajdonságok”-nál kattints a fogaskerék ikonra és megnyíló részben az
alkalmazás gombra, majd válaszd az „Eszközök”-ket a lenyíló menüből. Válaszd
a CDROM, vagy DVD ikont, amelyik leginkább illik az eszközödhöz.
(Megjegyzés: én nem találtam nekem valót.)
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Ezután kattints az Alkalmazás fülre.

A „Parancs” melletti mezőbe írd be „eject-T” (idézőjelek nélkül). Kattints: OK.

Szüksége esetén állítsd be a jogosultságokat.

Ha egynél több optikai meghajtód van, akkor mindegyikhez külön ikon kell.
Címkézd fel azokat igény szerint és a parancsot ilyen formában írd be:

eject -T cdrom
eject -T dvdrecorder
eject -T dvdrom (további magyarázatok alább.)

A -T a váltást jelenti. A hivatkozás egyaránt nyitja és zárja is a tálcát.

Az, hogy milyen nevet használj, attól függ, hogy az /etc/fstab-odban milyen név
jelenik meg az eszköz mellett. Ha nem akarod, hogy az asztalon legyen az ikon,
vagy akkor is elérhetőnek akarod, amikor az asztalt el van takarva, húzd az indító
panelre, vagy a gyorsindító panelre, ha a valóban a kicsi, helytakarékos ikonokat
szereted. Ezután az eredeti ikont törölheted az asztalról, ha akarod.

Amikor a macskád, vagy a kutyád megy el mellette, csukd be a tálcát és nézd a
hatást.

*****

Ha egy pillantást vetsz a kiadás (eject) parancs parancssori opcióira, ezt fogod
látni:

[parnotetoshiba@parnotetoshiba ~]$ eject help

Usage:
eject [opciók] [<eszköz>|<csatolási pont>]

Eject removable media. = Külső eszköz leválasztása.

Options: = opciók
a, auto <on|off> autom. kidobás ki, bekapcsolása
c, changerslot <slot> CDváltón léptetés
d, default alapbeállítás szerinti eszköz
f, floppy flopi kidobása
F, force eszköztípustól eltekintés
i, manualeject <on|off> kézi kidobás ki, bekapcsolása
m, nounmount nincs leválasztás
M, nopartitionsunmount másik partíciót ne válassza le
n, noop nincs kidobás, csak a talált eszközt jelzi
p, proc /proc/mounts használata

/etc/mtab helyett
q, tape szalag kidobása
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r, cdrom CDROM kiadása
s, scsi SCSIeszköz kiadása
t, trayclose tálca zárása
T, traytoggle tálca állapotának váltása
v, verbose kimeneti üzenetek engedélyezése
x, cdspeed <speed> CDROM max. sebességének beállítása
X, listspeed a CDROM lehetséges sebességei
h, help ezen help megjelenítése és kilépés
V, version verzióinformációk mutatása és kilépés

Alapból ilyen sorrendben próbálja r, s, f, és q, amíg
sikerül

További információk a kézikönyv eject(1) alatt

(Megj.: ahol lehetett a help szövegét magyarra átírtam. - Ford.)

Az eject -n parancssori futtatása megjeleníti az összes, a parancs által felismert
és talált eszközt. Az írásra használt laptopomon a DVD-RW-t /dev/sr0-ként jelzi.
Az asztali gépemen a DVD-RW-ket /dev/sr0 és /dev/sr1-ként sorolja fel.

Vagyis, a laptopomon a DVD-RW tálcájának nyitását az eject -T /dev/sr0 pa-
rancs végzi. Mivel a laptop tálcája rugós, a „toggle” (váltás) parancs csak kinyitni
képes a tálcát, másik irányba nem hat. A tálcát kézzel kell zárni, határozottan
betolva a rugó ellenében egészen addig, amíg nem rögzül zárt állapotban. Az
asztali gépemen, ahol motoros tálcák vannak, a „toggle” parancs egyaránt nyitja
és zárja a meghajtó tálcáját. Így a laptopnál – vagy minden, rugós ajtajú meg-
hajtótálca esetén – az eject -r /dev/sr0 parancs ugyanilyen jól működik.

Emellett, ha a hivatkozás ikonját lecserélnéd (ahogy azt „pag”, a fórum egy tagja
jelezte), a mentést követően lépj vissza (legalábbis KDE-nél) és szerkeszd a
hivatkozást. Az ikont bármire kicserélheted.
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