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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
számára 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..

E havi tippünk a PCLinuxOS fórum Agent Smith
nevű tagjától származik.

Egy új tárolószolgáltatót kellett találnom a „felhő-
ben”. A DropBox, hogy úgy mondjam egyre blokko-
lóbb lett.

Rátaláltam a Copy-ra (http://www.copy.com/), ami
egy nagyon jó szolgáltató. 15 GB induló szabad
hely, további bővítés lehetőségével.

A Copy Agent-nek van linuxos kliense 32 és 64 bites
architektúrára is, nagyon jó és nagyon jól működik.

Ugyanakkor, mivel nincs telepítője, egy egyszerű
eljárást kell követnünk, hogy a PclinuxOS-
rendszerre felrakhassuk.

1. Itt hozz létre egy fiókot.

2. Töltsd le a Linux-klienst innen:
https://copy.com/install/linux/Copy.tgz

3. Bontsd ki a fájlt. Létrejön egy Copy könyvtár.

4. Root-ként másold ezt a könyvtárat a /opt
könyvtárba.

5. Készíts .desktop fájlt a kedvenc szövegszerkesz-
tőddel. Nevezd el copy.desktop-nak.

6. A fájl tartalma ez legyen:

[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=Copy Agent
Comment=Share Files
Exec=/opt/copy/x86/CopyAgent (figyelj erre a
sorra – ha 64 bites a rendszered ez a sor így nézzen
ki: /opt/copy/x86_64/CopyAgent)
Icon=Copy-FB.png
Terminal=false
Type=Application
StartupNotify=true
Categories=GTK;Network;X-MandrivaLinux-
Internet-RemoteAccess;

7. Innen az ikont (root-ként) másold a
/usr/share/pixmaps könyvtárba.

8. A .desktop fájlt másold a /usr/share/applications-
ba (szintén root-ként kell csinálni).

9. És íme, a Copy Agent ikon meg fog jelenni a start
menü Internet részében.

Remélem élvezni fogod a Copy.com által nyújtott
szabad tároló gigabájtjait.
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