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[Megjegyzés: a következő példákban az összes
egyes, vagy dupla idézőjel, függetlenül attól,
hogy jobbos-e, vagy balos-e, mind egyenes.]

Az XFCE-ről köztudott, hogy könnyű, gyors,
funkcionális, de mégis funkciókban gazdag. Noha a
beállítója (Desktop Stting Manager), amivel számos
kisalkalmazást lehet meghívni, nem olyan komplex,
vagy nagy mint a KDE Setting Manager, de tudja,
amire a legtöbbeknek szüksége lehet. Sok panel
alkalmazást lehet indítani. A Launcher-e (indító) a
legrugalmasabb, amit eddig láttam, lehet egyetlen
ikon, egy alkalmazás indítására, vagy ikon kis nyíllal
lenyíló menü számára, és ez úgy érhető el, hogy
egynél több programot adunk a Launcher-hez. Az
első indító ikonja lesz a fő ikon, de ha szeretnéd a
menüben is megjeleníteni, akkor csak add hozzá
még egyszer.

Miként itt a képernyőképen is láthatod, a LibreOffice
összes elemét egyetlen indítóra raktam ki.

Még van más is. Ellentétben a többi programindító-
val, nem vagy kizárólag a menüelemekhez kötve.
Amikor új elemet adsz hozzá, az lehet a szokásos
indító menüből, de készíthetsz magad is teljesen
újat, ha tudod, hol található a futtatható fájl, az ikon
és szövegszerkesztőt használva nevet és leírást
készíthetsz. Akár sajátot is készíthetsz a
szabványos bejegyzést kiegészítve.

Mi a helyzet a GenMon-nal?

Az Xfce4 teljesítménye mellett az is lenyűgöző, hogy
milyen szépen fut. De egy panelalkalmazás mégis
hiányzik, a CPU-hőfok figyelő. Tehát, most a
GenMon segítségével készítek egyet.

Amit most írni készülök, nem biztos, hogy nálad is
működni fog, de az eljárás a lényeg. Telepíteni kell a
psensor-t, a PCLinuxOS-ben Synaptic-kal elérhető.
Emellett rendszergazdaként be kell lépned a
/sys/class/hwmon/-ba, ami egy „virtuális könyvtár”,
ahonnan a számítógép hardverével kapcsolatos
dolgokat lehet kiolvasni.

A GenMon egy paneli alkalmazás, ami általad írt
szkriptet futtat. A szkript 4, megjelenítendő (nyomta-
tandó) sor kell legyen. A sorok ilyen formátumúak:

<txt>Text</txt>
<tool>Tooltip</tool>
<img>image.png</img>
<click>program</click>

Bármelyikük lehet változó, tehát számos tényező
mérhető és csak döntés kérdése, melyik tartalma
jelenjen meg a képernyőn. Az „image” egy ikon, a
„click” egy program, ami csak akkor fut, ha van
kattintható ikon hozzá, a „text” bármilyen szöveg és
„Tooltip” (elemleírás) pedig szintén bármilyen szöveg
lehet.

A komputeremben Athlon FX4100-as processzor
van. A hardvermonitora csak két adatot jelez, mások
rengeteget adnak! Az első a processzor
maghőmérséklete. A második a processzor által a
hűtőbordán disszipált teljesítmény. Nyisd meg a
fájlkezelővel a /sys/class/hwmon/hwmon0-t és ezt
láthatod:

A temp1_input virtuális szövegfájl tartalmazza a
CPU maghőmérsékletét, ezred °C-ban megadva. Ez
a Mousepad-del (az Xfce alap szövegszerkesztője)
nem nyitható meg, de tartalma bármikor kiolvasható.
Nyiss terminált és gépeld ezt be:

cat /sys/class/hwmon/hwmon0/temp1_input

Egy számot kapsz, valószínűleg 10 000 körül.
Előfordulhat, hogy máshol kell keresned a fájlt. Most
annál maradok, hogy ez a megfelelő. Ahhoz, hogy
az adatot egy szkriptfájl változójába kinyerjük, az
első sornak valahogy így kell kinéznie:

temp1=`cat /sys/class/hwmon/hwmon0/temp1_input`
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CPU-ról visszakapott hőmérsékletadat hihetetlenül
alacsony. Azért van mindez, mert úgy alakították ki a
visszaadott számot, hogy a CPU terhelését jelezze
és addig nem lesz pontos, amíg a processzor nem
kezd forróvá válni. Ha egy forró nyári napon azt
jelzik, hogy a processzor 8 °C-on fut, egyértelműen
hibás. Kicsit gondolkodtam és úgy döntöttem, hogy
az adat 60 °C-tól lesz pontos és ezért hozzá kell
adnom a jelzett hőmérséklet és a 60 közötti
különbség egy harmadát. A legtöbb processzor
esetén ez nem okozhat gondot, de természetesen,
amikor a saját szkriptedet írod, tetszés szerint
dönthetsz!

Tehát hozzáadtam ezt a néhány sort a szkriptben a
jelzett részhez.

tempdiff1=$((60000$temp1))

discrim=$(($tempdiff1>0))

tempdiff2=$(($tempdiff1*$discrim/3))

temp2=$(($temp1+$tempdiff2))

A sorok mérik a különbséget, ha a visszaadott adat
60 alatt van és ekkor elosztják 3-mal, majd azt
hozzáadják az érzékelő által adott értékhez. Vedd
észre, hogy lett egy „temp2”-d, így át kell írnod a
„temp3=” kezdetű sorban az „m=$temp1”-et
„m=$temp2”-re.

Ha Fahrenheitben szeretsz számolni, akkor még
valamit tenned kell, a „temp3=” kezdetű sorban az
„m/1000”-et írd át „32+9*m/5000”-re. A következő
sorban pedig a „°C”-t „°F”-re.

Mentsd a fájlt (én „correct-temp”-nek neveztem el az
enyémet) a /usr/local/bin könyvtárba és tedd

végrehajthatóvá. Ám mielőtt a GenMon-hoz
kapcsolnád, ellenőrizd, hogy működik-e! Ha
terminálban futtatod négysoros kimenete kell látnod,
ahogy azt a cikk elején mutattam. Emellett kell még
egy temperature-s.png ikon a /usr/bin/icons
könyvtáradba. Itt van egy:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/81695069/temp
erature-s.png

A szkript GenMon-hoz adásához előbb telepítened
kell az „xfce4-genmon-plugin”-t Synaptic-kal, majd
hozzá kell adnod a panelhez. Jobb kattintás rajta és
válaszd ki a Tulajdonságokat, ahol a „Command”
címkéjű négyzetbe írd be a szkript nevét, valamint
állítsd be az ismétlés időzítését másodpercben.

Remélem, kitalálod, hogy a genmon-t hogyan hasz-
náld a az XFCE4 lehetőségeinek fejlesztésére.
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