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QMPlay2 utána:

Vedd észre, hogy nem csak a betűk, hanem az 
ikonos is változtak.

De nem minden alkalmazás támogatja ezt a 
kiegészítést. A VLC például --platformtheme qt5ct -t 
érvénytelen opciónak tekinti és egyszerűen nem fut 
le. A probléma megoldására felhasználói szintű 
megközelítés kell. Történetesen az egyetlen, ami a 
Qt5 applikációk kinézet változtatja az a 
QT_QPA_PLATFORMTHEME változó, ami a TDE-
ben nincs beállítva,

Természetesen ez szükségtelenné teszi a --
platformtheme qt5ct opció hozzáadását a 
programindító parancs végéhez és az biztonsággal 
eltávolítható.

Felhasználóként szerkeszd meg a .bash_profile-t a 
home könyvtáradban. Rejtett, tehát be kell 
kapcsolnod a „Rejtett fájlok mutatása” opciót. Adj 
hozzá egy sort:

export QT_QPA_PLATFORMTHEME="qt5ct"

hogy a Qt5ct miképpen néz ki a beállításaiddal. A 
teljes téma összes színét meghatározhatod.

Futtasd a Menu Configurator-t és add a 
–platformtheme qt5ct opciót a megváltoztatni 
kívánt kinézetű alkalmazást futtató parancs 
végéhez csapva. Például, ha a QMPlay2 kinézetét 
akarod változtatni:

QMPlay2 platformtheme qt5ct

Az esetek többségében ez megváltoztatja az 
alkalmazás kinézetét.

IQMPlay2 előtte:

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 Magazineban történő publikálásra. 

E havi  tippünk a PCLinuxOS fórumának reelcat 
nevű tagjától származik.

Amióta a QT5-ös alkalmazások megjelentek a 
PCLinuxOS-ben, engem nagyon zavart, hogy nem 
tudtam beállítani kinézetüket Trinity alatt. A Qt4-gyel, 
még a Qt3-mal nem volt gond, csak Qt5 kinézete, 
betűi, színe stb. kizárólag KDE Plasma 5-ben 
változhattak meg. És elég sok volt belőlük:  
SMPlayer, VLC, Master PDF Editor, Openshot és a 
számuk is növekedett.

Amikor a Qt5ct config alkalmazás a tárolóban 
megjelent, megpróbáltam beállítani a Qt5-alapú 
alkalmazások kinézetét, de nem tudtam elérni. A 
Qt5ct, egy Qt5 alkalmazás, még saját magát sem 
változtatta meg mondván, hogy nincs másik 
változtatható Qt5 alkalmazás. Abban a 
meggyőződésben adtam fel, hogy talán egy, a 
kinézetet változtató könyvtár hiányzik, amit nem 
tudok beazonosítani.

Ám ez csak mostanáig tartott. Az egyik utóbbi 
frissítés lehetővé tette a Qt5 kinézetének 
változtatását. Elkezdtem keresgélni a neten, 
kísérletezni és úgy vélem megtaláltam a Qt5 
alkalmazások kinézetének változtatási módját.

Futtasd a Qt5ct-t és állítsd be a kívánt kinézetet. 
Én a Fusion widget-et használtam (a Plastique-hoz 
elég hasonló), Crystalsvg ikonokat (TDE alap) és 
Charcoal 10 betűt (kiválóan olvasható). Ellenőrizd, 
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Mentsd és jelentkezz be újra. Most már minden  Qt5 
alkalmazás az elvártaknak megfelelően néz ki. 

Remélem ez a rövid hogyan hasznos lesz a 
PCLinuxOS Trinity felhasználónak a Qt5 
alkalmazások beállításában.
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