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A szerkesztő megjegyzése: a Tip Top Tips a
PCLinuxOS
Magazine
közel
havi
rovata.
Időközönként foglalkozunk – és talán jobban
kifejtünk – egy, a PCLinuxOS fórumáról származó
ötletet. A Magazin nem fogad el a Tip Top Tips
számára önállóan beküldött felvetéseket. Ha van egy
tipped, akkor inkább a PCLinuxOS fórumán a Tips &
Tricks részében oszd meg. A tippedet kiválaszthatjuk
a PCLinuxOS Magazineban történő publikálásra.
E havi tippünk hakerdefotól származik.
A pmss (szegény ember képernyőmentője) egy
egyszerű bash felülete a Scrot képernyő mentőnek.
A pmss lehetővé teszi, hogy könnyedén készíts
képernyőképeket anélkül, hogy emlékezni kellene a
Scrot különféle opcióira és jelzőire. A pmss
használja még az xdotool erejét, hogy a
képernyőkép készítésének különféle módjait ne
csak lehetővé, hanem élvezetessé is tegye. Miután a
tökéletes képernyőkép elkészült, a pmss képes
feltölteni azt az imgurra akár névtelenül, akár az
imgur fiókodra és ad egy képmegosztó hivatkozást
fórumoknak (mint ez), GitHubnak, Redditnek,
üzenő felületeknek, weblapoknak és blogoknak. A
pmss természetesen közvetlen hivatkozást is ad a
képhez és egyet a feltöltött kép törléséhez. Sőt mi
több, a pmss naplózza az összes anonim módon
feltöltött képeket, hogy szükség esetén újra
felhasználhasd, vagy eltávolítsd a feltöltött képet a
törlő hivatkozással, ha kell. A pmss lehetővé teszi
azt is, hogy a teljes képernyőkép könyvtárat
egyetlen billentyűnyomással töröld.
A következő
típusú
formátumok érhetők el:
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képernyőkép
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.a pmss ablaka alatti nyitott ablak
.az egérmutató alatti ablak
.a felhasználó által kiválasztott ablak;
.egérrel kijelölt terület.

Először, hogy a szükséges függőségek mindenképp
telepítve legyenek rootként add ki a parancsot:
apt-get install scrot xdotool curl
Ezután töltsd le a pmssmaster.zipet, bontsd ki a
tartalmát egy könyvtárba. Nyisd meg azt a könyvtárat
a kedvenc terminálodban. Másold a pmsst valahova
a $PATHodban és adj neki chmod 755ös
engedélyt.
Csak futtasd a pmsst a terminálból bármikor, amikor
szükséged van egy képernyőképre és mondd
CHEESE.
Visszajelzéseket, kommentárokat és kritikákat várok!

mentési

.teljes képernyő;
.tiszta asztal;
.szemetes asztal
.a fókuszban lévő ablak
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