
80 Linuxvilág

Fogadó a Linuxhoz

Minden állományrendszer egy galaxis, az állományok csillagok
(nagyobb állomány = nagyobb csillag), a közvetett hivatkozá-
sok pedig féreglyukként jelennek meg. Szerény szakácsotok
és hûséges pincére így navigálva kellemes órákat töltött el a
maga Linux-rendszerében.
Már alig várjátok, hogy a saját világegyetemeteket futtassátok?
Pillantsatok a 4. képre, majd látogassatok el a
� http://www.unixuser.org/~euske/pub/ címre.
A fordítás maga az egyszerûség. Kövessétek ezt a kis receptet
és az ebéd csaknem el is készült.

tar -xzvf xcruise-0.24.tar.gz

cd xcruise-0.24

xmkmf

make

A kapott futtatható állomány a könyvtárunkban csücsül, 
és oda másolhatod, ahova akarod. A futtatáshoz gépeld be a
./cruise & parancsot. Elõfordulhat, hogy az XCruise kezdeti
megjelenése túl nagy lesz a képernyõdhöz, de az X beállításai-
val szerencsére kiválasztható a megjelenítõdhöz illõ méret.
Az én táskagépem 1024×768-as megjelenítõvel bír, de én csak
egy 800×600-as területet akartam az XCruise-zal kitölteni.
A programot ehhez így indítottam el:

./xcruise -geometry 800x600+0+0

Magnifique! A bal egérgombot használva hihetetlen sebesség-
gel száguldoztam elõre, a középsõ gombbal (vagy a kettõvel

egyszerre, ha az egér kétgombos) pedig ki-bemozoghattam.
A görgetõgombok a szöget és az irányt változtatták. Gazdag
és felettébb izgalmas ez a Linux-univerzum, non?
Á, mes amis, sajnos itt a záróra. Ideje, hogy François utoljára
töltse tele a poharaitokat és visszatérjünk a való világba,
amelyre a mai alkalom után talán már nem is tudtok ugyanúgy
tekinteni. A következõ alkalomig au revoir, mes amis. A votré
santé! Bon apétit!
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A világhálón elérhetõ honlapján sok hasznos

dolgot találhatunk. � http://www.salmar.com/marcel/

Kapcsolódó címek
3dfile Web Site �web.ss.pub.ro/~mms/3dfile
fsv (3-D Filesystem Visualizer) � fsv.sourceforge.net
tdfsb (3-D Filesystem Browser) 
�www.hgb-leipzig.de/~leander/
TDFSB The WINE Headquarters �www.winehq.com
XCruise �www.unixuser.org/~euske/pub
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