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ondolom sok Linux-felhasználóban felmerült már
az a kósza gondolat, hogy miért is kell nekünk fé-
nyesen villogó, mindenféle különleges szolgáltatá-

sokat nyújtó, magas színvonalú ablakkezelõt használnunk
X-felületen? Természetesen egyáltalán nem kell, viszont
mindenki a legelterjedtebbek felé veszi az irányt. Nincs
is ezzel semmi baj, hiszen mindenki szereti, ha minél na-
gyobb tudású alkalmazások segítik mindennapi munkáját,
mert végül is gépünket sok esetben a grafikus felületen
keresztül érjük el. Erre gondoltak a népszerû munkakör-
nyezetek fejlesztõi is annak érdekében, hogy minél széle-
sebb néptömegeket csábítsanak a Linux használatára. Ab-
ból indultak ki, hogy az emberek nagy többsége Windowst
használ, így mindenki megszokta, hogy a felület minden-
ben a kedvére próbál tenni. Ha jobban belegondolunk, az
ablakos rendszerben szükségünk is van rá, hiszen más-
képp nem nagyon tudnánk elérni a mindennap használa-
tos lehetõségek jelentõs részét. Linux alatt azonban kissé
más a helyzet. Mivel rendszerünk parancssorban gyakor-
latilag verhetetlen, s a legtöbb guru ennél fogva ideje
nagy részét a parancssor elõtt tölti, ezért számukra sokkal
kényelmesebb, gyorsabb ezen a felületen keresztül vezé-
relni a masinájukat, minthogy igénybe vegyék a munka-
környezet nyújtotta, sokszor nehézkes alkalmazások segít-
ségét. A legtöbb felhasználó ugyanakkor szívesen mellõzi
a különbözõ látványos hatásokat, nem veszi igénybe
a bonyolult eszközkezelést stb. A kérdés ekkor csupán az,
miért is foglaljon el a munkakörnyezet sok-sok tárhelyet,
memóriát, processzoridõt, ha nagyrészt ki sem aknázzuk
a képességeit? Ha jobban belegondolunk, egy kezünkön
fel tudjuk sorolni milyen programokat használ egy átlagos
felhasználó egy beállított rendszeren: parancssor, web-
böngészõ, levelezõ, médialejátszó, irodai csomag. Ha pe-
dig ebbõl a szemszögbõl vizsgáljuk, bizony sokszor felesle-
gesnek tûnik a fényes grafikus felhasználói felületek hasz-
nálata, hiszen e szolgáltatások ellátására csupán egy
visszafogott tudású ablakkezelõ is bõségesen elegendõ.
Fõként akkor zavaró mindez, ha nem elég gyors a masi-
nánk, ezért munkánkat nem hogy javítaná, de jelentõsen
hátráltatja is. Ekkora engedményeket nem is szükséges
tennünk, ugyanis számtalan úgynevezett pehelysúlyú ab-
lakkezelõ (munkakörnyezet) áll rendelkezésünkre éppen
az ilyen esetekre a mindennapi felhasználók számára.
Magam is az egyik ilyen „fapadost” használom, mert bár el-
fut a KDE, és semmi bajom vele, de ezzel a kis programmal

úgy suhan a gépem, mintha legalábbis Windows 95 tanyáz-
na rajta. Ami a kihasználtságot illeti: minden tekintetben
a kezem alá dolgozik.
A következõkben néhány használható és kevésbé hasz-
nálható ablakkezelõt szeretnék bemutatni, ecsetelni elõ-
nyeiket, vázolni hátrányaikat, s mindezt olyan módon,
hogy a leggyengébbektõl haladunk a legerõsebbek felé,
miközben egyre magasabbra helyezzük felhasználói
igényeinket.

Fvwm2
Ez az ablakkezelõ bizony nem mai gyerek, fénykorát
a Unixok idejében élte, ám ez a fény mára jelentõsen meg-
kopott. Ez nem azt jelenti, hogy nem is használják. Szá-
mos helyen – fõleg távoli X-terminálok esetében – mind
a mai napig rendeltetésszerûen alkalmazzák. Ami a felépí-
tését illeti, egy különleges ablakot kapunk, ez ad helyet
a több munkafelület kezeléséért felelõs lapozónak, az órá-
nak, illetve néhány elõre meghatározott gombnak. Ez
a manapság megszokott startmenü-panelnek tekinthetõ,
azaz innen vezérelhetjük az asztalainkon lévõ ablakokat.
Leggyakrabban használt eleme az asztalon bal kattintással
elérhetõ menü, amellyel különbözõ alkalmazásokat indít-
hatunk, vagy éppen fejezhetjük be az ablakkezelõ (ezzel
együtt az X-felület) használatát. Az ablakok kezelésérõl rö-
viden annyi mondható el, hogy nehézkes, bár ez is csak
megszokás kérdése. Annyi bizonyos, hogy nem nyújt szá-

G
Pehelysúlyú ablakkezelõk
Kényelmes géphasználat csekély erõforrásigénnyel.
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munkra annyi lehetõséget (például egy egyszerû teljes
méretûvé alakítást), mint mondjuk a késõbbiek során be-
mutatandó egyéb megoldások. Ezenkívül túl nagy méretû
a keret, a fejléc, és amint nem talál elegendõ helyet egy
ablaknak az asztalon (mert már sok egyéb ablak van meg-
nyitva), akkor egy keretet ragaszt az egérmutatóra, és ne-
künk kell megmondani, hová teheti le az ablakot. Monda-
nom sem kell, hogy ez hosszú távon az agyára megy min-
den kulturált ablakkezelõn felnõtt embernek.
Összességében elmondható róla, hogy az akkori kor színvo-
nalán egy igen értékes program volt, amely azonban mára
megöregedett, s inkább csak megszállott szerelmesei hasz-
nálják, komoly munkára nem való.

Blackbox
Az Fvwm-nél ugyan jóval fiatalabb, de fejlesztõi – tudását
tekintve – az erõsen ingerszegény kategóriát célozták meg
vele. A felállás itt is nagyjából ugyanaz: asztal, rajta egy pa-
nel, amelyen a pillanatnyi munkaasztalt láthatjuk, a jelen-
leg kiválasztott ablakkal, s a panelen váltogathatunk az
egyes ablakok, illetve munkafelületek között. Ehhez az asz-
talon jobb kattintással elérhetõ rendszermenü adódik, ame-
lyen rögtön mindenféle egyéb panel nélkül megtehetjük az
összes beállítást, amit a fejlesztõk beépítettek – ebbõl jól kö-
vetkeztethetõ – nem túl sok van belõlük. A rendszer egé-
szen addig remekül használható, amíg ikon állapotúvá nem
teszünk egy ablakot, vagyis inkább addig, míg ezt a bizo-
nyos ablakot újra fel szeretnénk használni, ugyanis ekkor
kezdõdhet az eltüntetett ablak utáni ádáz vadászat.
Hosszabb-rövidebb keresgélés után általában rájövünk,
hogy a rendszermenü
Blackbox/Workspace/Icons/<ablaknév> menüpontjának be-
kapcsolásával hozhatjuk újra elõ. Csúnya hibának tartom,
hogy ha az ikon állapotú ablak futása megszakad (például
azt a terminált zárjuk be, amibõl indítottuk), akkor ebbõl
a bizonyos menübõl nem tûnik el az ablak neve, s rákattint-
va a nagy semmi jõ’ elõ az ablak helyett, s ezeket egyszerû
módszerekkel nem is lehet eltüntetni. Vigasztalódásul
a sok-sok, változatosnál változatosabb látványtéma (theme)
próbálgatását javaslom.
Mindent összevetve elmondhatom, hogy ha nem lenne ott
az ikonállapotban eltûnõ ablakok kínos kérdése, az egyik
legjobb ablakkezelõ lehetne, mert szegényes képességei kö-
vetkeztében veszett gyors (mintha Windows 3.1-et futtat-
nánk Pentium 4-sen).

Afterstep
Ez is meglehetõsen régi ablakkezelõ, amely az elõzõ kettõ-
nél megismert sajátosságokat magában hordozza, ám mind-
ezt fejlettebb formában teszi. Azt is mondhatnám, az elõzõ
két ablakkezelõ elõnyös tulajdonságait olyan módon ötvözi,
hogy eközben a hibáikat nem veszi át.
Ebben az ablakkezelõben is létezik egy különleges „ablak”,
egy gombpanel (button bar) az asztalon, amely minden

Mik ezek a misztikus munkafelületek?

A Unix háza táján a kezdetektõl fogva jellemzõ vonás
a különbözõ X-felületeknél, hogy egyszerre nem csak
egyetlen képernyõnk van. Ez azt jelenti, hogy több
munkaasztalt határozhatunk meg, ebbõl azonban mindig
csak egyetlenegy látszik. Mindegyikük hajszálra ugyan-
úgy fest, s ugyanúgy is mûködik. Szerepük az, hogy
megsokszorozzák a felhasználó számára rendelkezésre
álló felületet, amelyen számtalan ablakát szétdobálhatja
vagy épp rendszerezheti. Az ablakfelületek között általá-
ban egy lapozó segítségével mozoghatunk. Ez – akár
menü formájában, akár grafikus módon felkínálja a kü-
lönbözõ munkafelületeket, s kattintással kapcsolhatjuk
be õket – természetesen az összes munkafelületen
látszódik. Az egyes ablakok esetében lehetõségünk
nyílik áthelyezni õket, néhol csak az ablak menüjének
alkalmazásával, máshol azonban a már jól ismert fogd
és húzd módszerrel. A haladók számára használata
rendkívül hasznosnak bizonyult, de meg kell jegyezni,
hogy a csupán webezgetõ felhasználók e lehetõségtõl
inkább csak eltévednek. Ilyen esetekben ki kell
kapcsolni a lapozót, és csak az épp jelenlévõ felületen
kell elhelyezni az összes ablakot.

2. kép A Blackbox nevû ablakkezelõ 3. kép Az Afterstep ablakkezelõ bevetés közben
(forrás: � http://www.afterstep.org) © K
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munkafelületen feltûnik, s szerepét tekintve ez is azt a bizo-
nyos Start menüt valósítja meg. A grafikus felületen keresz-
tül sajnos nem lehet testreszabni, ehhez szövegszerkesztõ-
vel kell hozzányúlni a beállításfájlokhoz. Egészében el-
mondható róla, hogy nehezen és szegényesen szabható
testre, de mentségére legyen mondva, hogy ezt úgyis csak
egyszer kell megtennie a felhasználóknak. S ha ezzel meg-
volnánk, egy az elõzõhöz hasonló fürgeségû ablakkezelõt
kapunk.
Természetesen szintén megtalálható benne az asztalról bal
kattintással elõhozható rendszermenü, amelyben az After-
step saját lehetõségein kívül rendszerünk egyéb alkalmazá-
sait is elindíthatjuk. Az ablakkal természetesen minden
megszokott mûvelet elvégezhetõ. Ikonállapot alkalmazása
esetén az ablak úgy jelenik meg, mintha egy ikon lenne az
asztalon. Az Afterstepnél már megjelenik az a beállítási le-
hetõség is, hogy az egeret a képernyõ széléhez tolva átevic-
kélhetünk a szomszédos munkafelületre, így gyakorlatilag
szabadon járhatjuk be a rendelkezésre álló teljes felületet, s
az ablakok kényelmes áthúzogatásával tényleg úgy érez-
zük, mintha négyszer akkora monitorunk lenne.
Bár elsõre rendszertelennek tûnhet ez a kiváló ablakkezelõ,
de aki az elején képes átvészelni a bajos testreszabási mizé-
riát, az utána biztosan nem fog megválni tõle.

WindowMaker
Ezt az ablakkezelõt közelebbrõl szemügyre véve tapasztal-
hatjuk, hogy ez igazából az Afterstep civilizáltabb változata,
ami a gyakorlatban annyit tesz, hogy meg lett fejelve egy
grafikus beállítási modullal. Ennek segítségével már szinte
gyerekjáték a beüzemelése. Egyedül a gombpanel kezelése
érdekes. Ez ugyanis úgy mûködik, hogy ha egy grafikus
programot futtatunk, „ikonja” egy gomb formájában jelenik
meg az asztalon, amit azután az egérrel „odaragasztha-
tunk” a gombsorhoz. A legtöbb elem módosítható a meg-
szokott gyorsmenükön keresztül (jobb egér kattintás). Az
eddigiekhez képest új szolgáltatás, hogy kis programocská-
kat, úgynevezett kisalkalmazásokat (appleteket) ragasztha-
tunk az asztalra, ezek ugyanolyan megjelenési tulajdonsá-
gokkal bírnak, mint a gombpanel, de attól külön is elhe-
lyezkedhetnek. Ilyen kis appletek lehetnek például az

Xmms-vezérlõ, hangerõszabályzó, hálózati forgalom kijelzõ,
processzor-terheltség (system load) jelzõ stb. Linux alatt
egyébként minden ilyen kis programocskát, amely arra hi-
vatott, hogy folyamatosan tájékoztassa a felhasználót, vagy
éppen beavatkozási felületet nyújtson minden helyzetben,
kisalkalmazásoknak vagy appleteknek nevezzük.
Végkövetkeztetésként elmondhatjuk, hogy ez valóban
igazán használható ablakkezelõ. Egyetlen hiányossága
talán, hogy nem kaphatunk állandó adatot arra nézve,
hogy mely programjaink vannak elindítva, ugyanis nincs
tálca, amelyen megjelennének az egyes programokat jel-
képezõ gombok.

IceWM
Ez az elsõ olyan ablakkezelõ a sorban, amely kísértetiesen
hasonlít a Windowsra. Van benne Start gomb, van Start
menü, van tálca és van hely az ikonoknak a tálca jobb szé-
lén. Az asztalra történõ ikonrakosgatás még e programban
is bajos, de nem is ez a lényeg. Felépítését tekintve sokkal
egyszerûbb, mint például a WindowMaker, akár fapado-
sabbnak is tûnhet (nemcsak tûnik, de így is van), viszont
azok számára rendkívül hatékony lehet, akik már jól meg-
szokták a redmondi operációs rendszer nyújtotta grafikus
szolgáltatásokat. Mivel maga az ablakkezelõ is elég egysze-
rû, ezért ne lepõdjünk meg, ha minden apró kis jellemzõt
be tudunk állítani grafikus felületrõl. Egyetlen ablakba lett
minden bezsúfolva, amelyben a jobb oldalon lévõ listából
választhatjuk ki a beállítandó elemek körét, s a jobb oldalon
megjelenõ panelen végezhetjük a testreszabást. Sebességé-
ben nem tudtam különbséget tenni az elõzõekhez képest,
mindegyik egyformán gyors.

Xfce4
Következzék egy kicsit nagyobb ugrás az elõzõekhez ké-
pest, ugyanis ez egy sokkal fejlettebb grafikus környezet,
mint az elõzõek. Azért nem mondom, hogy ablakkezelõ,
mert annál kicsit több. Megjegyzem, minden eddig tárgyalt
„ablakkezelõ” túlmutatott az egyszerû ablakkezelésen,
ugyanis nemcsak az alkalmazásokat helyezte ablakba, ha-
nem a hátteret is adta, azon egy menüt, és szinte mind-
egyik tartalmazott gombpanelt is. Ezek mind az ablakkezelõ
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szolgáltatási színvonalát emelik. Számos esetben azonban
még ezen is túlmutató szolgáltatások jelennek meg, s ezál-
tal a hagyományos ablakkezelõkhöz képest többletet nyújtó
alkalmazásokat szokták munkakörnyezetnek nevezni. Ilyen
különleges szolgáltatás általában a munkamenet kezelése
(a használat elejétõl végéig vezérelve vagyunk, kilépéskor
sorban bezáródnak a megnyitott programok), asztalkezelés
(ikonok, menük), tálca használata, egységes keretrendszer,
egyéb hozzátartozó programok (pl.: fájlböngészõ), azt is
mondhatnánk, hogy valójában egy feladat köré csoportosí-
tott programok gyûjteményei.
Nos, e munkakörnyezetek közé sorolja magát a GTK2-re
épülõ Xfce4 is. Megjelenését tekintve inkább a nagyokra ha-
sonlít, de elég sok vonást örökölt a klasszikus ablakkezelõk-
tõl. Például, hogy a gombpanel (button bar) külön áll a tál-
cától és az ikondoboztól. Ez azonban kellõen intelligens
módon megoldott, ugyanis a gombpanelre egyedül a tálcát
nem lehet ráültetni, ezenkívül minden kényelmes szolgálta-
tást igénybe vehetünk. Rátehetjük a munkafelületek közötti
tájékozódást segítõ lapozót, appleteket aggathatunk rá, egy-
szóval igen kényelmessé alakíthatjuk. Itt is igaz, hogy min-
den beállítható grafikus felületrõl, és a GTK 2.0-snak kö-
szönhetõen egy rendkívül igényes, végletekig testreszab-
ható grafikus elemkészlettel gazdálkodhatunk. Az asztalon
egy gyorsmenü is elérhetõ, amely azonban alapértelmezet-
ten nem bukkan elõ. Ehhez meg kell keresnünk a leírásban
található XML példafájlt, s ezt kell a saját könyvtárunkba
másolni, esetleg kedvünk szerint átalakítani. (Ikonokat itt
sem rakhatunk az asztalra.) A gombpanelen nincs ugyan
Start menü, de gyakorlatilag öt perc alatt legyárthatunk
egyet – hozzáadva a leggyakrabban használt programokat.
Azokat, amelyeket nem adtunk hozzá, könnyedén elindít-
hatjuk a futtatás panelen, amely az ALT+F2 billentyûkombi-
nációval csalogatható elõ. Ezzel nem ér véget a szolgáltatá-
sok sora, melyek nagy része feltérképezhetõ az Xfce4
beállítópaneljén, amin az egyes rendszerelemeket külön-
külön testreszabhatjuk.
Bátran állíthatom, hogy ez a munkakörnyezet nagyon haté-
kony eszköz a mindennapok során: kellõen egyszerû, ugyan-
akkor minden megszokott lehetõség fejlett formában érhetõ
el rajta keresztül. Ezenkívül igényes, sõt grafikáját tekintve

a legigényesebb „fapados”, ám ezért az igényességért némi
fizetség jár, méghozzá processzoridõ formájában. De ne ijed-
jünk meg, sokkal-sokkal gyorsabb, mint mondjuk a Gnome2,
vagy a KDE, s a mindennapokban sem nyújt kevesebbet.
Magam részérõl csak dicsérni tudom ezt az alkalmazást.

Xpde
Érdekes ablakkezelõ, amely fõ céljának azt tekinti, hogy
a Windows XP munkafelületének tökéletes mása legyen
mind külcsín, mind mûködés tekintetében. Mûködés
közben még nem próbáltam ki, mivel jelenleg a kevésbé
üzembiztos állapotáról tanúskodó 0.5-ös változatszá-
mot viseli. Ilyenkor még nem érdemes szenvedni vele,
ugyanis a sok programhiba elveheti a kedvünket az
egésztõl. Ennek ellenére alaposan szétnéztem a honlap-
jukon (� http://www.xpde.com), amelyen egész ígéretes
képernyõképek találhatók.

Több ablakkezelõ egyetlen rendszeren?
Bizonyára sokakban megfogalmazódott a kérdés: vajon
megoldható-e az, hogy valaki több ablakkezelõt is használ-
jon? A válasz természetesen: igen, elõbb azonban nézzük
meg, hogy ez miért lehet fontos. Egyrészt az átállást végzõ
felhasználó gyakran szeret visszatérni a régi grafikus kör-
nyezetbe még ezt-azt beállítani, vagy valamit lelesni, más-
részt elõfordulhat, hogy a sok-sok beállítási lehetõséget kí-
náló, ámde igen lassú KDE-t használjuk arra, ha valami kü-
lönlegeset szeretnénk átállítani, ugyanakkor az a célunk,
hogy a mindennapi munkánkban egy egyszerûbb, gyor-
sabb ablakkezelõt vehessünk igénybe. Ilyen, több grafikus
felületet támogató rendszert akár kézzel is karbantartha-
tunk, de a legegyszerûbb megoldás mégis az, ha segítségül
hívunk valamilyen munkafelület-vezérlõt (desktop
manager), amely arra hivatott, hogy az X-kiszolgáló elindí-
tása után ablakkezelõ helyett elindulva csatlakozzon a ki-
szolgálóhoz. Ezekkel szokás megoldani a grafikus bejelent-
kezést. Ha tehát a gépet elindítva alapértelmezetten indul
a grafikus felület, s mi lehetõséget kapunk a bejelentkezés-
re, akkor épp egy ilyen munkafelület-vezérlõt látunk ma-
gunk elõtt. Némelyikük további szolgáltatásként támogatja
a különbözõ ablakkezelõk használatát. Ez a gyakorlatban
annyit jelent, hogy a bejelentkezés után az általunk kért
munkafelületet indítja. Mi tehát a bejelentkezéskor kérhet-
jük tõle, hogy az épp használni kívánt környezetet indítsa
el, ezáltal máris megoldódott a különbözõ munkakörnyeze-
tek kezelésének gondja.
Most aztán valóban semmi sem állhatja olvasóink útját, sza-
badon kipróbálhatják az összes fapados ablakkezelõt anél-
kül, hogy közben „tönkretennék” a rendszerüket. Javaslom
is mindenkinek, hogy próbálja ki mindegyik neki tetszõ ab-
lakkezelõt, hogy utána a saját meggyõzõdése alapján vá-
laszthasson, és szegény édesanyámat ne gyötörje csuklás,
ha netán valaki csalódik valamelyik ablakkezelõben.

Komáromi Zoltán
(komi@kiskapu.hu)
23 éves, a BME hallgatója, mellette 
PHP-programozóként dolgozik. 
Kedvenc területe a multimédia.
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