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Alkalmazások

Katapult az a típusú prog-
ram, ami nélkül egészen
addig lehet élni, amíg nem

próbáltuk ki. A mindennapi munka,
szórakozás során már észre sem
vesszük, hogy mennyi idõt töltünk az-
zal, hogy a menüben programok után
kutatunk. Persze kellõ rutinnal már
gyorsan megtalálhatunk mindent,
de maga a menüben történõ navigáció
is idõbe kerül. Rutinosabbak persze
indíthatják a programokat parancssor-
ból is, ezáltal egyszerûsítve le a fen-
tebb leírt problémát. De vajon nincs-e
valami szebb és ötletesebb megoldás?
Hasonlók kérdésekre ad választ
a Katapult. Ez a program egy univer-
zális svájci bicska. Segítségével gyor-
sabban érhetjük el a programjainkat,
a könyvtárainkat, a könyvjelzõinket
és bármit amit el tudunk képzelni. 
Telepítéshez használjuk a terjesztésünk
csomagkezelõjét! Debian alapú rendsze-
ren egy sudo apt-get install Katapul
parancsra van szükségünk. Miután
sikeresen telepítettük, indítsuk el!

A használat
A Katapult fejlesztõi az igazán
kézreálló ALT+SPACE billentyûkom-

binációt választották ki a program
aktiválására. Ez egy jól bevált ötlet,
hiszen ezt a kettõ billentyût tényleg
nem lehet eltéveszteni. 
Miután leütöttük a billentyûkombiná-
ciót, elõtûnik a képernyõ közepén
a program ikonja egy fekete keret-
ben. Ekkor indul a varázslat. Kezdjük
el gépelni a kedvenc programunk
nevét! Én történetesen a Firefox-ot
szeretném elindítani, így elkezdem
beütni a betûit. Alig írom be, hogy
„fire” és a Katapult már tudja is mire
gondoltam. Ekkor elég megnyomni
az ENTER billentyût a kiválasztott
program indításához.
A Katapult a programjainkhoz
hasonlóan ismeri a mappáinkat
és az internetes kedvenceinket is.

Tudását pluginekkel bõvíthetjük,
bár ehhez egy kis C++ tudásra
is szükségünk lesz.
Remélem sokak kedvencévé válik
majd ez az igazán hasznos apróság!

Juhász Attila (juhat@goraffe.hu)

Digitális lõfegyver 

Katapult

Az ókori rómaiak által használt rettegett fegyver hasznos játékszerré idomult.
A Katapult segítségével villámgyorsan indíthatunk programokat, nyithatunk meg
mappákat, vagy kereshetjük meg a könyvjelzõink közül az éppen szükségeset.

11..  áábbrraa A Katapult logója
22..  áábbrraa A Katapult-ot egy „ALT+SPACE”

billentyûkombinációval indíthatjuk el

33..  áábbrraa Alig gépelünk be pár karaktert,
a Katapult már tudja is mire
gondoltunk
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