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26/08/12 - Algunes impressions sobre LXDE
Seguint amb les deliberacions sobre quin gestor de finestres fer servir comparteixo
algunes impressions sobre LXDE.
Com a aspectes positius cal dir que és molt ràpid.
Com a aspectes negatius:
? El widget que incorporen per defecte no diu el temps de bateria, em diu sempre el
100%
En aquest sentit el meu amic Gonzalo em recomenà l' xfce4-power-manager que
es pot instal·lar des del centre de programari d'Ubuntu
? La tecla de capturar la pantalla Prnt Scrn / Impr pant, està desactivada per
defecte.
? La combinació de tecles CTRL + ALT + L per a bloquejar l'escriptori no està
mapejada
Jo faig servir KSnapShot i de nou gràcies a Gonzalo Shutter, que permet editar les
captures i posar-lis fletxetes, difuminar àrees, etc...
? El suport per a monitr extern és nefast.
Es nota que és una solució que fan servir principalment per a màquines d'escriptori
(towers) i no està prou provat en portàtils.
Hi ha molt poques opcions, i si desactives el monitor intern del portàtil per a
treballar amb el monitor extern de sobretaula, i després desconnectes el monitor
per a endur-te el portàtil, et quedes sense imatge.
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També hi ha un error ortogràfic "Ressolució" hauria de ser "Resolució" amb una s.
? Per defecte els tema suporta GTK2 i no el darrer GTK3
? Amb alguns tipus de lletra l'open office em mostrava caràcters estranys i els
menús contextuals de l'arbre del meu IDE de desenvolupament estaven desplaçats
on feia clic respecte el que s'il·luminava. Amb les fonts més conegudes no em
passava.
? Amb el salva pantalles desactivat després de suspendre, ha aguantat bastant
però em va petar també, tancant totes les aplicacions
? No es pot desactivar el clic prement al trackpad. Les opcions de configuració de
ratolí són mínimes i minses
Traduir a l'Anglès. Translate to English
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