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16/07/09 - Sol·lucionant problemes de mala configuració de la resolució i pantalla negre en Ubuntu

Ahir un amic em comentava que va estar mirant de canviar la configuració de les X
del seu Ubuntu, i va forçar una configuració que el seu monitor no soportava.
Llavors ho veia tot negre, literalment, puig el monitor no podia mostrar la resolució
que havia especificat a Ubuntu.
Per a solucionar-ho els passos que s'han de fer són els següent:
1. Arrancar el sistema normalment
2. Donar-li una estoneta per a que arranqui.
3. Prèmer CTRL + ALT + F1. Això fa que el focus canvïi a una finestra terminal de
text. Tots els linux suporten aquestes pulsacions de tecles. (es pot fer CTRL ALT F1
o CTRL ALT F2... i per a tornar a les X CTRL ALT F7) enlloc d'això també es poden
matar les X (tancar) prement CTRL ALT SUPR (suprimir és la tecla d'esborrar <? )
4. Fer login com root o com usuari normal
5-a. Si heu fet login com a root, escribiu: dpkg-reconfigure xserver-xorg
5-b. Si heu fet login com a usuari normal, escribiu: sudo dpkg-reconfigure
xserver-xorg
6. Seguiu les indicacions en pantalla i es reconfiguraran les X.
7. En acabat escribiu: shutdown -r now o bé premeu CTRL + ALT + SUPR per a
reiniciar. Hauria de reiniciar correctament.
Via:
http://www.cyberciti.biz/faq/ubuntu-linux-how-to-reconfigure-x-windows-system-xorg
-server/Ahir un amic em comentava que va estar mirant de canviar la configuració
de les X del seu Ubuntu, i va forçar una configuració que el seu monitor no
soportava.
Llavors ho veia tot negre, literalment, puig el monitor no podia mostrar la resolució
que havia especificat a Ubuntu.
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Per a solucionar-ho els passos que s'han de fer són els següent:
1. Arrancar el sistema normalment
2. Donar-li una estoneta per a que arranqui.
3. Prèmer CTRL + ALT + F1. Això fa que el focus canvïi a una finestra terminal de
text. Tots els linux suporten aquestes pulsacions de tecles. (es pot fer CTRL ALT F1
o CTRL ALT F2... i per a tornar a les X CTRL ALT F7) enlloc d'això també es poden
matar les X (tancar) prement CTRL ALT SUPR (suprimir és la tecla d'esborrar <? )
4. Fer login com root o com usuari normal
5-a. Si heu fet login com a root, escribiu: dpkg-reconfigure xserver-xorg
5-b. Si heu fet login com a usuari normal, escribiu: sudo dpkg-reconfigure
xserver-xorg
6. Seguiu les indicacions en pantalla i es reconfiguraran les X.
7. En acabat escribiu: shutdown -r now o bé premeu CTRL + ALT + SUPR per a
reiniciar. Hauria de reiniciar correctament.
Via:
http://www.cyberciti.biz/faq/ubuntu-linux-how-to-reconfigure-x-windows-system-xorg
-server/

Ahir un amic em comentava que va estar mirant de canviar la configuració de les X
Windows (gestor de finestres, normalment KDE o GNOME) del seu Ubuntu, i va
forçar una configuració que el seu monitor no soportava.Llavors ho veia tot negre,
literalment, puig el monitor no podia mostrar la resolució que havia especificat a
Ubuntu.
Per a solucionar-ho els passos que s'han de fer són els següents:
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1. Arrancar el sistema normalment
2. Donar-li una estoneta per a que arranqui.
3. Prèmer CTRL + ALT + F1. Això fa que el focus canvïi a una finestra terminal de
text. Tots els linux suporten aquestes pulsacions de tecles. (es pot fer CTRL ALT F1
o CTRL ALT F2... i per a tornar a les X CTRL ALT F7) enlloc d'això també es poden
matar les X (tancar) prement CTRL ALT SUPR (suprimir és la tecla d'esborrar <? )
4. Fer login com root o com usuari normal
5-a. Si heu fet login com a root, escribiu: dpkg-reconfigure xserver-xorg
5-b. Si heu fet login com a usuari normal, escribiu: sudo dpkg-reconfigure
xserver-xorg
6. Seguiu les indicacions en pantalla i es reconfiguraran les X.
7. En acabat escribiu: shutdown -r now o bé premeu CTRL + ALT + SUPR per a
reiniciar. Hauria de reiniciar correctament.
Via:
http://www.cyberciti.biz/faq/ubuntu-linux-how-to-reconfigure-x-windows-system-xorg
-server/
Traduir a l'Anglès. Translate to English
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