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25/12/10 - Repte Ubuntu: dia 8
Trobo una pega, i és que Altr Gr + 5 no mostren el signe de l'euro si no el d'un mig.
½
Miro la configuració del teclat, a Sistema -> Preferències -> Teclat i veig que la
combinació és Alt Gr + E.

De fet al teclat del meu portàtil el símbol d'euro és indicat sobre la e però no m'hi
havia fixat tan acostumat com estic a fer Alt Gr i 5.
Instal·lo OpenVpn i funciona a la perfecció. (a windows xp o 7 de 64 bits no
funciona i en el de 32 se li ha de donar permisos d'administrador).
Instal·lo l'aplicació radmin de windows, que serveix per a controlar altres equips
remotament. Amb Wine funciona perfectament.
Un altre bon detall, els programes executats amb Wine i minimitzats que no surten
a la barra de tasques, els que surten a la barra inferior dreta de windows en petit (el
que s'anomena tray icons) com ara el rellotge, els antivirus, etc... apareixen a la
barra superior d'icones d'Ubuntu, com si es tractés d'un programa més.
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Responen als botons dret i esquerre com qualsevol programa nadiu de Linux.
El funcionament del sistema i de Firefox és molt millor que en windows. Em
refereixo a la situació en que tens moltes finestres obertes, cadascuna amb
publicitat en flash, i javascript, i això fa que l'ordinador vagi lent. Si sobre windows
una finestra de firefox es pot quedar congelada, sense respondre, durant 20
segons, amb Linux no m'ha passat més que per espai d'un parell o tres de segons.
No he tingut cap problema per accedir a la partició de l'antic windows i treballar amb
els arxius d'allí, fins i tot amb els programes que executo amb Wine.
Per a aquests programes amb Wine cada volum muntat apareix amb una lletra
d'unitat.
Això sí, de vegades cal obrir primer un volum amb el Nautilus (explorador d'arxius)
per a que Linux el munti i la lletra de la unitat estigui disponible per als programes
que s'executen amb Wine.

Traduir a l'Anglès. Translate to English
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