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Inledning

Den här handboken innehåller information om felsökning för Java™ Desktop System,
version 3, på system som kör operativsystemet Solaris™ 10.

System som stöds
Den här versionen av Java Desktop System stöder följande system:

� System som kör operativsystemet Solaris 10 på SPARC®-plattformar.
� System som kör operativsystemet Solaris 10 på x86-plattformar.

I Tabell P–1 beskrivs var det finns information relevant för den här produktversionen
om vilka system som stöds av operativsystemet Solaris. Med termen x86 i
dokumentationen för Java Desktop System avses de processorfamiljer som visas i
Tabell P–1.

TABELL P–1 Solaris-system som stöds

Arkitektur Processorfamiljer Solarissystem

SPARC � SPARC64
� UltraSPARC

Mer information finns i Solaris 10 Hardware
Compatibility List, här:

http://www.sun.com/bigadmin/hcl

x86 � AMD64
� Pentium
� EMT64

Mer information finns i Solaris 10 Hardware
Compatibility List, här:

http://www.sun.com/bigadmin/hcl
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Om den här handboken
I den här handboken beskrivs kända problem och lösningar för Java™ Desktop
System, version 3. Ändringsbegärandenumren tillhandahålls om ändringsbegäranden
loggas i programmet Bugster.

Vem den här handboken vänder sig till
Den här handboken är avsedd för dem som använder Java Desktop System, version 3,
för följande åtgärder:

� Installerar Java Desktop System.
� Administrerar Java Desktop System.
� Konfigurerar Java Desktop System i olika språkversioner.

Närliggande dokumentation
Följande handböcker relaterar till denna handbok:

� Java Desktop System Release 3 Accessibility Guide

� Java Desktop System Release 3 Administration Guide

� Tilläggsinformation för Java Desktop System, version 3, för operativsystemet Solaris 10

� Användarhandbok för Java Desktop System, version 3

Associerad dokumentation
Följande dokument är associerade till den här handboken:

� Användarhandbok för Java Desktop System E-post och kalender
� StarOffice 7 Office Suite Administration Guide
� StarOffice 7 Office Suite Basic Guide
� Installationshandbok för StarOffice 7 Office Suite
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� Användarhandbok för StarOffice 7 Office Suite

Läsa Suns onlinedokumentation
På webbplatsen docs.sun.comSM hittar du teknisk onlinedokumentation från Sun. Du
kan bläddra igenom arkivet på docs.sun.com och söka efter boktitlar och ämnen.
URL-adressen är http://docs.sun.com.

Beställa dokumentation från Sun
Sun Microsystems erbjuder utvald produktdokumentation i tryck. En lista över
dokument och hur du beställer dem finns på ”Köp tryckt dokumentation” på
http://docs.sun.com.

Typografiska konventioner
I följande tabell beskrivs de typografiska förändringarna i den här handboken.

TABELL P–2 Typografiska konventioner

Teckensnitt eller
symbol Innebörd Exempel

AaBbCc123 Namn på kommandon, filer och
kataloger, utdata på skärmen

Redigera din .login-fil.

Du listar alla filer genom att
använda ls-a.

datornamn%, du har fått
e-post.

AaBbCc123 Vad du skriver i jämförelse med vad som
visas på skärmen

datornamn% su

Lösenord:

AaBbCc123 Kommandoradens platshållare: ersätt
med verkligt namn eller värde

Kommandot för att ta bort en
fil är rm filnamn.
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TABELL P–2 Typografiska konventioner (forts.)
Teckensnitt eller
symbol Innebörd Exempel

AaBbCc123 Boktitlar, nya termer och termer som ska
framhävas

Läs kapitel 6 i
Användarhandboken.

Dessa kallas klass-alternativ.

Spara inte filen.

(Framhävd text visas ibland
med fetstil online.)

Ledtext i kommandoexempel
Följande tabell visar standardsystemledtext och superanvändarledtext i C-skalet,
Bourne-skalet och Korn-skalet.

TABELL P–3 Skalledtext

Skal Ledtext

Ledtext i C-skalet datornamn%

Superanvändarledtext i C-skalet dator_namn#

Ledtext i Bourne-skalet och Korn-skalet $

Superanvändarledtext i Bourne-skalet och
Korn-skalet

#

Musanvändningskonventioner
I följande tabell listas de konventioner för musanvändning som finns i
dokumentationen för Java Desktop System.

Åtgärd Definition

Klicka Tryck på och släpp upp vänster musknapp utan att flytta musen.

Klicka och håll ned Tryck på och håll ned vänster musknapp.
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Åtgärd Definition

Vänsterklicka Samma som klicka. Vänsterklicka används då det kan förväxlas
med högerklicka.

Klicka med mellersta
musknappen

Tryck på och släpp upp musens mittknapp utan att flytta musen.

Högerklicka Tryck på och släpp upp höger musknapp utan att flytta musen.

Dubbelklicka Tryck på och släpp upp vänster musknapp två gånger i snabb
följd, utan att flytta musen.

Dra Tryck på och håll ned musknappen och flytta sedan ett objekt. Du
kan t.ex. dra ett fönster eller en ikon. Med mittenknappen och den
vänstra knappen kan du dra och släppa.

Dra och släppa Tryck på och håll ned musknappen och flytta sedan ett objekt. Du
kan till exempel dra och släppa ett fönster eller en ikon. Släpp
musknappen för att placera ett objekt på en ny plats.

Fånga Peka på ett objekt som du kan flytta, och tryck på och håll ned
musknappen. Du kan till exempel fånga ett fönsters rubrikfält och
dra fönstret till en ny plats.
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KAPITEL 1

Systemproblem

I det här kapitlet beskrivs kända problem på systemnivå i Java Desktop System,
version 3.

1.1 Användarinställningar är inte helt
kompatibla

Plattform � Operativsystemet Solaris för SPARC-system
� Operativsystemet Solaris för x86-system

Problem De inställningar som du gjort för ditt hemkonto för en tidigare
version av skrivbordet GNOME kanske inte är helt kompatibla med
den version av GNOME som finns i Java Desktop System, version
3.

Lösning Ändra inställningarna.
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1.2 Det går inte att öppna filer i
filhanteraren

Plattform � Operativsystemet Solaris för SPARC-system
� Operativsystemet Solaris för x86-system

Problem Ändra begärandenummer: 5107407

Om du inte kan öppna filer i filhanteraren kan det bero på
avslutade NFS-monteringar. Om du har ett Solaris-system så finns
det förmodligen en mapp som heter /wabidisk, som är en
avslutad NFS-montering. Om du öppnar katalogen / i filhanteraren
kan du inte öppna andra mappar i samma fönster direkt efter att du
öppnat filhanterarfönstret. Den avslutade monteringen /wabidisk
pekar på ett system som tagits bort från nätverket, kopplats från
eller stängts av. Det här problemet påverkar endast underordnade
monteringar efter en avslutad NFS-montering, efter att du öppnat
den överordnade monteringen.

Lösning Vänta några minuter. Du bör kunna öppna mapparna sedan. Om
du har det här problemet bör du be att systemadministratören
rensar dina NFS-monteringar.

1.3 Grafik- och språkversionsproblem

Plattform � Operativsystemet Solaris för SPARC-system
� Operativsystemet Solaris för x86-system
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Problem Ändra begärandenummer: 6207091

Om du har ett system med två grafikkort kan du få problem när de
grafiska inställningarna för X-servern ska konfigureras. Den här
konfigurationen sker oftast i slutet av installationsprocessen. När
du konfigurerar grafikkorten upptäcker du eventuellt att det
svartvita siktet som indikerar att X-servern körs visas på båda
skärmarna. Inget efterföljande SaX2-konfigurationsprogram startar
emellertid.

Om du startar om systemet i det här läget ändras
tangentfunktionerna till det tyska språkområdet. För icke-tyska
användare betyder detta sannolikt att du inte kan logga in via
inloggningshanteraren GDM.

Lösning Du behöver bara ett grafikkort. Stäng av systemet, ta bort ett av
grafikkorten och installera om Java Desktop System.
Språkversionen som du valde under installationen bör nu fungera
och stämma överens. Du bör även kunna konfigurera det
återstående grafikkortet.

1.4 Gimp saknas i Grafik-menyn

Plattform � Operativsystemet Solaris för SPARC-system
� Operativsystemet Solaris för x86-system

Problem Ändra begärandenummer: 6209566

Gimp finns inte i Grafik-menyn.

Lösning Se till att variablerna TryExec och Exec innehåller den
fullständiga sökvägen till Gimp-binärfilen genom att redigera filen
/usr/share/applications/gimp-2.0.desktop.

Gör så här:
1. Öppna ett terminalfönster:
2. Skriv följande kommandon:

set TryExec=/usr/sfw/bin/gimp2.0

set Exec=/usr/sfw/bin/gimp-remote-2.0 %u
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1.5 Programberoenden

Plattform � Operativsystemet Solaris för SPARC-system
� Operativsystemet Solaris för x86-system

Problem Ändra begärandenummer: 6208829

Om systemet inte innehåller Mozilla kan du inte registrera
StarOffice 7 online. StarOffice 7 måste hitta programmet E-post och
kalender för att kunna skicka dokument.

Lösning Lägg till /usr/sfw/bin i PATH.

Gör så här:
1. Öppna ett terminalfönster.
2. Skriv följande kommando:

export PATH=/usr/sfw/bin:$PATH
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KAPITEL 2

Kända problem i program

I det här kapitlet beskrivs kända problem i specifika program i Java Desktop System,
version 3.

� ”2.1 Arkivhanteraren” på sidan 15
� ”2.2 Filhanteraren” på sidan 16
� ”2.3 Onlinehjälp för Java Desktop System” på sidan 17
� ”2.4 Inloggning” på sidan 17
� ”2.5 Mozilla” på sidan 18
� ”2.6 Textredigeraren” på sidan 19

2.1 Arkivhanteraren

2.1.1 Det går inte att visa multibytetecken i
Arkivhanteraren

Plattform � Operativsystemet Solaris för SPARC-system
� Operativsystemet Solaris för x86-system

Problem Ändra begärandenummer: 5069958

Det går inte att visa multibytetecken i filnamn.

Lösning Använd arkivformaten .zip eller .jar.
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2.2 Filhanteraren

2.2.1 Det går inte att ta bort filer

Plattform � Operativsystemet Solaris för SPARC-system
� Operativsystemet Solaris för x86-system

Problem Ändra begärandenummer: 6203010, 5105006

Du kan bara ta bort filer från ditt eget hemkatalogfilsystem.

Lösning Öppna ett terminalfönster och använd kommandoraden för att ta
bort filer utanför ditt hemkatalogfilsystem.

2.2.2 Det går inte att visa filer i
papperskorgsmappen

Plattform � Operativsystemet Solaris för SPARC-system
� Operativsystemet Solaris för x86-system

Problem Ändra begärandenummer: 6192112

Om du tar bort eller flyttar filer till papperskorgsmappen med hjälp
av Filhanteraren kan filerna kanske inte visas.

Lösning Öppna ett terminalfönster och arbeta med papperskorgsmappen
genom att använda kommandoraden.

Använd följande kommandon:
� cp: kopiera filer
� mv: flytta filer
� ls: visa filer
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2.3 Onlinehjälp för Java Desktop System

2.3.1 Onlinehjälpen hänger sig när du försöker
öppna saknade filer

Plattform � Operativsystemet Solaris för SPARC-system
� Operativsystemet Solaris för x86-system

Problem Ändra begärandenummer: 5090731

Om du försöker öppna en onlinehjälpfil som inte finns visas ett
felmeddelande. Om du inte klickar på Ok-knappen hänger sig
onlinehjälpen.

Lösning Du måste klicka på Ok-knappen i felmeddelandefönstret.

2.4 Inloggning

2.4.1 Problem med att använda
dtlogin-fjärranslutning

Plattform Plattform:
� Operativsystemet Solaris för SPARC-system
� Operativsystemet Solaris för x86-system

Problem Ändra begärandenummer: 6203727

Om du använder dtlogin-fjärranslutning kan du inte ansluta till
visningshanteraren i GNOME från vissa system.

Lösning Du måste ange IP-adressen i stället för värdnamnet när du ombes
välja fjärrinloggning.
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2.4.2 Felmeddelande vid inloggning

Plattform � Operativsystemet Solaris för SPARC-system
� Operativsystemet Solaris för x86-system

Problem Du kan mötas av följande felmeddelande när du loggar in till en
Java Desktop System-session:

Kunde inte slå upp internetadressen för värdnamnet.
Detta kommer att hindra GNOME från att fungera
korrekt. Det är möjligt att det går att lösa genom
att lägga till värdnamnet till filen /etc/hosts.

Lösning Kontrollera att värdnamnet konfigurerats korrekt. Gör så här:
� Ange värdnamnet i filen /etc/hosts till följande:

127.0.0.1 localhost loghost värdnamn
localhost.localdomain

� Kontrollera att värdnamnet listas i filen /etc/nodename. Den
här filen måste även innehålla följande rad:
127.0.0.1 localhost loghost värdnamn
localhost.localdomain

� Lägg till följande post i filen /etc/inet/ipnodes:
127.0.0.1 värdnamn

I var och ett av de här fallen motsvarar värdnamn namnet på ditt
system.

2.5 Mozilla

2.5.1 En del snabbkommandon fungerar inte

Plattform � Operativsystemet Solaris för SPARC-system
� Operativsystemet Solaris för x86-system

Problem Ändra begärandenummer: 6192644

Snabbkommandot Ctrl+Home fungerar inte som det ska när du
besöker www.yahoo.com och www.mozilla.org med Mozilla.

När markörläsning är aktiv flyttar det här snabbkommandot
markören till början av webbsidan.
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Lösning Tryck på F7 om du vill stänga av markörläsningen. Ctrl+Home
fungerar nu som det ska.

2.6 Textredigeraren

2.6.1 Det går inte att använda multibytetecken

Plattform � Operativsystemet Solaris för SPARC-system
� Operativsystemet Solaris för x86-system

Problem Ändra begärandenummer: 4937266

När du aktiverar funktionen Automatiskt indrag i textredigeraren
gedit kan du inte mata in multibytetecken ordentligt.

Lösning Inaktivera funktionen Automatiskt indrag. Gör så här:
1. Välj Redigera → Inställningar.
2. I listan Kategorier markerar du Redigerare, sedan Automatiskt

indrag.
3. Avmarkera alternativet Aktivera automatiskt indrag.

Kapitel 2 • Kända problem i program 19
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