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Tilläggsinformation för skrivbordet
GNOME 2.0

Den här tilläggsinformationen innehåller viktig information om skrivbordet GNOME
2.0 för operativmiljön Solaris™ vid tidpunkten för produktlanseringen. Läs det här
dokumentet innan du installerar skrivbordet.

� ”Skrivbordsfunktioner” på sidan 5
� ”Dokumentation för skrivbordet” på sidan 6
� ”Innan du installerar skrivbordet” på sidan 7
� ”Kända problem och lösningar” på sidan 7
� ”Prestandaproblem” på sidan 8
� ”Rapportera ett problem” på sidan 8

Skrivbordsfunktioner
Skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris är den första versionen av denna
lättanvända men avancerade användarmiljö som stöds av Sun Microsystems. Med
skrivbordet GNOME 2.0 kan du effektivt arbeta med de program och dokument som
du använder varje dag.

Detta är de viktigaste programvarukomponenterna i skrivbordet GNOME 2.0:

Komponent Beskrivning

Nautilus En avancerad filhanterare.

Paneler En panel är en list som innehåller programstartare,
systemmenyer, lådor och små program som kallas för
panelprogram.
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Komponent Beskrivning

Panelprogram � Cd-spelare
� Teckenpalett
� Klocka
� Kommandorad
� Inkorgsövervakare
� GKB-tangentbordsbytare
� Volymkontroll
� Fönsterlista
� Arbetsytebytare

Verktyg � Kalkylator
� Teckenkarta
� Bildverktyget
� Mediespelare
� Prestandamätare
� PostScript/PDF-visare
� Utskriftshanteraren
� Terminal
� Textredigeraren
� Ljudinspelare

Skrivbordet GNOME 2.0 innehåller omfattande hjälpavsnitt om hur du arbetar med
användargränssnittet och programmen. Det hämtade paketet innehåller dessutom
utförlig dokumentation. Mer information finns i följande avsnitt.

Dokumentation för skrivbordet
PDF- och HTML-versioner av följande handböcker medföljer i skrivbordspaketet:

� GNOME 2.0 Desktop for the Solaris Operating Environment Accessibility Guide

Beskriver hur du använder skrivbordets hjälpmedelsfunktioner.
� Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Beskriver hur du packar upp filer och installerar skrivbordet.
� Tilläggsinformation för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Det här dokumentet.
� GNOME 2.0 Desktop for the Solaris Operating Environment System Administration

Guide

Beskriver krav och funktioner för systemadministration.
� Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris
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Beskriver hur du använder skrivbordets funktioner och huvudprogram.
Informationen i användarhandboken kan skilja sig lite från den information som
finns i GNOME-hjälpen. Användarhandboken innehåller mer aktuell information
än GNOME-hjälpen.

Du kan ta del av samtliga handböcker på följande webbplats: http://docs.sun.com.
Handböckerna som du hittar på webbplatsen kan vara mer aktuella versioner än de
som finns i hämtningspaketet.

Om du vill visa en handbok måste du först packa upp skrivbordsfilerna som beskrivs i
Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris. Information om
var i de uppackade skrivbordsfilerna som du hittar handböckerna finns i kapitlet
Information om hur du arbetar med skrivbordet i Installationshandbok för skrivbordet
GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris.

Du kan ta del av följande handbok på webbplatsen
http://www.sun.com/gnome/support.html:

� Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Innehåller tips om hur du hanterar kända problem.

Innan du installerar skrivbordet
Kontrollera att du har följande handbok innan du installerar skrivbordet.
Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris. Om du inte har
ett tryckt exemplar av installationshandboken kan du hämta den från den här
webbplatsen: http://docs.sun.com . Information finns även på Sun Microsystems
dokumentationssida för GNOME: http://www.sun.com/gnome/documentation/.

Kända problem och lösningar
På följande webbplats hittar du en lista över kända problem och lösningar i
Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris:
http://www.sun.com/gnome/support.html.
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Prestandaproblem
Om något av nedanstående problem inträffar finns information i GNOME 2.0 Desktop
for the Solaris Operating Environment System Administration Guide:

� Minskade visuella prestanda för 8-bitars visning.

� Prestandaproblem för system med fjärrvisning, till exempel tunna klienter för Sun
Ray™.

� Prestandaproblem för enklare system.

Rapportera ett problem
Du kan rapportera problem på den här
webbplatsen: http://www.sun.com/gnome/support.html.
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