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Boa tarde a todos,
Essa é prôs fãs do cairo dock, que prá quem não conhece, é um dock tipo Mac da Apple, que mostra os ícones
em uma barra animada no seu PC, então vejamos:
Ele está nos repos do PClinux, baixe-o via Synaptic; no meu PC, ele se instalou em
...> Menu K...> Aplicações...> Mais aplicações...> Configurações...cairo dock.
Mas como meu PC só tem a placa de vídeo onboard e sem aceleração 3D, acontece que ficou uma barra preta
no entorno do cairo, completamente indesejável, e, é aê que entra a dica, objeto dese post.
Antes de mais nada baixe o xcompmgr ou via synaptic ou via terminal com apt-get, depois de baixado,
começamos a criar o passo que vai acabar com a tal barra!
Segue:
1_Crie um arquivo com o xcompmgr, assim
# nano xcompmgr....> edite-o com as seguintes linhas:
#!/bin/bash
xcompmgr &
2_Salve o arquivo, depois, dê modo de execução prá ele, assim:
# chmod +x xcompmgr
3_Se voce listar, (# ls) vai ver um monte de arquivos inclusive o xcompmgr, porque voce fez isso como root
4_Copie esse arquivo para a pasta Autostart do kde4 para automatizar a entrada, assim:
# cp xcompmgr /home/seu usu/.kde4/Autostart
5_Copie tambe? a entrada do cairo prô mesmo lugar assim:
Vá ao menu k...etc, etc, onde seu cairo se instalou, e arraste o ícone dele prá dentro da pasta /home/seu
usu/.kde4/Autostart, com os dois short-cuts dentro dela o cairo vai abrir sempre ao bootar o S.O e sem a tal tela
preta
E é isso srs, espero que tenham gostado da dica.

Boa sorte a todos!!

