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Screenlets

Screenlets
Screenlets jsou jednoduché malé aplikace, které vám na plochu zobrazí např. hodiny, vytížení
procesoru, zaplnění disku, poznámky, předpověď počasí a mnohé další…

Instalace
Pro běh této aplikace budete potřebovat funkční akcelerované prostředí.

Nainstalujte balík screenlets.
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Použití
Správce screenletů spustíte z menu Systém → Volby → Screenlets (starší verzi ze zdrojů
najdete v Aplikace → Příslušenství → Screenlets), případně příkazem screenlets-manager. V něm
můžete jednotlivé screenlety aktivovat případě vypnout a nastavit, aby se spouštěly ihned po
přihlášení.

Vrstva widgetů
Pokud používáte Compiz Fusion, můžete screenlety umístit na samostatnou vrstvu, kterou můžete v
případě potřeby skrýt.
U všech screenletů vyberte v nastavení Treat as Widget
V CompizConﬁg Settings Manager povolte Widget Layer
V nastavení Widget Layer nastavte Brightness na 100 a vypněte volbu End Widget Mode on
Click

Nyní již můžete screenlety zobrazit a skrýt pomocí klávesové zkratky F9, kterou případně
můžete v nastavení Widget Layer změnit.
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Automatické zobrazení

Normálně je vrstva widgetů po startu skryta. Je však možné po spuštění automaticky stisknout
klávesovou zkratku pro její zobrazení.
Nainstalujte balík xautomation.
Spusťte Systém → Volby → Sezení
Přidejte nový program po přihlášení. Pojmenujte jej třeba Vrstva widgetů a zadejte následující
příkaz:
xte 'sleep 5' 'key F9'

Pokud jste měnili v nastavení vrstvy widgetů klávesovou zkratku, v příkazu tuto zkratku změňte
také. Pokud se vám vrstva widgetů přesto nespouští, zkuste zkrátit prodlevu spuštění (číslo za slovem
sleep vyjadřuje prodlevu v sekundách).

Instalace dalších screenletů

Další screenlety si můžete stáhnout třeba na Gnome-look nebo na domovské stránce
programu.
Po stažení archiv rozbalte do skrytého adresáře ~/.screenlets a pomocí nástroje screenletsmanager jej aktivujte.

Odkazy
Domovská stránka programu
Screenlets - to pravé pro vaši obrazovku
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