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RR?

Rolls Royce al Linux? No, Ratolí amb Rodeta... és que als informàtics s'ens escapen els acrònims per
totes bandes ;O)

L'ús i abús de la RR fa que, en veure una barra de desplaçament vertical a la finestra activa, es produeixi un moviment
reflex que dispara un parell d'arronsaments convulsius de l'índex �el dit índex, no l'index.html� damunt la roda. Si el
resultat de l'acció és nul, la cosa provoca un breu però intens sentiment de frustració. I com bé saben els malaisis, les
petites dosi són ideals per minar el temple i la concentració del bergantell més granat. A partir d'aquí, segur que corre
perill alguna llibreria vital del teu sistema.

El problema està en que l'instal·lador de la Red Hat 7.1, no la té en compte�i alguna distribució més, suposo... ja ho
aclarireu als comentaris, que per això estan.

Però aconseguir-ho és molt fàcil. Edita l'arxiu XF86Config-4 i modifica les entrades Device i Protocol per posar-hi el
que veus a continuació (els valors amb comentari són els originals):

Section "InputDevice"
        Identifier  "Mouse0"
        Driver      "mouse"
        Option      "Device" "/dev/psaux"
#       Option      "Device" "/dev/mouse"
        Option      "Protocol" "imps/2"
#       Option      "Protocol" "PS/2"
        Option      "Emulate3Buttons" "on"
        Option      "ZAxisMapping" "4 5"

Imwheel és una altre opció: aquí la trobaras(1). És el que feia servir en un Mandrake 7, perquè l'instal·lador de la versió
8.1 ja té en compte els RR. Esper que RH 7.2 també.

Lista de enlaces de este artículo:

http://freshmeat.net/projects/imwheel/1. 

E-mail del autor: benjami _ARROBA_ bitassa.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=918
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