
L'escriptori Linkat
Com a la majoria d’escriptoris actuals dels diferents sistemes operatius, Linkat, que està 
per defecte basat en l’escriptori Gnome, utilitza icones que apunten als arxius, carpetes o 
programes. Aquestes icones estan ubicades als quadres de la part superior i inferior de la 
pantalla i al mateix escriptori. 

• Fent doble clic sobre la icona, s’obre l’acció o el programa associat.

• Prement el botó dret damunt la icona, s’accedeix als menús addicionals.

Al quadre (o panell) superior de l’escriptori, es troba el menú principal amb tres opcions: 
• Aplicacions: En desplegar aquest menú, veureu les icones de la majoria de les 

aplicacions incloses a la distribució agrupades per categories.
• Llocs: En desplegar aquest menú, se us mostraran accions per accedir a carpetes, 

l'emmagatzematge de l'ordinador, als vostres servidors de xarxa i als documents 
recents.

• Escriptori: En desplegar aquest menú, se us mostraran accions del sistema 
operatiu com ara la configuració de l’escriptori o l’administrador del sistema (Yast). 
També les opcions de blocar o sortir de la sessió.

 
Al costat de l’enunciació dels menús principals, veieu les icones del Firefox (navegador 
web), de l'OpenOffice (suite ofimàtica), del Gimp (eines de dibuix i retoc fotogràfic), del 
Banshee.(reproductor de música) i del Nautilus (navegador de fitxers). 
A la part dreta de la barra, tenim la icona d'actualització de programari, el indicador de 
tipus de connexió de xarxa, la resolució de pantalla, la icona del so i la data del sistema (si 
feu clic al damunt, apareix el calendari del mes actual) i el selector de finestres. 
Per defecte, la distribució Linkat, col·loca a la part esquerra de l’escriptori tres icones: 
l’ordinador, la carpeta inicial de l'usuari i la paperera d’arxius esborrats. Si durant la 
instal·lació troba altres dispositius (disquetera, particions de Windows del disc dur, CD-
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ROM o DVD…), també es mostraran aquestes icones. 
Al quadre (o panell) inferior de l’escriptori, trobem, minimitzades, les finestres de les 
aplicacions que tenim activades: Podem tornar a obrir-les fent clic sobre el botó del nom 
corresponent. A la part dreta d’aquesta barra inferior, hi ha, a l’extrem, el botó d’amagar 
totes les finestres obertes i, una mica abans, els botons dels escriptoris virtuals (per 
defecte només un). Amb el botó dret sobre el botó i l'opció Preferències configureu a 4 el 
nombre d'espais de treball. Es pot passar d’un escriptori a l’altre fent clic sobre cadascun 
d’ells. 
En prémer el botó dret del ratolí sobre un espai buit de l’escriptori, apareixerà un submenú 
amb les opcions de creació de carpetes, noves llançadores i documents. També facilita 
obrir el terminal i ordenar les icones per nom o alinear-les. Per acabar, s’ofereix la 
possibilitat de canviar el fons de l’escriptori. 
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