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Írta: Texstar

Az xorg 1.10.3alatt az érintőpadot rendes
működésre bírni, úgy tűnik, egy kicsit trükkös dolog.
A tapipadod beállítófájl ja az 50synaptics.conf
nevet viseli és az /etc/X11/xorg.conf.d könyvtárban
található. Ezt a fájlt az x11driverinputsynaptics
1.4.12pclos2011. i586.rpm csomaggal együtt
alapbeállításban raktam fel, egyszerűen azért mert
már elegem volt a fájl bütyköléséből. Úgy látszik, ha
beállítom valahogy , egyeseknél működik, másoknál
nem. Tehát íme néhány lehetséges megoldás. Egyik
biztosan működni fog neked is.

#

1. megoldás – alapbeállítás használata és az
érintőpad beállítása a KDE „Munkaasztal beállítása”
segítségével.

1) Nyisd meg a Konsolet (vagy más terminált)
2) Írd be: kdesu kwrite (root megnyitja kwriteot)
3) Másold és il leszd be a következőt:

#Alapbeállítás (Fedoraban alkalmazott)

Section "InputClass"
Identifier "touchpad catchall"
Driver "synaptics"
MatchIsTouchpad "on"
MatchDevicePath "/dev/input/event*"

EndSection

4) Mentsd a fájlt 50synaptics.conf néven az
/etc/X11/xorg.conf.d/ könyvtárba

5) Indítsd újra a rendszert

#

2. megoldás – Változtasd meg a beállító fájlt a lenti
eknek megfelelően. (Az Opensuse módszere és a
legtöbb embernél működik).

1) Nyisd meg a Konsolet (vagy más terminált)
2) Írd be: kdesu kwrite (root megnyitja kwriteot)
3) Másold és il leszd be a következőt:

Section "InputClass"
Identifier "touchpad catchall"

Driver "synaptics"
MatchIsTouchpad "on"
MatchDevicePath "/dev/input/event*"
#Option "Device" "/dev/input/mouse0"
Option "Protocol" "auto-dev"
Option "LeftEdge" "1700"
Option "RightEdge" "5300"
Option "TopEdge" "1700"
Option "BottomEdge" "4200"
Option "FingerLow" "25"
Option "FingerHigh" "30"
Option "MaxTapTime" "180"
Option "MaxTapMove" "220"
option "VertScrollDelta" "100"
Option "MinSpeed" "0. 20"
Option "MaxSpeed" "1. 00"
Option "AccelFactor" "0. 15"
Option "SHMConfig" "1"
Option "VertTwoFingerScroll" "1"
Option "HorizTwoFingerScroll" "1"
Option "VertEdgeScroll" "1"

option "HorizEdgeScroll" "1"
Option "TapButton1" "1"
Option "TapButton2" "2"
Option "TapButton3" "3"

EndSection

4) Mentsd a fájlt 50synaptics.conf néven az
/etc/X11/xorg.conf.d/ könyvtárba

5) Indítsd újra a rendszert

#

3. megoldás – Változtasd meg a beállító fájlt a lent
bemutatottak szerint.

1) Nyisd meg a Konsolet (vagy más terminált)
2) Írd be: kdesu kwrite (root megnyitja kwriteot)
3) Másold és il leszd be a következőt:

Section "InputClass"
Identifier "touchpad catchall"

Driver "synaptics"
MatchIsTouchpad "on"
MatchDevicePath "/dev/input/event*"
#Option "Device" "/dev/input/mouse0"
Option "Protocol" "auto-dev"
LeftEdge=120
RightEdge=830
TopEdge=120
BottomEdge=650
Option "FingerLow" "25"
Option "FingerHigh" "30"
Option "MaxTapTime" "180"
Option "MaxTapMove" "220"
option "VertScrollDelta" "100"
Option "MinSpeed" "0. 20"
Option "MaxSpeed" "1. 00"
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Option "AccelFactor" "0. 15"
Option "SHMConfig" "1"
Option "VertTwoFingerScroll" "1"
Option "HorizTwoFingerScroll" "1"
Option "VertEdgeScroll" "1"
Option "HorizEdgeScroll" "1"
Option "TapButton1" "1"
Option "TapButton2" "2"
Option "TapButton3" "3"

EndSection

4) Mentsd a fájlt 50synaptics.conf néven az
/etc/X11/xorg.conf.d/ könyvtárba

5) Indítsd újra a rendszert

#

4. megoldás – Változtasd meg a beállító fájlt a lent
bemutatottak szerint. (Elantech touchpad)

1) Nyisd meg a Konsolet (vagy más terminált)
2) Írd be: kdesu kwrite (root megnyitja kwriteot)
3) Másold és il leszd be a következőt:

Section "InputClass"
Identifier "touchpad catchall"

Driver "synaptics"
MatchIsTouchpad "on"
MatchDevicePath "/dev/input/event*"
#Option "Device" "/dev/input/mouse0"
Option "Protocol" "auto-dev"
#Option "LeftEdge" "1700"
#Option "RightEdge" "5300"
#Option "TopEdge" "1700"
#Option "BottomEdge" "4200"
Option "FingerLow" "25"
Option "FingerHigh" "30"
Option "MaxTapTime" "180"
Option "MaxTapMove" "220"
Option "VertScrollDelta" "100"

Option "MinSpeed" "0. 20"
Option "MaxSpeed" "1. 00"
Option "AccelFactor" "0. 15"
Option "SHMConfig" "1"
Option "VertTwoFingerScrol" "1"
Option

"HorizTwoFingerScrol" "1"
Option "VertEdgeScroll" "1"
Option "HorizEdgeScroll" "1"
Option "TapButton1" "1"

Option "TapButton2" "2"
Option "TapButton3" "3"

EndSection

4) Mentsd a fájlt "50synaptics.conf" néven
/etc/X11/xorg.conf.d/ könyvtárba

5) Indítsd újra a rendszert
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