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A szerkesztő megjegyzése: a Tip Top Tips a PCLinuxOS 
Magazine új havi rovata. Minden hónapban foglalkozunk 
egy, a PCLinuxOS fórumáról származó ötlettel – és talán 
jobban kifejtjük. A Magazin nem fogad el a Tip Top Tips 
számára önállóan beküldött felvetéseket. Ha van egy 
tipped, akkor inkább a PCLinuxOS fórumának Tips & 
Tricks részében oszd meg. A tippedet kiválaszthatjuk a 
PCLinuxOS Magazine-ban történő publikálásra..

E havi tippünk a PCLinuxOS fórum dm+ nevű 
tagjától származik.

A napi munkában Mate-t használok, de néhány 
kedvenc programom a KDE-környezet részét képezi. 
Egy idő után az összes KDE-alkalmazás kezdett 
nagyon lassúvá, lustává válni, amikor fájlt kellett 
megnyitni, vagy menteni, egy percet (vagy többet) is 
igénybe vehetett a megnyitás, vagy a mentés 
párbeszéd megjelenítése.

Úgy tűnik a KDE fájl megnyitás és mentés 
párbeszéde megpróbálja elérni a fájlbejegyzéseket a 
„Helyek” vagy „Könyvjelzők” listá(k)ban, hogy 
megkapja a státuszukat (méret, felhasznált hely stb.)

Ha a fájlbejegyzés hiányzik, mint egy hálózaton 
megosztott, vagy törölt könyvtárnál, a művelet 
hosszú időt vesz igénybe, mielőtt megmutatná a 
megnyitás, vagy mentés párbeszédet (esetenként 
egy percnél több).

Ezt tapasztaltam a kwrite, kate és okular 
használatánál, de az összes kfile könyvtárat 
használó alkalmazásra is hatással van.

Megoldás:

*Ellenőrizd a „Helyek”, vagy „Könyvjelzők” paneleket 
elérhetetlen, vagy nem létező könyvtárakat keres-e, 
és távolítsd el azokat..

*Ha a KDE az fő asztalod, és ezt tapasztalod a 
Libreoffice, vagy OpenOffice használata során:

- Jelöld ki „LibreOffice párbeszédablakok használa-
ta”-t (Eszközök → Beállítások → LibreOffice → Általá-
nos → Megnyitás és mentés párbeszédablakok).

- OpenOffice-nál hasonlóan (Eszközök → Beállítások 
→ OpenOffice → Általános → Megnyitás és mentés 
ablakok) „OpenOffice párbeszédablakok használata”.

Források

https://bugs.kde.org

[Bug 373352] file open/save/save as dialog is slow if 
automounted filesystems are not available (nfs, smb, 
etc )

[Bug 363185] file selection dialog very slow when 
samba shares are not present

[Bug 366720] stat() on faulty nfs mountpoints causes 
all KDE applications to deadlock (kill -9 required)
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http://www.pclinuxos.com/forum/index.php/topic,140138.msg1197014.html#msg1197014
http://pclosmag.com/html/issues/201709/page12.html
http://www.pclinuxos.com/?page_id=10
http://pclosmag.com/html/issues/201709/www.eff.org
http://www.commandlinefu.com
http://www.dosgamesarchive.com/



