
Mengenali desktop dreamLinux 



Minimum Spesifikasi hardware
Proc : PIII 800MHz

Ram  : 128MB

VGA  : Shared 4MB

Harddisk : ~2GB

monitor : Standard

Support almost lanCard, printer HP, canon i1000,i1700, epsonC43/45, scanner(?)

Kernel : 2.6

Dekstop Manager : Xfce MacOs Like customization

Office : OpenOffice 2.0

Internet : Firefox



Boot Menu
Berikut tampilan boot menu ketika komputer yang diinstal dreamlinux di aktifkan. Pilih 
menu paling atas 'DreamLinux MMGL Edition' untuk menggunakan dreamlinux dalam 

modus normal

Setelah proses boot selesai, akan muncul jendela untuk melakukan login. Masukkan 

nama beserta password user untuk melakukan login. (pada Ugos, telah dilakukan 



autologin, sehingga akan otomatis masuk kedalam sistem)

Dekstop DreamLinux
Berikut tampilan desktop dreamlinux beserta keterangannya

Keterangan :

A Tombol Menu Kalau diklik akan tampil daftar menu yang dapat 
digunakan

B Folder Document User Dapat diisi dengan documentdocument pribadi 
user
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C Panel Atas Menampilkan list jendela aplikasi yang berjalan

D Applet dan mini control 
music player

Berisi tanggal dan tray applikasi. Juga ada mini 
control player music anda :)

E Kotak sampah Berisi filefile sampah yang di buang. Dapat 
dikosongkan dengan klik kanan > empty trash

F Desktop Background  desktop background anda. Cara mengganti pada 
bagian selanjutnya

G Panel Bawah Terdapat shortcut aplikasiaplikasi yang sering 
digunakan



Menu Utama
Berikut tampilan menu utama ketika tombol kanan atas pada desktop  diklik

Pada DreamLinux, Menu utama akan muncul dibagian mana saja, ketika kita 
melakukan aksi klik kanan pada sembarang layar desktop. Seperti yang terlihat pada 
gambar dibawah



File Manager
File  manager  digunakan  untuk  menjelajah  berkas  (file)  yang  ada  di 

komputer  anda.   Pada  layar  desktop  ada  icon - icon  yang  menunjukkan 

par tisi dan  folder  yang dapat  dijelajahi. Klik ganda pada  icon - icon tersebut  

un tuk  menjelajahi berkas - berkas yang anda simpan pada komputer.

Seperti  pada  gambar  dibawah,  icon  yang  diklik  adalah  home,  sehingga 

m u ncul isi da ta - da ta  pada  home user. 

Anda  dapat  mengubah - ngubah  tam pilan  file  manager  sesuai  dengan  

kenyamanan  anda.  Sebagai  contoh  apabila  anda  merasa  icon  pada  file 

manager terlalu besar dapat  dikecilkan melalui menu  view - >  zoom out



Konfigurasi Desktop
Konfigurasi sys tem dan  desktop  ada pada menu  - >  system - >  DCP 

Control Panel 

Selanjutnya pilih XFCE set ting untuk melakukan set ting pada  ta mpilan 

desktop. Hampir semua konfigurasi tampilan desktop  terdapat  didalam 

menu  ini





Pada Xfce set ting manager anda dapat  melakukan beberapa  set ting 

desktop.

Sebagai contoh, kita akan mencoba mengganti desktop  background. Klik 

icon desktop  pada  jendela Xfce set ting manager. Selanjutnya pada  bagian 

image klik tombol folder un tuk  me milih background  image pada  file yang 

kita miliki.

Pada tab behaviour  anda juga dapat  mengatur  ukuran  icon desktop  dan 

font, dengan mengganti nilainya.



Apabila anda merasa icon file manager terlalu besar, dapat  diatur  pada 

bagian filemanager. Klik icon filemanager. Pada tab view dapat  diatur  

tampilan file manager, sedangkan pada tab side panel dapat  diatur  ukuran  

icon size. Apakah ingn small, normal, a tau  large




