
Guia d'a�nament de GNU/Linux sobre DellLatitude X1April 14, 20061 PresentaióBenvinguts!Pel motiu que sigui heu vengut a parar aquí :-)Això és una petita guia d'a�nament de on�guraions pel Dell Latitude X1sobre GNU/Linux. Es suposa que ja es parteix d'una base instal·lada sobre laqual treballar. Si enara no teniu GNU/Linux funionant podeu provar-ho ambuna Debian, Ubuntu o qualsevol altre. Jo ho he fet amb Debian, però això nosigni�a res!2 NovetatsDarrera atualitzaió 14 d'abrir del 2006.2.1 14 d'abril del 2006
• Nova seió ACPI (pareix que la suspensió a RAM funiona bé, al om-provar)
• Nous enllaços
• Paquet Debian pel Linux-2.6.17-r1 amb pegats (a la seió de �txers)
• Enllaç a la web del �rmware per a ipw22002.2 14 d'abril del 2006
• Doument iniial3 Que funiona i que noLlistat del maquinari que �ns al dia d'avui he fet funionar, si algú te novetats,que m'informi, per favor! 1



3.1 Funiona perfetament
• Pantalla LCD
• Telat
• Touhpad amb emulaió de tres botons
• DVD-RW extern via D-Bay de Dell
• Port Firewire 1394
• Entrada de miròfon i auriulars
• USB
• Tarja de xarxa Gigabit de Broadom
• Letor de targes CompatFlash3.2 Funiona bé però al fer alguns ajustaments
• Pantalla LCD a 1280x768 i 24 bits
• Teles de funions espeials
• Sroll del touhpad gràies a synaptis
• Aeleraió 3D Intel i915
• Tarja de xarxa Wireless Intel 2200BG
• Suspensió al Dis
• Letor de targes SD (a partir del Linux-2.6.17-r1)3.3 Enara no funiona bé, però hi ha esperànes
• Modem (sense provar)
• Suspensió a RAM (inestable)4 Kernel4.1 Con�guraióPer poder tenir tot el maquinari funionant neessitau tenir nuli (kernel) om-pilat a mida amb les opions adequades. Aquí teniu el meu �txer de on�guraiódel Linux-2.6.17-r1 amb els següents pegats.2



4.2 Pegats interessantsEls pegats (path) que he emprat son els següents:Software Suspend 2 Amb aquest pegat podeu fer la suspensió al Dis.Vesa FrameBu�er TNG Aquest és per a poder emprar el framebu�er a on-sola.4.3 Paquet DebianPels debianites pererosos aquí teniu un regal: El darrer kernel (Linux-2.6.17-r1) amb els pegats, on�gurat, ompilat i empaquetat apunt d'instal·lar. Potestalviar esforços a alguns de vosaltres.5 X.Org5.1 Con�guraióAquí vos deix el �txer de on�guraió de les XOrg que esti emprant. La versió,onretament, és la 7.0 de Debian a la brana Inestable. Neessitareu una versiósuperior a la 6.8, ja que les més antigues no tenen suport per a la tarja grà�ai915.5.2 915resolutionAquí ve el tru per fer que les xorg aeptin al nostre LCD a 1280x768.Heu d'instal·lar la utilitat 915resolution i exeutar el segúent omandament:915resolution 5 1280 768Això ho haureu d'exeutar ada vegada que arrenqueu el sistema. L'altre soluióés fer que s'exeuti automatiament afegit aquestes opions al �txer de on�g-uraió (/et/default/915resolution) d'aquest programa:MODE=5XRESO=1280YRESO=7686 Wireless6.1 Con�guraióAmb el nou nuli ja està totalment integrat el driver de la wireless. Tan solsinstalau el kernel d'una versió 2.6.14 o superior amb la opió ipw2200 ati-vada. Amb els nulis més antis podeu instalar aquest driver desarregant-lo dehttp://ipw2200.soureforge.net 3



6.2 FirmwareEl driver neessita un �rmware del fabriant (Intel) per a poder funionar.Aquest, l'haureu de desarregar de la web del projete ipw2200 (http://ipw2200.soureforge.net/�rmware.php)i oloar-lo a: /lib/�rmware/7 BluetoothEl bluetooth tampo te ap problema, la veritat és que no l'he emprat gaire,però funiona. L'heu d'ativar a les opions de la Bios i també des del telatamb la tela de Funió i F2. Apareix un led blau quan està en funionament.Cerant per la xarxa podeu trobar utilitats per interonetar amb distintsdispositius amb tenologia bluetooth.8 Compat �ashLa ompat �ash també funiona perfetament, enara que he de dir que no hohe omprovat personalment. Empra el bus pmia.9 SDAquest és l'element, �ns ara, més ompliat de fer funionar de tot el portàtil.Però ja han sortit del forn uns drivers bastan �ables que permeten llegir targetesSD i MMC. Jo ja he aonseguit fer-la funionar amb la meva targeta SD de 64MBi algunes targetes més grans que m'han deixat alguns ompanys. Amb paièniatot arriba.Una vegada tenim instalat el nuli nou, simplement al arregar els mòdulsmm_ore, sdhi i mm_blok.Ens apareixerà el dispositiu: /dev/mmblk0 i ja el podrem muntar sense approblema.10 ACPI10.1 Esalat de freqüènia de la CPUPer a l'esalat de freqüènia jo empro el 'governor' ondemand, també ho podeufer amb el 'governor' onservative o bé amb l'userspae i un programa quemanetgi les freqüenies, per exemple pudyn.Per emprar l'ondemand jo vaig instalar el paquet pufrequtils i a ada iniide la màquina exeut la omanda:/usr/bin/pufreq-set -g ondemand
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Ho he automatitzat inloent aquesta omanda al �txer latitudex1 (que podeutrobar a l'àrea de desàrrega), el qual he �at al diretòri /et/init.d i l'heenllaçat des de /et/r2.d, així: 'ln -s ../init.d/latitudex1 S20latitudex1'.Com podeu veure aquest �txer també inlou una altra omanda, que serveixper a eliminar un renouet que fa l'ordinador (no enten exatament el motiu).10.2 Suspensió a RAMPer a suspendre a RAM, simplement s'ha d'exeutar aquest omanda:eho mem > /sys/power/stateAixò es pot automatitzar si tenim instalat el paquet 'apid'.Els �txers de on�guraió per l'apid són:/et/api/events/sleepevent=button/sleep.*ation=/et/api/sleep.sh/et/api/sleep.sh#!/bin/basheho mem > /sys/power/stateAra si apretam el botó de suspensió (Fn+Es) l'ordinador es posarà a dormir�ns que apretem el botó del Power o bé obriguem la pantalla.10.3 Suspensió a Dis (SoftwareSuspend2)La suspensió al dis no m'ha fallat des de ja fa molt temps (l'uso a diari, variesvegades).Una vegada tenim el nuli a punt (amb els pegats i on�gurat orreta-ment) simplement ens al instalar la utilitat d'hibernaió (la podeu trobar aquí:http://www.suspend2.net).Un op instalat podeu agafar el �txer de on�guraió (hibernate.onf) iol·loar-lo a /et/hibernate.Ara podeu hibernar exeutant om a root la omanda 'hibernate'.Per automatitzar-ho ho podeu fer així:/et/api/events/powerbtnevent=button[ /℄poweration=/et/api/powerbtn.sh/et/api/powerbtn.sh#!/bin/basheho /usr/loal/sbin/suspend2ui_fbsplash > /pro/suspend2/userui_programhibernatePels que us hagueu �txat, diré que l'eho que he afegit, sense avisar és per alsque vulgueu emprar suspend2ui, per a mostrar el proés d'hibernaió. Aquestautilitat també la podeu trobar a http://www.suspend2.net.5



11 Problemes i millores pel futurEls problemes que hi ha atualment són:
• La suspensió a la ram, la qual algunes vegades deixa la màquina penjada ial reiniiar. A vegades funiona i a vegades no, al assegurar-ne la �abili-tat. En Pau Rul·lan assegura que a partir del Linux-2.6.16 la osa funionasempre. Jo n'esti fent proves, de moment 6 resultats satisfatòris de 6intents.
• El modem. En realitat no sé si hi ha alguna forma de fer-lo funionar,possiblement ho fai amb els drivers de Linuxant o alguns altres, però noho he provat (són drivers privatius).12 Altres referènies12.1 Guies per a l'X1L'ordre no és irellevant.http://gentoo-wiki.om/HARDWARE_Dell_Latitude_X1 Això és labíblia. Enara que expliqui om fer-ho per Gentoo es pot apliar a qual-sevol distribuió.http://folk.ntnu.no/gronslet/blog/linux-on-a-dell-x1-aka-samsung-q30És bastan omplet, però no l'atualitzen gaire sovint, una llàstima.https://wiki.ubuntu.om/InstallingUbuntuOnADellLatitudeX1 Wiki Ubun-tera. Bastan ompleta (aap de veure que hi ha una expliaió de omemprar el modem)http://www.marlow.dk/dell_x1 Guia d'instalaió de Debian.http://freshrpms.net/dos/x1/ Ja s'està quedant antiquat. És molt es-qüet, el més important són els �txers de on�guraió per a l'apid.http://www.lsw.uni-heidelberg.de/users/sbrinkma/debian_on_dell.htmlManualet d'instalaió d'una Debian a l'X1http://en.opensuse.org/User:Jvdoever Esqueta guia per a instalar Open-SUSE a l'X112.2 Webs o�ialshttp://www1.us.dell.om/ontent/produts/produtdetails.aspx/latit_x1?=us&s=22&l=en&s=dfhPlana de Dell per al Latitude X1
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12.3 Projetes relaionatshttp://www.suspend2.net/ Software Suspend 2 (pegat per a la suspensió aldis)http://dev.gentoo.org/~spok/projets/vesafb-tng/ VesaFB-Tng (pegatper al framebu�er)http://mm.drzeus.x/wiki/Linux/Drivers/sdhi SDHCI (drivers per ala letora SD)http://soureforge.net/projets/ipw2200 IPW2200 (projete per a la wire-less)http://soureforge.net/projets/ipw2200-ap IPW2200-AP (projete pera fer funionar la wireless en mode Punt d'Aés)13 ContateBé, no me presentat. Tampo ho faré ara, només dir que só Antoni Villalongai que si em voleu dir res podeu enviar smap a antoni�_i_�friki.orgSalut!
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