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Assalamu alaikum wr.wb.

Salam Open Source . . .

Alhamdulillah kali  ini  saya mau berbagi sedikit  ilmu yang saya dapatkan dari  baca-baca di 
internet. Gak terlalu penting dan menarik, tapi hanya sekedar menambah wawasan dan pengetahuan 
saja. Siapa tau ada yang tertarik mau mencobanya. 

Kali  ini  saya  ingin  bercerita  tentang pembuatan  wallpaper  slideshow di  desktop Gnome di 
Blankon  7  (Pattimura).  Seperti  yang  kita  ketahui  desktop  Gnome  ini  adalah  desktop  yang  paling 
banyak dipakai di Linux seperti Ubuntu, Blankon, dan lainnya. Sedangkan wallpaper slideshow adalah 
salah satu fitur menarik yang ada di Desktop GNOME dimana kita bisa menikmati pergantian desktop 
dalam  rentang  waktu  tertentu.  Secara  default,  di  Ubuntu  atau  Blankon  sudah  tersedia  wallpaper 
slideshow dengan judul cosmos. Silahkan cari saja.

Sekarang saya akan coba membuat wallpaper slideshow ini secara manual, meskipun bisa saja 
menggunakan aplikasi wallpaper slideshow yang sebenarnya sudah ada. Tinggal googling, insya Allah 
ketemu.

OK langsung ke TKP, sebelumnya siapkan beberapa gambar sebagai wallpaper dan letakkan 
dalam satu folder, misal saya meletakkannya dalam folder /home/pulung/Music yang isinya:

– 1.jpg

– 2.jpg

– 3.jpg

– slidepaper.xml

Langkah pertama mari  kita buat file slidepaper.xml. Caranya buka gedit atau text Editor dengan 
klik Applications – Accesories – Text Editor dan simpan dengan nama slidepaper.xml di folder tadi. 
Jadikan satu folder dengan gambar-gambar yang akan kita jadikan wallpaper.

Codenya sendiri saya copas dan modifikasi dari file /usr/share/background/cosmos/background-1.xml

Untuk membuka kodenya silahkan buka terminal di Applications – Accesories – Terminal dan ketikkan

sudo gedit /usr/share/background/cosmos/background-1.xml

Kemudian masukkan password Anda. Setelah itu copy paste ke file slidepaper.xml yang akan kita buat 
tadi. Kemudian saya modifikasi file tersebut.



Ini adalah tampilan di file slidepaper.xml. Setelah saya modifikasi, hasil modifikasinya kurang lebih 
menjadi seperti ini :

Lalu edit file /home/pulung/.gnome2/backgrounds.xml, dengan cara ketik di Terminal nya :

sudo gedit /home/pulung/.gnome2/backgrounds.xml

Jika tidak ada, copy saja dari /usr/share/gnome-background-properties/backgrounds.xml

Karena saya melakukan percobaan ini di Blankon 7, file tersebut sudah ada.

Tambahkan baris-baris berikut sebelum baris terakhir :



1
2
3
4
5
6
7
8

<wallpaper deleted="false">
   <name>SlidePaper</name>
   <filename>/home/pulung/Music/slidepaper.xml</filename>
   <options>zoom</options>
   <shade_type>solid</shade_type>
   <pcolor>#000000000000</pcolor>
   <scolor>#000000000000</scolor>
</wallpaper>

 

Hasil secara keseluruhannya menjadi seperti ini :

Simpan  file  tersebut.  Nah,  sekarang  kita  coba.  Di  Desktop,  klik  kanan  pilih  Change  Desktop 
Background. Pilih tab Backgrounds. Klik untuk mengaktifkannya. Menarik bukan ??

Wassalamu alaikum wr.wb
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