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“ Apa itu…??? ”



  

Salah satu alasan mengembangkan 
BlankOn Panel adalah karena masalah teknis. 
Di Indonesia, masih banyak perangkat keras 

komputer yang mempunyai spesifikasi rendah. 
Jadi kita sebut saja ada dua tipe
 perangkat keras di Indonesia : 

●Spesifikasi tinggi (Komputer-komputer masa
 kini = Komputer Bahagia);

●Spesifikasi rendah (Komputer2 jadul (800MHz
-1GHz) dengan RAM minimal 256 MB);



  

Saat ini paling tidak ada dua teknologi UX di 
dunia desktop :

Unity (Yang digunakan UBUNTU)
GNOME Shell (Proyek GNOME)



  

Kira-kira BlankOn mempunyai dua pilihan diatas 
untuk UX yang akan digunakan. Namun ada 
beberapa permasalahan yang dihadapi kalau 

memilih salah satu di antara dua pilihan diatas :



  

● Unity dan GNOME Shell tidak bisa dijalankan di 
komputer Prihatin

● Dengan desktop yang berbeda-beda (Misal 
Unity untuk komputer spesifikasi tinggi dan 
GNOME Panel untuk komputer spesifikasi 
rendah) akan menyulitkan dalam pembuatan 
buku panduan, pembuatan sertifikasi, dan 
dukungan teknis misalnya di milis harus 
ditanyakan dulu, pakai gnome shell atau gnome 
panel?.



  

Jadi pilihanya sekarang tinggal dua :

Gnome Panel atau bikin sendiri

Apabila tetap mempertahankan Gnome Panel, 
Gnome-panel tidak dapat dibangun menggunakan 

Gtk3, jadi masa depannya sudah tidak ada lagi. 
Karena semua pengembangan aplikasi untuk 
Gtk2 sudah disarankan untuk beralih ke Gtk3.



  

Dari analisa diatas, pilihan terbaik adalah 
membangun UX sendiri, maka dibuatlah 

BlankOn Panel.
Yang merupakan cikal bakal dari

manokwari UX



  

BlankOn Panel + Gnome Desktop = manokwari



  

Upaya Tim
Pengembang BlankOn

Pada rilis
R=Rote, S=Suroboyo dan T=Tetekbengek

Selanjutnya ~

Menciptakan interface / UX
 Pengembangan aplikasi Berbasis pada 

Html5 + js + css



  

Penyelarasan tema 
● gtk-2.0 : gtk.rc
● gtk-3.0 : gtk.css, gtk-widget.css manokwari.css
● metacity1



  

Mempercantik desktop
dan manokwari panel 



  

Terima kasih

azis Ws aka mijortsa 
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