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4.14 Déjà Dup — kopie zapasowe . . . . .

75

93

8 O Przewodniku . . . . . . . . . . . . . . . 100
8.1

Autorzy . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

8.2

Linki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

8.3

Wykorzystane materiały . . . . . . . . 100

8.4

Licencja . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

systemu Unix/Linux . . . . . . . . . . . 104

1

1

1

WSTĘP

Wstęp

Witaj w Przewodniku po Ubuntu Linux 14.04 Trusty Tahr!
Niniejszy dokument pomoże ci zainstalować oraz skonfigurować system operacyjny Ubuntu. Przewodnik obejmuje każdy etap procesu zmiany systemu, od przygotowania twoich plików i ustawień, po
instalowanie oraz używanie świeżo zainstalowanej kopii Ubuntu.
Przewodnik ten został napisany z myślą o osobach nieposiadających wiedzy technicznej, a większość
terminów technicznych opatrzono stosownymi objaśnieniami. Przewodnik zadaje także kłam mitowi, że
używanie Linuksa wiąże się z koniecznością wpisywania niezrozumiałych komend w konsoli. Cały tekst
został przygotowany z myślą o wykorzystaniu graficznych narzędzi dostarczanych wraz z systemem.
Mamy nadzieję, że dzięki lekturze tego przewodnika bezproblemowo zainstalujesz Ubuntu na swoim
komputerze i będziesz zadowolony mogąc korzystać z darmowego oraz otwartego systemu operacyjnego.
Wersja Ubuntu, która została opisana w tym poradniku, nosi nazwę Ubuntu GNU/Linux 14.04
LTS Trusty Tahr, co oznacza:
Ubuntu — nazwa całej serii systemów operacyjnych wydawanych przez firmę Canonical;
GNU/Linux — system bazuje na jądrze Linux i wykorzystuje oprogramowanie GNU;
14.04 — jest to wersja z kwietnia (04) 2014 roku;
LTS — jest to wersja o przedłużonym wsparciu technicznym, a poprawki będą wydawane do 2019
roku;
Trusty Tahr — nazwa kodowa tego wydania.

1.1

O Ubuntu

Ubuntu jest kompletnym systemem operacyjnym utrzymywanym i rozwijanym przez firmę Canonical. Pierwsza jego wersja ukazała się w 2004 roku, a w ciągu 10 lat system ten zdobył rzesze fanów.
Ubuntu wraz ze swoimi odmianami jest najpopularniejszą na świecie dystrybucją Linuksa. Samo słowo
Ubuntu w języku afrykańskiego plemienia Zulusów oznacza „człowieczeństwo wobec innych”, w kontekście systemu operacyjnego tłumaczone jest jednak jako „Linux dla ludzi”.
Ideą systemu Ubuntu jest dostarczenie użytkownikowi kompletnego systemu operacyjnego, zawierającego wszystkie elementy niezbędne do codziennej pracy, a jednocześnie umożliwiającego posiadaczowi komputera swobodne korzystanie z systemu i modyfikowanie poszczególnych jego elementów.
Wybierając Ubuntu nie musisz się zastanawiać nad tym, czy twój procesor nie ma przypadkiem zbyt
dużej liczby rdzeni, co w przypadku korzystania z systemu komercyjnego mogłoby wymagać zakupu
innej licencji. Nie musisz się również przejmować tym, że w firmie masz dziesięć komputerów, a twoja
licencja na pakiet biurowy pozwala na instalację jedynie na sześciu stanowiskach. Jeśli chodzi o to,
jak i do czego wykorzystasz system i oprogramowanie, wszystko zależy wyłącznie od ciebie.
Ubuntu pozwala także na daleko idące modyfikacje systemu, gdyż jego kod źródłowy jest otwarty.
Choć powyższe zdanie może brzmieć groźnie, nie ma powodów do obaw — Ubuntu nie jest przeznaczone tylko dla doświadczonych komputerowych „,magików”’. Każdy może dowolnie dostosować swój
system do własnych potrzeb i upodobań, czy to metodą „zrób to sam”, czy też poprzez odwołanie się
do zasobów oferowanych przez społeczność.
Skoro poruszyliśmy już ten temat — społeczność skupiona wokół Ubuntu jest najważniejszą siłą
napędzającą rozwój tej dystrybucji. Dodatki zmieniające wygląd systemu, nowe ikony i grafiki, dźwięki
2
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systemowe, tłumaczenia, całe zestawy oprogramowania — wszystkie te elementy (oraz wiele innych
rzeczy) czekają, aż zdecydujesz się z nich skorzystać.

1.2
1.2.1

Dlaczego warto zmienić system na Ubuntu?
Jest stabilny

Ubuntu bazuje na słynącym ze stabilności systemie Debian GNU/Linux. Zapomnij o błędach
krytycznych i zawieszaniu się komputera, przyzwyczaj się natomiast do niezawodnego systemu, który
po prostu działa. Standardy jakości Debiana są bardzo wysokie i do ostatecznej wersji tego systemu
nie trafi nic, co mogłoby nagle się popsuć. Jeśli instalujesz w Ubuntu jakąś aplikację, możesz mieć
pewność, że została już ona przetestowana przez tysiące ludzi rozsianych po całym świecie.
Debian GNU/Linux jest tak stabilny, że pod jego kontrolą pracują najważniejsze systemy komputerowe świata, wliczając w to superkomputery oraz serwery wielkich portali internetowych.
Poprawki eliminujące znalezione błędy trafiają do systemu na bieżąco i nie trzeba na nie czekać
miesiącami.
Każdy może zgłaszać znalezione błędy i śledzić proces ich naprawiania.

1.2.2

Jest bezpieczny

Ubuntu prezentuje odmienne podejście do zagadnienia bezpieczeństwa, niż inne systemy operacyjne. Tutaj bezpieczeństwo wynika z samej konstrukcji systemu, nie jest natomiast rezultatem nakładania na niego kolejnych łatek i dodatkowych warstw ochronnych. System jest bezpieczny, ponieważ
likwiduje się przyczynę ewentualnych problemów, a nie leczy objawy. Co więcej, błędy, które mogłyby
mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo użytkownika, naprawiane są niemal natychmiast. Nierzadko
zdarza się, że od momentu wykrycia luki do chwili instalacji stosownej poprawki na milionach komputerów mija mniej niż doba.
Ponieważ różne dystrybucje Linuksa cechują się wysokim poziomem bezpieczeństwa, to właśnie te
systemy operacyjne można znaleźć na bardzo wielu serwerach sieciowych.
Wprowadzanie poważniejszych zmian w systemie pociąga za sobą konieczność podania hasła administratora. Ubuntu jest dzięki temu zabezpieczone zarówno przed potencjalnymi intruzami, jak
i przed przypadkowym naruszeniem zasad bezpieczeństwa przez samego użytkownika.

1.2.3

Jest łatwy w użyciu

Słowo Ubuntu tłumaczy się jako człowieczeństwo wobec innych, także „Linux dla ludzi”. Programy,
których używasz, zostały zaprojektowane w taki sposób, by nie były bardziej skomplikowane, niż to
konieczne. To wcale nie znaczy, że Ubuntu ma ograniczone możliwości, czy brakuje mu mocy — wręcz
przeciwnie, pulpit Ubuntu jest pełen innowacyjnych funkcji.
Komunikaty są sformułowane w jednoznaczny sposób, więc by je zrozumieć, nie będziesz musiał
czytać ich wielokrotnie.
Aplikacje są ułożone tak, aby było je łatwo znaleźć.
Programy mają schludny i nowoczesny interfejs, dzięki któremu łatwiej będzie ci skupić się na
czekających cię zadaniach.
3
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Jest międzynarodowy

Nieważne gdzie mieszkasz i w jakim języku mówisz — możesz być pewien, że Ubuntu będzie się
komunikowało z każdym użytkownikiem w najbardziej zrozumiały dla niego sposób. Dostęp do różnych
wersji językowych jest bardzo prosty, a zmiana języka systemu ogranicza się do kilku kliknięć. Oprócz
tłumaczeń obejmujących między innymi komunikaty systemowe, interfejs użytkownika, czy menu poszczególnych aplikacji, Ubuntu oferuje również pełny wybór zestawów znaków i metod wprowadzania
tekstu, możesz więc porozumiewać się ze swoim komputerem w dowolnie wybranym języku.
Tłumaczenia są tworzone przez ochotników z całego świata.
Możesz samemu zaangażować się w tłumaczenia, korzystając z internetowej usługi Launchpad.
Aplikacja „Języki” pozwala szybko i wygodnie instalować nowe paczki językowe.

1.2.5

Jest dostępny

Świeżo zainstalowane Ubuntu wyposażone jest w szereg narzędzi poprawiających łatwość dostępu — lupę, program czytający informacje pojawiające się na ekranie oraz klawiaturę ekranową.
Projekt Ubuntu posiada Zespół Dostępności, który zajmuje się wyłącznie tym, aby Ubuntu stawało
się coraz bardziej dostępne dla każdego.
Użytkownik może korzystać z ułatwień dostępu przez cały czas — od procesu instalacji począwszy,
na codziennym użytkowaniu skończywszy.

1.2.6

Jest wolny

Ubuntu jest wolne i otwarte. Za instalację i używanie tego systemu operacyjnego nigdy nie będziesz
musiał zapłacić ani grosza. Nikt nie zabroni ci również modyfikowania, używania i rozprowadzania aplikacji wchodzących w skład Ubuntu. Nie musisz się zastanawiać nad tym, jak możesz wykorzystywać
dany program, bo może jego licencja pozwala na przykład jedynie na ściśle określone zastosowania.
W przypadku korzystania z Ubuntu nie ma takich ograniczeń — dysponujesz całkowitą wolnością
w kwestii wykorzystywania i modyfikowania systemu oraz zawartego w nim oprogramowania. Co więcej, zachęcamy cię do takiego postępowania! To oznacza, że zaoszczędzisz na oprogramowaniu, ale to
nie wszystko — pamiętaj także, że jest ono całkowicie transparentne i otwarte na analizę. To pozwala
szybciej wykrywać problemy związane z bezpieczeństwem, uniemożliwia ukrywanie przed niczego nieświadomym użytkownikiem przykrych niespodzianek, a na dodatek masz możliwość samodzielnego
dokonywania zmian w Ubuntu.
Jeśli tylko posiadasz odpowiednią wiedzę techniczną, możesz samemu modyfikować swoje ulubione
aplikacje.
Ubuntu może używać absolutnie każdy.

1.2.7

Jest społecznościowy

Społeczność to opoka, na której opiera się Ubuntu. Bez niej Ubuntu nie byłoby światowej klasy
systemem operacyjnym, jakim jest w 2014 roku. Społeczność jest nierozłącznie związana z sukcesem
Ubuntu i to właśnie ona zajmuje się wieloma rzeczami, od dostarczania tłumaczeń, testowania nowych
wydań i zapewniania wsparcia, aż po pisanie nowego oprogramowania i rozwiązywanie problemów.
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Każdy może pomóc w takim zakresie, w jakim potrafi i ma ochotę. Również i ty możesz pomóc
kształtować kierunek rozwoju Ubuntu i ulepszać oprogramowanie dla ludzi z całego świata.
Każdy może wnieść swój wkład w rozwój Ubuntu.
Ubuntu skupia ludzi posiadających bardzo różne zainteresowania. Programiści nie są jedynymi
wybrańcami, którzy mają szansę zobaczyć efekty swojej pracy na milionach komputerów. Takie
same możliwości mają graficy tworzący tapety, muzycy komponujący dźwięki systemowe, designerzy projektujący ikony i zajmujący się wyglądem aplikacji, tłumacze dbający o to, by Ubuntu było
dostępne w tylu językach, a także wiele, wiele innych osób.
Kodeks Postępowania Ubuntu i Rada Społeczności pomagają przewodzić społeczności i zapewniają
każdemu możliwość przedstawienia swoich racji.

5

2

2

INSTALACJA UBUNTU

Instalacja Ubuntu

2.1

Pobieranie obrazu instalatora

1

2
Pierwszym etapem instalacji systemu jest pobranie instalatora. W tym celu otwórz stronę
ubuntu.com i z górnego paska wybierz Download, a następnie Desktop.
1 To pole pozwoli ci wybrać pomiędzy 32- lub 64-bitową wersją systemu. Domyślnie wybrana jest
wersja 64-bitowa.
2

Kliknij ten przycisk, aby przejść dalej.
Następnie będziesz mieć możliwość przekazania dotacji na rzecz Ubuntu. Nie będziemy się tym teraz

zajmować. Przewiń stronę w dół i kliknij Not now, take me to the download. Zostaniesz przeniesiony
na kolejną stronę, a po kilku sekundach rozpocznie się pobieranie obrazu systemu.
Jeżeli twój komputer został wyprodukowany nie dawnej niż 5 lat temu, wersja 64-bitowa będzie na
pewno odpowiednia. Jeżeli masz mniej niż 2 gigabajty RAM-u, wybierz wariant 32-bitowy. Niezależnie
od tego, jaką wersję wybierzesz, i tak będziesz mieć dostęp do takiego samego zestawu oprogramowania.
Wariant 64-bitowy jest lepiej dopasowany do nowoczesnych komputerów, jeżeli jednak masz jakiekolwiek wątpliwości, wybierz wersję 32-bitową. Będzie ona działać także na 64-bitowym komputerze,
choć nie będzie wykorzystywać wszystkich jego możliwości. Jeżeli twoja płyta główna kontrolowana
jest przez UEFI, musisz wybrać system 64-bitowy.
Linki do pobierania bezpośredniego:
wersja 64-bitowa (964 megabajty);
wersja 32-bitowa (970 megabajtów);
wersja 64-bitowa dla komputerów MAC (962 megabajty).

2.2

Nagrywanie pobranego obrazu

Po zakończeniu pobierania obrazu instalatora należy nagrać go na zewnętrzny nośnik i uruchomić
komputer z tego nośnika. Najlepszym rozwiązaniem jest użycie klucza USB (pendrive’a), gdyż obrazy
instalacyjne Ubuntu są zbyt duże, aby zmieściły się na typowych krążkach CD o pojemności 700
MB. Weź jednak pod uwagę, że nie wszystkie komputery potrafią startować z klucza USB. Jeżeli
6
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twój komputer nie pozwala na wykonanie takiej operacji, będziesz musiał użyć płyty DVD lub karty
(micro)SD.
2.2.1

System Windows 7/8, nagrywanie na płytę DVD

Systemy operacyjne Windows 7 i 8 mają
wbudowane narzędzie do wypalania plików
.iso na płytach. Kliknij prawym przyciskiem
myszy na pobrany obraz instalatora Ubuntu i

1

wybierz opcję Nagraj obraz dysku, a następnie:
1 z tej listy wybierz swoją nagrywarkę;
2 włóż do wybranego napędu czystą płytę
DVD;
3

3

upewnij się, że zaznaczone jest pole

4

Sprawdź dysk po nagraniu;
4

kliknij przycisk Nagraj.

2.2.2

System Windows XP i inne wersje, nagrywanie na płytę DVD

Starsze wersje systemu Windows nie
mają wbudowanej możliwości nagrywania
płyt DVD. Potrzebne będzie do tego osobne
narzędzie. Obsługa tych programów jest bardzo podobna: należy wybrać opcję Nagrywanie obrazu na płytę. Koniecznie nagrywaj
z wykorzystaniem tej opcji, gdyż inne (np.
„Nagrywanie płyty z danymi” lub „Tworzenie kopii zapasowej”) utworzą dysk, którego
nie będzie można użyć do uruchomienia kom-

4

putera. Dla przykładu posłużymy się programem Infra Recorder.
1 Pobierz i zainstaluj program Infra Recorder.
2 Uruchom zainstalowany przed momentem program.
3

Włóż czystą płytę DVD do nagrywarki.

4

W programie Infra Recorder wybierz opcję Write Image.

5

Wybierz pobrany wcześniej obraz instalatora systemu Ubuntu.

6

Kliknij przycisk OK.

7
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System Windows (każda wersja), nagrywanie na pendrive

Jeżeli chcesz użyć pendrive’a jako nośnika
instalacyjnego, upewnij się, że ma on przynajmniej 1 GB pojemności (w przeciwnym wypadku instalator się tam po prostu nie zmie-

5

ści). Jeżeli masz już przygotowany pendrive,

6

wykonaj po kolei następujące kroki:
1 pobierz program Universal USB Installer;

7

2

podłącz pendrive do komputera;

3

uruchom pobrany program;

4

zaakceptuj umowę licencyjną;

5

z tej listy wybierz Ubuntu;

6

kliknij przycisk Browse i wskaż pobrany wcześniej obraz instalatora Ubuntu;

7

z tej listy wybierz podłączony wcześniej pendrive;

8

UWAGA: Wszystkie dane na nim zostaną skasowane!
8

kliknij przycisk Create;

9

Poczekaj na zakończenie operacji.

2.2.4

System Linux, nagrywanie na pendrive

W systemach operacyjnych Linux do nagrywania obrazu na pendrive najlepiej posłużyć się programem UNetbootin, dostępnym w
większości popularnych dystrybucji. UNetbootin rozpakuje pobrany obraz instalatora (plik
.iso) bezpośrednio na pendrive, a następnie

3

zainstaluje na nim program rozruchowy.

4

5

Sposób uruchomienia instalatora (opisywany w dalszej części tego przewodnika) nieco
się różni, jeżeli użyłeś programu UNetbootin.

6

Po uruchomieniu komputera z tak przygoto-

7

wanego pendrive’a wyświetlony zostanie niebieski ekran z opcjami instalacji, ale bez możliwości wyboru języka. Nazwy opcji są identyczne z tymi
opisanymi w rozdziale 2.4.3: Uruchomienie instalatora UEFI. Różnią się one tylko szatą graficzną.
1 Zainstaluj UNetBootIn korzystając ze swojego menadżera pakietów.
2

Uruchom zainstalowany przed momentem program.

3

Zaznacz pole „Obraz dysku”.

4

Z menu wybierz „Plik ISO”.

5

W tym polu podaj ścieżkę do pobranego wcześniej obrazu instalatora Ubuntu. Wciśnij przycisk
oznaczony trzema kropkami („. . . ”) i wskaż plik.

6

W tym menu wybierz Napęd USB.
8
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Z tego menu wybierz podłączony wcześniej pendrive.
UWAGA: Wszystkie dane znajdujące się na tym nośniku zostaną skasowane!

8

Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć nagrywanie.

2.2.5

System Linux, nagrywanie na DVD

Aby nagrać obraz na płytę DVD, potrzebujesz odpowiedniego programu. W tym
przykładzie posłużymy się dostępną w większości dystrybucji nagrywarką Brasero. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pobrany
wcześniej obraz instalatora Ubuntu i wybierz
Otwórz w . . .

Brasero .

W otwartym oknie zo-

staniesz poproszony o włożenie czystej płyty
DVD. Zrób to, a następnie kliknij przycisk
Nagraj.

2.3

Przygotowanie do instalacji

Powinieneś mieć świadomość, że instalacja innego systemu operacyjnego na dysku twardym twojego
komputera zawsze wiąże się z ryzykiem utraty danych. Niestety, czasem zdarzają się nieprzewidziane
sytuacje. Zanik zasilania w czasie partycjonowania dysku twardego najczęściej prowadzi do utraty
jego zawartości. Do rzadkości nie należy również sytuacja, w której ktoś przez zwykłą nieuwagę nadpisze jeden system drugim i w ten sposób utraci dane. Zanim przystąpisz więc do instalacji systemu
Ubuntu, upewnij się, że wszystkie ważne dane zostały zabezpieczone na zewnętrznych nośnikach.
Innymi słowy — zrób kopię zapasową.
2.3.1

Przygotowanie do instalacji — Windows — wskazówki ogólne

Warto też wyeksportować dane z programów takich jak przeglądarka internetowa (zakładki), klient
pocztowy(konta, kalendarze i kontakty), czy też komunikator internetowy (konta, historia rozmów,
znajomi). Nie zapomnij zrobić kopii zapasowej dokumentów oraz swojej kolekcji muzyki. Jeżeli zainstalujesz Ubuntu obok Windowsa, będziesz mieć dostęp do swoich plików. Niestety, w drugą stronę
to już nie działa — na systemach Windows nie ma możliwości podglądu plików znajdujących na
partycjach Ubuntu1 . Ważnym krokiem jest ustalenie, czy twoja płyta główna zarządzana jest przez
UEFI (a jeżeli tak, to jakie opcje są włączone).
W konsoli systemu Windows2 wpisz Confirm-SecureBootUEFI. System może zwrócić jedną z trzech
informacji:
Cmdlet not supported on this platform — Ten komputer nie korzysta z SecureBoot. Nie potrzebujesz podejmować żadnych dodatkowych kroków, wystarczy włożyć przygotowany nośnik instalacyjny i zainstalować Ubuntu.
Nazwa „Confirm-SecureBootUEFI” nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnętrzne lub
zewnętrzne, plik wykonywalny lub plik wsadowy — Ten komputer nie korzysta z SecureBoot. Nie
1
2

To jest możliwe, ale dosyć skomplikowane i wykracza poza zakres tego przewodnika.
Start Uruchom wpisz „cmd” i wciśnij
.
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potrzebujesz podejmować żadnych dodatkowych kroków, wystarczy włożyć przygotowany nośnik
instalacyjny i zainstalować Ubuntu.
False — Ten komputer ma UEFI, ale nie korzysta z SecureBoot. Przejdź do sekcji 2.3.2 Przygotowanie do instalacji — Windows 8.
True — Ten komputer ma UEFI i korzysta z SecureBoot. Przejdź do sekcji 2.3.2 Przygotowanie
do instalacji — Windows 8.

2.3.2

Przygotowanie do instalacji — Windows 8

Windows 8 wymusił na producentach sprzętu stosowanie technologi UEFI (zamiast BIOS-u) oraz
SecureBoot (zabezpieczenie komputera przed zmianami systemu operacyjnego), co znacznie utrudniło
instalację innych systemów operacyjnych. Ubuntu jest przygotowane do współpracy z Windows 8,
ale Windows nie jest przygotowany do współdzielenia komputera z innymi systemami operacyjnymi.
Pamiętaj, że jeżeli posiadasz UEFI (a używanie Windows 8 na to wskazuje), to potrzebujesz Ubuntu
w wersji 64-bitowej. Systemy 32-bitowe nie są obsługiwane przez technologię UEFI3 .
W tym momencie warto przygotować wolną przestrzeń na dysku dla systemu Ubuntu. Ten punkt
można wykonać zarówno teraz, jak i podczas instalacji Ubuntu — jeżeli jednak używasz Windows 8,
lepiej zrobić to teraz. Wciśnij kombinację klawiszy Super + r

i uruchom program compmgmt.msc.

W uruchomionym programie utwórz partycję dla Ubuntu. Absolutne minimum w przypadku tej partycji to 6,2 gigabajta. Ubuntu potrzebuje około 4 GB na podstawową instalację, pozostałe miejsce
będzie można przeznaczyć na instalację oprogramowania oraz pliki użytkownika. Jak wspomniano
powyżej, 6,2 gigabajta to naprawdę minimum — tak naprawdę zalecamy stworzenie partycji liczącej
sobie przynajmniej 20 GB.
Windows 8 korzysta z opcji „Szybkiego uruchamiania” (Fast Boot), która uniemożliwia Ubuntu
dostęp do plików znajdujących się na partycji Windows. Jedynym sposobem na obejście tego problemu
jest wyłączenie „Szybkiego uruchamiania”. Otwórz Panel Sterowania Opcje Zasilania , a następnie odznacz
Włącz szybkie uruchamianie.

2.3.3

Przygotowanie do instalacji — Linux

Instalacja kilku systemów Linux obok siebie nie powoduje żadnych problemów, powinieneś jednak
wiedzieć o paru sprawach. W systemach operacyjnych należących do tej rodziny pliki użytkownika
przechowywane są w katalogu /home. Dobrą praktyką jest wydzielenie osobnej partycji na ten katalog,
aby przy reinstalacji systemu nie tracić swoich ustawień.
Jeżeli instalujesz jednego Linuksa obok drugiego, pomysł wykorzystania jednej partycji domowej
dla obu systemów może wyglądać naprawdę kusząco. To jest możliwe, ale weź pod uwagę, że każdy
z tych systemów może korzystać z innych plików — może się więc okazać, że nie wszystkie ustawienia
będą prawidłowo odczytywane w obu dystrybucjach (szczególnie jeżeli używasz różnych środowisk
graficznych). Przy takiej konfiguracji ważne jest też, aby nazwa użytkownika oraz jego grupy były
takie same na obu systemach. Jeżeli instalowane obok siebie dystrybucje Linuksa dzieli wiele różnic,
lepiej nie korzystać ze wspólnego katalogu domowego, a zamiast tego umieścić dokumenty, filmy, czy
muzykę w miejscu dostępnym dla obydwu systemów.
3

A przynajmniej nie bez dużej ilości kombinowania.
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Jeszcze jedna uwaga — niezależnie od tego, ile dystrybucji Linuksa planujesz zainstalować, wystarczy im jedna, wspólna partycja wymiany (swap).

2.4
2.4.1

Uruchomienie instalatora
Ponowne uruchomienie komputera

Jeżeli dysponujesz już nośnikiem instalacyjnym, nie pozostaje nic innego, jak uruchomić instalator
i zainstalować system na dysku twardym komputera. Jeśli korzystasz z tego przewodnika w trybie
online, dobrym pomysłem będzie wydrukowanie kilku kolejnych stron. Może się zdarzyć, że w czasie
instalacji stracisz dostęp do internetu i zostaniesz tym samym odcięty od zawartych tutaj informacji.
Przed przystąpieniem do instalacji koniecznie zapoznaj się także z następującymi sekcjami:
2.3 Przygotowanie do instalacji — Windows — wskazówki ogólne: ta sekcja zawiera przydatne
informacje dla osób migrujących z systemów Windows;
2.3.2 Przygotowanie do instalacji — Windows 8: specyficzne porady dla systemu Windows 8. Przeczytaj koniecznie ten fragment przewodnika, jeżeli instalujesz Ubuntu obok lub zamiast Windows
8;
2.3.3 Przygotowanie do instalacji — Linux: ogólne wskazówki dla osób instalujących Ubuntu obok
innych dystrybucji Linuksa.
Zrestartuj swój komputer i uruchom go z przygotowanego nośnika instalacyjnego. W większości
przypadków wiąże się to z ręcznym wskazaniem odpowiedniego napędu podczas uruchamiania komputera. Jeśli twój komputer wyposażony jest w system UEFI, cała ta procedura będzie znacznie bardziej
skomplikowana.

2.4.2

Zmiana kolejności bootowania

Kiedy rozpocznie się rozruch komputera, jeszcze przed załadowaniem się systemu operacyjnego
musisz poinformować maszynę, że tym razem zamiast systemu zainstalowanego na twardym dysku
ma ona wykorzystać przygotowany przez nas instalator. Każdy producent płyt głównych podchodzi
do tej kwestii w nieco odmienny sposób, jednak najczęściej procedura będzie się pokrywać z jednym
z opisanych poniżej scenariuszy.
Niektóre komputery podczas rozruchu pokazują napis Press F12 to select boot device. Kluczowymi
słowami są tutaj Boot Device, Boot order lub podobne. Wciśnij wskazany klawisz (w tym konkretnym przypadku F12 , ale nie jest to regułą) i z wyświetlonego menu wybierz nośnik instalacyjny.
Niektóre komputery wykrywają pendrive’y jako dyski twarde i musisz wskazać właśnie taki dysk
twardy, a nie port USB. Jeżeli na liście nie ma twojego nośnika instalacyjnego, zresetuj komputer
i spróbuj ponownie.
Jeżeli zobaczysz napis Press ESC to enter setup lub coś podobnego, twoim słowem kluczowym
będzie Setup. Wciśnięcie odpowiedniego klawisza ( Esc , Del. lub któryś z klawiszy funkcyjnych)
spowoduje uruchomienie programu konfiguracyjnego płyty głównej. W tym programie przejdź do
sekcji Advanced BIOS Features

First Boot Device .

Wskaż napęd CD-ROM lub napęd USB (względnie

drugi dysk twardy, jeżeli pendrive jest rozpoznawany jako dysk twardy). Wróć do menu głównego
(klawisz Esc cofa o jedno menu) i zapisz zmiany (najczęściej F10 , czasem Esc i potwierdzenie przy
pomocy klawisza y ). W tym momencie komputer samoczynnie się zrestartuje.
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Uruchomienie instalatora UEFI

Po wybraniu urządzenia z nośnikiem instalacyjnym komputer rozpocznie proces jego uruchamiania.
Może to potrwać od kilku do kilkunastu sekund. W tym czasie ekran komputera będzie czarny bądź
będą się przez niego przewijały napisy. Jeżeli twoja maszyna pracuje pod kontrolą UEFI, to pierwszy
ekran instalatora będzie wyglądał jak na poniższym rysunku:

Do wyboru masz następujące opcje:
Try Ubuntu without installing (Wypróbuj Ubuntu bez instalowania) — uruchomi system Ubuntu
bez instalowania go na dysku twardym. W ten sposób możesz przetestować Ubuntu i zobaczyć
jak działa w praktyce. Wszystkie zmiany, jakie wprowadzisz w systemie, zostaną odrzucone po
wyłączeniu komputera. Należy pamiętać, że w tym trybie Ubuntu działa bardzo wolno, gdyż musi
korzystać z powolnego nośnika (płyta DVD lub pendrive). Po normalnej instalacji Ubuntu będzie
działać z pełną wydajnością. Skrót do instalatora systemu znajduje się na pulpicie.
Install Ubuntu (Zainstaluj Ubuntu) — ta opcja bezpośrednio uruchomi instalator Ubuntu bez
wczytywania całego systemu.
OEM Install (Instalacja dla producentów sprzętu) — ta opcja pozwala zainstalować podstawowy
system bez tworzenia użytkownika. Podczas pierwszego uruchomienia zostaniesz poproszony o stworzenie nowego użytkownika.
Check disk for defects (Sprawdź płytę pod kątem błędów odczytu) — ta opcja sprawdzi, czy
używany nośnik został prawidłowo utworzony.
Przed przystąpieniem do instalacji systemu warto wykonać sprawdzenie nośnika instalacyjnego.
Potrwa to góra kilka minut, a pozwoli zaoszczędzić czas w przyszłości. Podczas przeprowadzania testów komputer może wyświetlać tylko czarny ekran. Jeżeli nie znajdzie żadnych błędów,
otrzymasz komunikat Check Finished: No errors found. Press any key to reboot your system (Zakończono sprawdzanie: nie znaleziono błędów. Wciśnij dowolny klawisz, aby zresetować komputer).
Po ponownym uruchomieniu komputera możesz przystąpić do instalacji. Jeżeli znaleziono jakiekolwiek błędy, to należy ponownie przygotować nośnik instalacyjny. Użycie wadliwego instalatora
doprowadzi do uszkodzenia systemu.
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Uruchomienie instalatora BIOS

Po wybraniu urządzenia z nośnikiem instalacyjnym komputer rozpocznie proces jego
uruchamiania. Może to potrwać od kilku do
kilkunastu sekund. W tym czasie ekran komputera będzie czarny bądź będą się przez
niego przewijały napisy. Kiedy ekran komputera zmieni kolor z czarnego na fioletowy, wciśnij dowolny klawisz, aby przejść do ustawień
instalatora. Jeżeli tego nie zrobisz, instalator
usruchomi się w trybie Wypróbuj Ubuntu bez
instalacji.
Na początek wybierz język, w jakim system będzie się z tobą komunikował. Przy pomocy klawiszy kursora przejdź do trzeciej kolumny. Język
polski znajduje się mniej więcej w połowie tej kolumny. Wciśnij

, aby zatwierdzić.

Wypróbuj Ubuntu bez instalacji — uruchomi system Ubuntu w trybie Live, bez rozpoczynania
procesu instalacji na dysku twardym. W ten sposób możesz przetestować Ubuntu i zobaczyć jak
działa w praktyce. Wszystkie zmiany, jakie wprowadzisz w systemie, zostaną odrzucone po wyłączeniu komputera. Należy pamiętać, że w tym trybie Ubuntu działa bardzo wolno, gdyż musi
korzystać z powolnego nośnika (płyta DVD lub pendrive). Po normalnej instalacji Ubuntu będzie
działać z pełną wydajnością. Skrót do instalatora systemu znajduje się na pulpicie.
Zainstaluj Ubuntu — ta opcja bezpośrednio uruchomi instalator Ubuntu bez wczytywania całego
systemu.
Sprawdź płytę pod kątem błędów odczytu — ta opcja sprawdzi, czy używany nośnik został prawidłowo utworzony.
Przed przystąpieniem do instalacji systemu warto wykonać sprawdzenie nośnika instalacyjnego.
Potrwa to góra kilka minut, a pozwoli zaoszczędzić czas w przyszłości. Podczas przeprowadzania testów komputer może wyświetlać tylko czarny ekran. Jeżeli nie znajdzie żadnych błędów,
otrzymasz komunikat Check Finished: No errors found. Press any key to reboot your system (Zakończono sprawdzanie: nie znaleziono błędów. Wciśnij dowolny klawisz, aby zresetować komputer).
Po ponownym uruchomieniu komputera możesz przystąpić do instalacji. Jeżeli znaleziono jakiekolwiek błędy, to należy ponownie przygotować nośnik instalacyjny. Użycie wadliwego instalatora
doprowadzi do uszkodzenia systemu.
Sprawdź pamięć — ta opcja uruchomi program Memtest, który wykona test pamięci operacyjnej komputera (RAM). Uszkodzona pamięć jest jedną z częstszych przyczyn błędów instalatora,
wpływa również negatywnie na pracę zainstalowanego systemu.
Uruchom system z pierwszego dysku twardego — ta opcja kończy pracę instalatora i uruchamia
podstawowy system operacyjny komputera.
Dodatkowe opcje widoczne na dolnym pasku uruchamia się wciskając odpowiedni klawisz funkcyjny:
F1

— wyświetla pomoc, wraz ze szczegółowym opisem poszczególnych opcji konfiguracyjnych;

F2

— zmiana języka instalatora;
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F4

— zmiana trybu pracy instalatora:
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Zwykły — tryb podstawowy, którego właśnie używasz.
Użycie nośnika aktualizującego sterowniki — w czasie takiej instalacji zostaniesz poproszony
o włożenie dysku CD z aktualnymi sterownikami. Tej opcji używa się, jeżeli aktualnie używany
instalator nie obsługuje naszego sprzętu. W praktyce lepiej jest nagrać nowszą wersję instalatora.
Instalacja OEM (dla producentów sprzętu) — pozwala zainstalować podstawowy system
bez tworzenia użytkownika. Podczas pierwszego uruchomienia zostaniesz poproszony o stworzenie nowego użytkownika.
F5

— pozwala włączyć/wyłączyć dodatkowe opcje, ułatwiające instalację osobom niepełnospraw-

nym (klawiatura ekranowa, lupa, wysoki kontrast, czytnik ekranu, klawiatura Braille’a);
F6

2.5

— dodatkowe parametry rozruchu, pomocne w przypadku napotkania problemów ze sprzętem.

Graficzny instalator Ubuntu

Niezależnie od tego, czy posiadasz płytę główną z BIOS-em, czy z UEFI, w poprzednim punkcie
powinieneś wybrać Zainstaluj Ubuntu. Ta metoda jest szybsza od Wypróbuj Ubuntu bez instalowania,
gdyż nie wymaga załadowania całego systemu. Jeżeli mimo wszystko uruchomiłeś cały system w trybie
Live, to na pulpicie znajdziesz ikonę Zainstaluj Ubuntu (lub „Install Ubuntu”, jeżeli nie zmieniałeś
języka). Od tego momentu instalacja przebiega w identyczny sposób dla każdego wybranego sposobu
instalacji.
W czasie instalacji w prawej części paska u góry ekranu znajduje się szereg ikon:
Dostępność — uruchomienie lupy, czytnika ekranowego lub klawiatury ekranowej;
Łączność — konfiguracja połączenia z internetem na czas instalacji systemu;
Język — zmiana języka oraz układu klawiatury na czas instalacji systemu;
Ustawienia głośności i dźwięku;
Zasilanie — wyłączenie lub ponowne uruchomienie komputera.
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Wybór języka

Pierwszy ekran instalatora pozwala wybrać język. Jeżeli wcześniej nie zmieniłeś języka na polski,
to teraz masz ku temu okazję. Język wybrany podczas instalacji będzie także domyślnym językiem
zainstalowanym w systemie.
Kliknij przycisk Naprzód, aby przejść dalej.
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Konfiguracja Wi-Fi

Drugi ekran instalatora pozwala skonfigurować połączenie bezprzewodowe Wi-Fi. Jeżeli instalator
nie wykryje żadnej karty Wi-Fi, to nie pokaże tego ekranu. Ten etap instalacji zostanie pominięty
również wtedy, gdy uda się nawiązać połączenie przewodowe.
Z listy na ekranie wybierz sieć bezprzewodową, z którą chcesz się połączyć. Wpisz hasło do sieci
bezprzewodowej w pole Hasło.
Kliknij przycisk Naprzód, aby przejść dalej.
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Sprawdzenie kompatybilności sprzętu, wybór dodatkowych komponentów

Na tym etapie instalator sprawdzi, czy na dysku twardym jest wystarczająco dużo miejsca, aby zainstalować Ubuntu. Połączenie z internetem nie jest wymagane do zainstalowania systemu, jest jednak
niezbędne, by zainstalować spolszczenie, aktualizacje oraz dodatkowe wtyczki. Jeżeli w tym momencie
nie masz połączenia z internetem, to pobranie paczek lokalizacyjnych będzie możliwe później. Zostało
to opisane w rozdziale 3.5 „Rzeczy do zrobienia po instalacji Ubuntu”.
Pobieranie aktualizacji podczas instalacji — instalator pobierze i zainstaluje wszystkie aktualizacje,
które zostały wydane od dnia premiery systemu.
Instalacja licencjonowanego oprogramowania — w skład pakietu wchodzą własnościowe sterowniki
do kart graficznych AMD lub Nvidii, sterowniki do kart Wi-Fi, kodeki audio-wideo (po instalacji
Ubuntu będzie w stanie odtworzyć prawie każdy rodzaj plików muzycznych i filmowych) oraz
wtyczka Flash do przeglądarki internetowej.
Kliknij przycisk Naprzód, aby przejść dalej.
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Partycjonowanie dysku twardego

Jest to najważniejszy etap instalacji. W tym miejscu można dokonać cudów, jak i zniszczyć cały
dysk twardy. Jako że prawidłowe partycjonowanie dysku twardego to bardzo szeroki temat, poświęciliśmy mu cały osobny rozdział. Na powyższym obrazie widać najprostszą wersję tego etapu instalacji.
Na dysku twardym nie ma zainstalowanego żadnego systemu operacyjnego i instalator proponuje
wykorzystanie całej przestrzeni dla Ubuntu. Jeżeli masz inne systemy operacyjne, to instalator zaproponuje wydzielenie miejsca i instalację Ubuntu obok danego systemu operacyjnego. Jeżeli miałeś
wcześniej zainstalowane Ubuntu, instalator zaproponuje aktualizację do najnowszego wydania lub
usunięcie i zainstalowanie Ubuntu ponownie. Partycjonowanie zostało szeroko opisane w rozdziale 2.6
„Zaawansowane partycjonowanie”. Wróć tutaj, gdy go przeczytasz.
Kliknij przycisk Naprzód, aby przejść dalej.
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Wybór strefy czasowej

Na tym etapie należy wybrać lokalizację tego komputera, aby system mógł wyświetlać prawidłowy
czas i automatycznie dostosowywać się do zmian pomiędzy czasem letnim i zimowym. Jeżeli w trakcie
instalacji masz połączenie z internetem, to odpowiednia lokalizacja zostanie wybrana automatycznie.
Jeżeli nie masz dostępu do internetu, w pole wpisz Warsaw. Stolica naszego kraju określa też naszą
strefę czasową.
Kliknij przycisk Naprzód, aby przejść dalej.
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Wybór układu klawiatury

Ten ekran pozwala wybrać układ klawiatury. Jeżeli wybrałeś wcześniej język polski, to standardowa polska klawiatura zostanie wybrana automatycznie. W polu możesz wpisać kilka znaków, aby
sprawdzić, czy zaznaczony układ odpowiada rzeczywistości. Pierwsza opcja (Polski) to standardowa
klawiatura mieszcząca 101 klawiszy, zwana potocznie układem programisty. Nie zalecamy korzystania z funkcji Wykryj układ klawiatury. Korzystając ze wskazówek instalatora otrzymamy klawiaturę
amerykańską, nieobsługującą polskich znaków diakrytycznych.
Kliknij przycisk Naprzód, aby przejść dalej.
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Tożsamość użytkownika

To już ostatni etap instalacji. Te pola należy uzupełnić, aby system mógł cię prawidłowo zidentyfikować.
Imię i nazwisko użytkownika — pole nieobowiązkowe, ale jeżeli uzupełnisz te dane, to system będzie
się do ciebie zwracał imieniem i nazwiskiem, zamiast używać loginu (np. Jan Kowalski).
Nazwa komputera — określa, jak będzie się nazywał twój komputer (np. laptop).
Nazwa użytkownika — twój login do systemu (np. jan kowalski, albo twój pseudonim). Login nie
może zawierać wielkich liter, spacji, ani znaków specjalnych.
Hasło — hasło do komputera. Hasło zabezpiecza system przed nieuprawnionym dostępem.
Uwaga: Ustawienie hasła uniemożliwia innym zalogowanie się do twojego konta, jednak nie zabezpiecza przed podejrzeniem przez inne osoby twoich danych, o ile ich nie zaszyfrujesz.
Potwierdzenie hasła — wpisz ponownie to samo hasło, co w polu powyżej.
Automatyczne logowanie — jeżeli zaznaczysz to pole, system automatycznie zaloguje tego użytkownika po uruchomieniu. Nie będzie potrzebne podawanie hasła, aby uzyskać dostęp do komputera.
Wymaganie hasła do zalogowania — po uruchomieniu komputera będziesz musiał podać hasło,
aby uzyskać dostęp do swojego konta.
Zaszyfrowanie katalogu użytkownika — jeżeli zaznaczysz to pole, twoje prywatne dane zostaną
zaszyfrowane. Nikt nieznający hasła nie będzie mógł uzyskać dostępu do twoich plików. Jeżeli
zapomnisz hasło, to bezpowrotnie utracisz dostęp do swoich plików.
Kliknij przycisk Naprzód, aby przejść dalej.
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Instalacja

Teraz system dokona instalacji na dysku twardym oraz ewentualnie pobierze i zainstaluje paczki
językowe, aktualizacje i dodatkowe oprogramowanie. Proces ten może potrwać od kilku do kilkunastu
minut, w zależności od klasy komputera, ilości zadań do wykonania oraz szybkości łącza internetowego.
Po zakończeniu instalacji zostaniesz poproszony o usunięcie nośnika instalacyjnego i ponowne uruchomienie komputera. Jeżeli wszystko poszło pomyślnie, to za minutę zostaniesz przywitany pulpitem
Ubuntu.
Gratulacje! Właśnie zainstalowałeś Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr.
Komputer zostanie zresetowany.
Przejdź do sekcji 3.1:„Pierwsze uruchomienie Ubuntu”.
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Partycjonowanie dysku twardego

Partycjonowanie to proces zmiany układu partycji na dysku twardym. Jest to najważniejszy etap
instalacji systemu, gdyż od niego w dużej mierze zależy to, jak system będzie działał. Pamiętaj, że na
tym etapie pracujesz na danych zapisanych na dysku twardym. Chwila nieuwagi może spowodować
ich utratę.
2.6.1

Ile miejsca przeznaczyć na Ubuntu

Wirtualny dysk twardy użyty w tym przewodniku ma tylko 26,8 gigabajta pojemności. Twój dysk
twardy zapewne będzie miał kilkaset gigabajtów (jeżeli nie kilka terabajtów) pojemności. Dlatego też
liczby, jakimi się tu posługujemy, będą miały niewielkie przełożenie na sytuację na twoim komputerze.
W tym miejscu powinieneś się jednak zastanowić, ile miejsca chcesz przeznaczyć na Ubuntu. Ogólnie
rzecz ujmując, sprawa wygląda następująco:
Partycja główna, root, / — 6,2 gigabajta to absolutne minimum. 10 gigabajtów da pewną elastyczność i pozwoli zainstalować więcej programów. Nie ma potrzeby przesadzać w drugą stronę
i tworzyć zbyt dużą partycję główną, gdyż wolna przestrzeń będzie niewykorzystana. 15 – 20
gigabajtów w zupełności wystarczy.
Partycja wymiany, swap — na tej partycji zapisywane są dane, które nie mieszczą się w pamięci
operacyjnej. Tutaj też przechowywany jest obraz RAM-u, kiedy poddajesz komputer hibernacji.
Jeżeli korzystasz z hibernacji, to wielkość partycji swap powinna być co najmniej taka, jak ilość
pamięci operacyjnej twojego komputera. Jeżeli nie planujesz korzystać z hibernacji, to możesz
nie tworzyć partycji wymiany. Jednak zaleca się jej stworzenie, jeżeli masz mniej niż 2 gigabajty
RAM-u. W takim wypadku, nawet jeżeli nie korzystasz z hibernacji, to dobrze jest stworzyć niewielką (300 — 400 megabajtów) partycję swap.
Partycja domowa, /home — W katalogu /home przechowywane są prywatne pliki użytkownika:
zawartość pulpitu, dokumenty, filmy, muzyka i ustawienia programów. Katalog domowy może znajdować się na głównej partycji (/, root) lub można go wydzielić. Dobrą praktyką jest wydzielenie
takiej partycji, gdyż w razie reinstalacji systemu nie trzeba będzie jej kasować. Nadpisana zostanie
tylko partycja główna, zaś wszystkie prywatne dane pozostaną niezmienione. Wielkość tej partycji
zależy tylko i wyłącznie od tego, jak wiele miejsca chcesz na nią przeznaczyć i jak wiele rzeczy
zamierzasz na niej trzymać.
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Czysty dysk — wykorzystanie całego dostępnego miejsca

Jeżeli na dysku twardym nie ma żadnego innego systemu operacyjnego, instalator Ubuntu zaproponuje wykorzystanie całej dostępnej przestrzeni. Instalator sam dobierze odpowiedni rozmiar partycji
systemowej, partycji wymiany oraz partycji użytkownika.
Kliknij przycisk Zainstaluj, aby przejść dalej.
Zostaniesz poproszony o potwierdzenie.
Upewnij się, że wszystko jest w porządku i kliknij Naprzód.
W tym momencie wybrane zmiany zostaną zapisane na dysku twardym.
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Instalacja obok zainstalowanego Ubuntu

Jeżeli instalator wykryje obecność wcześniej zainstalowanej innej wersji Ubuntu, to zaproponuje
kilka innych rozwiązań. Pierwszym z nich jest aktualizacja zainstalowanego systemu do najnowszego
wydania. Wszystkie dane w katalogu domowym użytkownika zostaną zachowane: muzyka, filmy, dokumenty, pliki na pulpicie, osobiste ustawienia programów, zakładki i historia przeglądarki, itp.
Skasowane zostaną zainstalowane w systemie programy oraz ustawienia systemowe. Instalator zaktualizuje istniejące na dysku oprogramowanie i ewentualnie pobierze aktualizacje z internetu (jeżeli
wybrałeś wcześniej tę opcję). Drugą z możliwości jest usunięcie zainstalowanego Ubuntu i ponowna
instalacja systemu. Wszystkie dane zostaną wymazane.
Kliknij przycisk Zainstaluj, aby przejść dalej.
Zostaniesz poproszony o potwierdzenie.
Upewnij się, że wszystko jest w porządku i kliknij Naprzód.
W tym momencie wybrane zmiany zostaną zapisane na dysku twardym.
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Instalacja obok Windowsa

Jeżeli instalator wykryje obecność wcześniej zainstalowanego systemu Windows, to zaproponuje
inne rozwiązanie. „Zamiana Windows na Ubuntu” wymaże całą zawartość partycji Windows (wraz ze
wszystkimi danymi) i w to miejsce zainstaluje Ubuntu. Zostało to opisane dwie strony wcześniej.
Kliknij przycisk Zainstaluj, aby przejść dalej.

1

2

3

Drugą możliwością jest instalacja Ubuntu obok już zainstalowanego systemu Windows. Jeżeli wybierzesz tę opcję, to następny ekran pozwoli wybrać o ile instalator ma zmniejszyć partycję, na której
zainstalowany jest system Windows. Menu 1 pozwala wybrać dysk twardy, na którym mają zostać
dokonane operacje. Użyj myszy, aby przesunąć pomarańczową podziałkę w lewo (więcej miejsca dla
Ubuntu) lub w prawo (więcej miejsca dla Windows). Oryginalna partycja systemu Windows jest oznaczona na tym obrazie jako „Pliki” 2 . Partycja dla Ubuntu na powyższym obrazku to 3 . Pamiętaj,
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że Ubuntu potrzebuje minimum 6,2 gigabajta przestrzeni, ale tak mała partycja zostanie prawie w
całości wypełniona przez system i na twoje pliki pozostanie niewiele miejsca.

Kliknij przycisk Zainstaluj, aby przejść dalej.
Zostaniesz poproszony o potwierdzenie.
Upewnij się, że wszystko jest w porządku i kliknij Naprzód.
W tym momencie wybrane zmiany zostaną zapisane na dysku twardym.

2.6.5

Szyfrowanie dysku twardego

Przy wyborze jednego z automatycznych rozwiązań partycjonowania miałeś możliwość zastosowania szyfrowania dysku twardego. Jeśli wybierzesz tę opcję, zostanie wyświetlone okno jak na powyższym obrazku. Zaszyfrowanie dysku twardego sprawi, że nikt nie uzyska dostępu do twoich danych,
ani nie zmodyfikuje zainstalowanego systemu. Wadą tego rozwiązania jest pewne zwiększenie obciążenia procesora i związane z tym zmniejszenie płynności działania komputera. Nowoczesne procesory
zapewniają akcelerację sprzętową dla obliczeń kryptograficznych, w związku z czym utrata wydajności
będzie się mieścić w granicach 5% przy intensywnych operacjach dyskowych.

Kliknij przycisk Zainstaluj, aby przejść dalej.
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W tym miejscu podaj hasło — klucz do dysku twardego. To nie jest to samo hasło, które ustawisz
do swojego systemowego konta, a hasło umożliwiające dostęp do danych zapisanych na dysku twardym.
Pamiętaj, że jeżeli zapomnisz wprowadzone tu hasło, nie będzie możliwości odzyskania zaszyfrowanych
danych. Postaraj się też, aby hasło było trudne do odgadnięcia, ale łatwe do zapamiętania przez ciebie.
Opcja „Zamazanie pustej przestrzeni dysku” powoduje, że niewykorzystywana, wolna przestrzeń
dysku zostanie nadpisana losowymi danymi. Taka operacja znacznie utrudnia potencjalnym włamywaczom odczytanie twoich danych. Miej na uwadze, że zamazywanie pustej przestrzeni może trwać
bardzo długo, w zależności od tego, ile miejsca przeznaczysz na Ubuntu.
Kliknij przycisk Zainstaluj, aby przejść dalej.
Zostaniesz poproszony o potwierdzenie.
Upewnij się, że wszystko jest w porządku i kliknij Naprzód. W tym momencie wybrane zmiany
zostaną zapisane na dysku twardym.
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Zaawansowane partycjonowanie

Użycie innego rozwiązania uruchamia program GParted, który umożliwia nieograniczone modyfikowanie partycji na dysku twardym. Jest to opcja dla bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy
mają świadomość tego, jak działa partycjonowanie i jak powinien zostać podzielony ich dysk twardy.
Jeżeli na swoim komputerze masz zainstalowany więcej niż jeden system operacyjny lub z jakiegoś
innego powodu przedstawione wcześniej opcje nie spełniają twoich wymagań, to konieczne będzie
zastosowanie zaawansowanego partycjonowania.
Do GParted warto zajrzeć z jeszcze jednego powodu. Podział partycji stosowany przez automatyczną instalację nie jest idealny. Ręczne ustawienie partycji da większą kontrolę i pozwoli znacznie
lepiej dopasować układ partycji.
Kliknij przycisk Naprzód, aby przejść dalej.
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Główne okno programu GParted

1

2

3

Na powyższym obrazku widzisz główne okno programu GParted. Wykryty został układ partycji na dysku twardym. Poziomy pasek 1 , rozciągający się na całą szerokość okna, jest graficzną
reprezentacją układu partycji. Poniżej paska znajduje się legenda objaśniająca użyte kolory. Tabela
2 , znajdująca się w centralnej części okna, przedstawia szczegółowe informacje na temat partycji
na dysku twardym. Zestaw przycisków 3 służy do dodawania (+), usuwania (-) lub modyfikacji
partycji(Change). W tej chwili inne rzeczy nas nie interesują.
Powyższy układ dysków twardych oraz partycji jest tylko przykładem skonstruowanym na maszynie
wirtualnej. Na twoim komputerze liczby będą inne.
Tabela umieszczona w centrum tego okna przedstawia informacje o poszczególnych partycjach
obecnych na dysku twardym. Oto objaśnienie poszczególnych kolumn:
Urządzenie — ścieżka do poszczególnych partycji na dysku twardym. Są to oznaczenia stosowane
w systemach uniksowych (do których należy Linux, a więc i Ubuntu)), opisujące jak rozpoznawane
są poszczególne partycje. W tym wypadku:
— /dev/ — skrót od „Device”, urządzenie;
— sda — oznaczenie pierwszego dysku twardego;
— sd — dysk na złączu SATA (sata disk);
— a — pierwszy dysk; drugi dysk twardy miałby literę „b”, trzeci „c”, i tak dalej;
— sda1 — pierwsza partycja na pierwszym dysku twardym;
— sda2 — druga partycja na pierwszym dysku twardym.
Typ — rodzaj systemu plików. Sposób, w jaki partycja została sformatowana. System Windows
korzysta z NTFS, Ubuntu może korzystać z różnych.
Punkt montowania — miejsce, w którym dana partycja zostanie „zamontowana”, katalog, w którym
będzie widoczna zawartość tej partycji.
Formatowanie — zaznaczając to pole informujesz instalator, że dana partycja ma zostać sformatowana. Oznacza to utratę wszystkich danych na niej zapisanych.
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Rozmiar — pojemność partycji w megabajtach.
Zajęte — ilość zajętego miejsca na partycji.
System — system operacyjny zainstalowany na danej partycji. Nie zawsze da się rozpoznać zainstalowany system. Nie każda partycja musi mieć zainstalowany system operacyjny.

2.7.2

Zaawansowane partycjonowanie — instalacja obok systemu Windows

Na powyższym obrazku widać dwie partycje utworzone przez instalator systemu Windows 7. Partycja zielona o rozmiarze 104 megabajtów służy jako partycja programu rozruchowego systemu Windows.
Duża, pomarańczowa partycja (26736 megabajtów) to główna partycja systemu Windows 7. Bardzo
podobny układ partycji stosowany jest przez każdy z systemów z rodziny Windows.
Pierwszym krokiem jest wydzielenie miejsca dla systemu Ubuntu. Kliknij na partycji /dev/sda2. Następnie kliknij przycisk Change, znajdujący się pod tabelą. W otwartym oknie możesz zmniejszyć
rozmiar wybranej partycji.
W polu Rozmiar podaj nowy rozmiar
partycji. O tym ile miejsca potrzebujesz na
Ubuntu przeczytasz w rozdziale 2.6.1 „Ile
miejsca przeznaczyć na Ubuntu”. W polu podajesz rozmiar partycji w megabajtach. Jeden
gigabajt to 1024 megabajty.
Upewnij się, że wybrano opcję nie używaj
tej partycji. Teraz kliknij przycisk OK, a następnie Naprzód, aby dokonać zmiany na partycji. Wykonanie żądanej zmiany może trwać dłuższą chwilę.
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Na schemacie pojawiła się pusta, oznaczona kolorem szarym dostępna przestrzeń.
Zaznacz ją, a następnie kliknij przycisk (+),
aby stworzyć nową partycję.
Na początku musimy stworzyć partycję
podstawową dla Ubuntu. O ilości miejsca potrzebnego na poszczególne partycje przeczytasz w sekcji 2.6.1 „Ile miejsca przeznaczyć
na Ubuntu”. Pozostałe opcje ustaw, jak na
rysunku.

Ustawienia dla partycji głównej (/).

Rozmiar — rozmiar partycji w megabajtach.
Rodzaj nowej partycji — system Windows korzysta z tablicy partycji MS-DOS, więc jesteśmy
ograniczeni do 4 partycji podstawowych. Aby uniknąć kłopotów, dla Ubuntu utworzymy partycje
logiczne.
Lokalizacja dla nowej partycji — w tym miejscu określamy, czy partycja zostanie wyrównana do
początku wolnej przestrzeni, czy do jej końca. Nie ma to znaczenia dla działania systemu.
Użyj jako — wybór rodzaju systemu plików, jaki ma być użyty do sformatowania tej partycji.
Można wybrać wiele różnych, ale w ramach tego przewodnika korzystamy z systemu ext4 z księgowaniem4
Punkt montowania — to nasza główna partycja, więc musi się znaleźć na początku5 .
Kliknij przycisk OK, aby utworzyć nową partycję.

4
5

Tematyka różnych systemów plików jest bardzo rozległa i z łatwością wypełniłaby kolejny przewodnik.
W systemach Windows drzewo katalogów „zaczyna się” C:\\, w systemach linuksowych — /.
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Teraz utwórz partycję wymiany. Więcej o
tej partycji przeczytasz w w sekcji 2.6.1 „Ile
miejsca przeznaczyć na Ubuntu”. Pozostałe
opcje ustaw jak na rysunku. Kliknij przycisk
OK, aby utworzyć nową partycję.
Na koniec pozostało utworzenie partycji
domowej. Więcej o tej partycji przeczytasz
w sekcji 2.6.1 „Ile miejsca przeznaczyć na
Ubuntu”. Pozostałe opcje ustaw jak na ry-

Ustawienia dla partycji wymiany (swap).

sunku. Kliknij przycisk OK, aby utworzyć
nową partycję.

Ekran programu GParted wygląda teraz mniej więcej tak, jak na rysunku powyżej. Masz dwie partycje systemu Windows (NTFS), partycję wymiany systemu Linux (swap) oraz dwie partycje dla systemu
Ubuntu (ext4). Upewnij się, że partycje NTFS
nie są zaznaczone do sformatowania, zaś partycje ext4 tak.
Kliknij przycisk Naprzód, aby wprowadzić
zmiany na partycjach.

Ustawienia dla partycji domowej (/home).

Teraz możesz powrócić do lektury procesu instalacji w miejscu, gdzie go przerwałeś.
Powrót do 2.5.5: „Wybór strefy czasowej”.
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Instalacja na maszynie wirtualnej
Alternatywnym sposobem wypróbowania
Ubuntu bez instalowania go bezpośrednio na
komputerze jest wykorzystanie maszyny wirtualnej. Specjalne oprogramowanie umożliwia
uruchomienie systemu operacyjnego, zwanego

„gościem”, jako programu działającego wewnątrz drugiego systemu, zwanego „gospodarzem”. Wiąże
się to oczywiście z dużym zapotrzebowaniem na moc obliczeniową procesora oraz pamięć operacyjną.
Jeżeli masz przynajmniej 2 gigabajty RAM-u, a twój procesor jest nie starszy niż 5 lat (wtedy jest
szansa, że będzie zapewniał akcelerację sprzętową dla wirtualizacji), to możesz w ten sposób wypróbować Ubuntu.
Jedną z najpopularniejszych maszyn wirtualnych jest VirtualBox. Otwórz stronę virtualbox.org/download i pobierz instalator
VirtualBoksa dla swojego systemu. Zainstaluj, a następnie uruchom program VirtualBox. Podczas pierwszego uruchomienia program zapyta cię, czy pobrać i zainstalować
dodatkowe rozszerzenia od Oracle. Zgódź się
na to.
W oknie głównym programu VirtualBox
kliknij przycisk New, aby uruchomić kreator
maszyny wirtualnej.
Name — nazwa maszyny wirtualnej. Może to być cokolwiek.
Type — typ systemu. Ustaw na Linux.
Version — wersja systemu. Ustaw na Ubuntu (64 bit).
Uwaga: Architektura wybranego systemu (32/64 bit) musi odpowiadać pobranemu obrazowi instalatora Ubuntu. Dodatkowo należy pamiętać, że w komputerze z 64-bitowym procesorem (najprawdopodobniej taki posiadasz, jeżeli twój komputer nie jest starszy niż 6 lat) można zainstalować
zarówno 64-, jak i 32-bitowy system-gościa, natomiast w komputerze z procesorem 32-bitowym —
jedynie 32-bitowy.
Kliknij przycisk Next, aby przejść dalej.
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W tym miejscu ustaw ilość pamięci operacyjnej twojego komputera, jaką chcesz przeznaczyć dla systemu-gościa. Weź pod uwagę,
że ta pamięć zostanie zajęta w momencie uruchomienia maszyny wirtualnej i nie będzie dostępna dla systemu-gospodarza. Nie powinno
się przydzielać gościowi więcej niż 50% zasobów gospodarza. Ubuntu wymaga minimum
512 megabajtów (system plus oprogramowanie), a zdecydowanie lepiej jest przydzielić
1024 megabajty. Jeżeli twój komputer posiada
tylko 2 gigabajty RAM-u, to przydzielając
1 gigabajt gościowi pozostanie tylko 1 gigabajt dla gospodarza. Nie jest to dobre rozwiązanie, gdyż
prawdopodobnie będziesz musiał wyłączyć większość programów w systemie-gospodarzu, aby nie doszło do przepełnienia pamięci operacyjnej. Na pewno będziesz musiał wyłączyć przeglądarkę internetową.
Kliknij przycisk Next, aby przejść dalej.
W kolejnym oknie można wybrać już istniejący wirtualny dysk twardy lub stworzyć nowy. Ponieważ
nie masz jeszcze żadnego takiego urządzenia, wybierz środkową opcję Create a virtual hard drive now.
Kliknij przycisk Next, aby przejść dalej.
W kolejnym oknie wybierz typ dysku twardego. Zaznacz opcję VDI (Virtual Disk Image).
Kliknij przycisk Next, aby przejść dalej.
W kolejnym oknie wybierz pomiędzy dyskiem tworzonym dynamicznie, a dyskiem o stałym rozmiarze.
Dynamically allocated — taki wirtualny dysk twardy nie zajmuje całego przydzielonego miejsca,
a jedynie tyle, ile wynosi suma rozmiaru plików na nim zapisanych. Nawet jeżeli stworzysz dysk
o pojemności 100 gigabajtów, to po instalacji Ubuntu będzie on zajmował tylko trochę ponad 6
gigabajtów w systemie-gospodarzu. Wybierz tę opcję.
Fixed size — taki dysk twardy zawsze zajmuje tyle miejsca w systemie-gospodarzu, ile zostało
zadeklarowane. Jeżeli stworzysz 100-gigabajtowy dysk wirtualny, to na twoim komputerze pojawi
się 100-gigabajtowy plik z maszyną wirtualną. Tworzenie takiego dysku też trwa dłuższą chwilę,
gdyż dużo danych musi zostać zapisanych na dysk.
Kliknij przycisk Next, aby przejść dalej.
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Tu możesz wybrać pojemność dysku twardego. Korzystając z suwaka ustaw żądany rozmiar. Ubuntu 14.04 LTS wymaga przynajmniej 6,2 gigabajta, górną granicą są tylko
możliwości VirtualBoksa (2 terabajty). W celach testowych stwórz dysk o rozmiarze przynajmniej 25 gigabajtów.
Kliknij przycisk Create, aby stworzyć dysk
i zakończyć działanie kreatora.
Twoja maszyna wirtualna dla Ubuntu jest
gotowa i można ją wybrać w głównym oknie
programu VirtualBox. Kliknij na jej nazwie i
z paska narzędziowego wybierz Start. Alternatywnym sposobem uruchomienia maszyny wirtualnej jest
dwukrotne kliknięcie na jej ikonie. Zobaczysz okno, jak na rysunku powyżej. Kliknij żółtą ikonę folderu
i wskaż pobrany wcześniej obraz instalatora systemu Ubuntu (plik .iso). Kliknij Start, aby uruchomić maszynę wirtualną. Instalacja na maszynie wirtualnej przebiega tak samo, jak w rzeczywistości.
Przejdź do sekcji 2.4.4: „Uruchomienie instalatora BIOS”.

Kiedy po zakończeniu instalacji zostaniesz poproszony o wyjęcie płyty instalatora z napędu, z
paska menu maszyny wirtualnej wybierz Devices Cd/DVD Devices Remove disk from virtual drive .
36

2.9

Aktualizacja z poprzedniego wydania

2

INSTALACJA UBUNTU

Żeby móc się cieszyć pełnosprawną maszyną wirtualną, należy doinstalować w systemie-gościu Używanie x86 virtualization solution — guest addition module source for dkms z virtualbox-guest-dkms
(własnościowy), zgodnie z instrukcją zawartą w 3.5.3: „Instalacja dodatkowych sterowników”.

2.9

Aktualizacja z poprzedniego wydania

Jeżeli masz zainstalowaną wcześniejszą wersję Ubuntu, to nie musisz na nowo instalować całego
systemu. W Ubuntu został wbudowany mechanizm aktualizacji dystrybucji, jednak ma on pewne ograniczenia. Zaktualizować można tylko bezpośrednio z poprzedniego wydania (13.10) lub poprzedniego
LTS-a (12.04). Zwróć uwagę, że jeżeli instalowałeś dodatkowe repozytoria PPA, to mogły one jeszcze
nie zostać zaktualizowane. Na czas aktualizacji wydania najlepiej jest wyłączyć te PPA.
Przed przystąpieniem do aktualizacji wydania zainstaluj wszystkie zwyczajne aktualizacje i ponownie uruchom komputer. Zrób też kopię zapasową ważnych danych.
Uruchom Menadżer Aktualizacji w trybie aktualizacji wydania:




update-manager -d





Jeżeli program znajdzie możliwość aktualizacji do nowszego wydania Ubuntu, to zaproponuje instalację. Jeżeli nie ma takiej możliwości, kliknij Ustawienia. . . , przejdź do zakładki Aktualizacje i
zaznacz Wstępne wydania aktualizacji (proposed). Zapisz zmiany i spróbuj ponownie.
Aktualizacja wydania jest bardzo czasochłonna. Konieczne jest pobranie wszystkich nowych paczek
(około 900 megabajtów) i ich zainstalowanie. Na starszym sprzęcie może to trwać od pół do półtorej
godziny. Czysta instalacja jest znacznie szybsza.

2.10

Rozwiązywanie problemów z instalacją

2.10.1

Po wybraniu opcji „Wypróbuj Ubuntu bez instalacji” lub „Instaluj Ubuntu”
mam tylko czarny ekran

Po pierwsze, nie spiesz się, wczytanie wszystkich danych z nośnika instalacyjnego trwa dłuższą
chwilę. Jeżeli nic się nie dzieje dłużej, niż 2 – 3 minuty, to zrestartuj komputer i uruchom instalator
Ubuntu jeszcze raz. W przypadku instalatora BIOS (fioletowe tło) po wybraniu języka wciśnij F6
(inne opcje), zaznacz opcję „nomodeset” klawiszem

, wyjdź z menu klawiszem Esc i uruchom

instalator. Opcja „acpi=off” też może być pomocna.

2.10.2

Instalacja została przerwana

Jeżeli instalacja została przerwana w trakcie kopiowania danych na dysk, to uruchom ponownie
instalator i zainstaluj system od nowa.
Jeżeli instalacja została przerwana w trakcie partycjonowania (zapisywania zmian na dysku), to
prawdopodobnie doszło do nieodwracalnego uszkodzenia tablicy partycji. Uruchom nośnik instalacyjny, wybierz „Wypróbuj Ubuntu bez instalacji” (Try Ubuntu without installing) i uruchom program
GParted.
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Po instalacji Ubuntu uruchamia się tylko Windows

Prawdopodobnie w Windows masz włączone „Szybkie uruchamianie” (Fast-boot). Wyłącz tę funkcję i ponownie zainstaluj Ubuntu. Przeczytaj rozdział 2.3: „Przygotowanie do instalacji”.
2.10.4

Po instalacji Ubuntu nie można uruchomić systemu Windows

Przyczyny mogą być dwie. Albo usunąłeś system Windows z dysku twardego, albo nie został on
prawidłowo rozpoznany. W pierwszym przypadku pozostaje tylko ponownie go zainstalować. Koniecznie przeczytaj rozdział 2.3: „Przygotowanie do instalacji”.
W drugim przypadku przejdź do sekcji „Przywracanie GRUB-a”.
2.10.5

Przywracanie GRUB-a

Problemy z programem rozruchowym występują najczęściej:
po instalacji systemu Windows obok Ubuntu — Windows nadpisuje MBR (Master Boot Record)
dysku twardego i uniemożliwia dostęp do systemów linuksowych;
po instalacji Ubuntu obok Windowsa, jeżeli ten był zahibernowany, miał włączoną opcję
„Fast-Boot” lub podobne;
po zmianie układu partycji;
po nieumiejętnych próbach edytowania GRUB-a lub zastąpienia go innym menadżerem rozruchowym.
Najprostszym sposobem naprawienia menadżera rozruchu GRUB jest skorzystanie z Boot Repair
Disk. Jest to dystrybucja Linuksa typu Live (działa tylko z zewnętrznego nośnika, nie zainstalujesz jej
na dysku twardym). Otwórz stronę pobierania, wybierz zgodny z architekturą twojego procesora plik
z obrazem i zapisz go na dysku. Proces przygotowywania nośnika z Boot Repair Disk jest analogiczny
do przedstawionego w rozdziale 2.2: „Nagrywanie pobranego obrazu”.
Po uruchomieniu tak przygotowanego systemu poczekaj, aż się załaduje i wybierz opcję Recomended
repair, a nastepnie spróbuj ponownie uruchomić komputer.
Jeżeli nie możesz uruchomić żadnego systemu operacyjnego, to program Boot Repair możesz zainstalować bezpośrednio na nośniku instalacyjnym Ubuntu. Podczas uruchamiania instalatora wybierz
„Wypróbuj Ubuntu bez instalacji” (Try Ubuntu without installing), następnie otwórz terminal CTRL
+ Alt + t

i wydaj następujące polecenia:





sudo add-apt-repository ppa:yannubuntu/boot-repair
sudo sed ”s/trusty/saucy/g\” -i /etc/apt/sources.list.d/yannubuntu-boot-repair-trusty.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y boot-repair && (boot-repair &)



2.10.6

Ręczne przywracanie GRUB-a

Ta metoda jest nieprzydatna, jeżeli masz zainstalowany tylko system Windows.
Jeżeli nie masz możliwości zainstalowania paczek na nośniku instalacyjnym (np. ze względu na
brak połączenia z internetem), to możesz spróbować przywrócić GRUB-a ręcznie. Uruchom instalator
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Ubuntu w trybie „Wypróbuj Ubuntu bez instalacji” (Try Ubuntu without installing), a następnie
otwórz terminal CTRL + Alt + t .


Zidentyfikuj partycję, na której już jest zainstalowane Ubuntu (lub inny Linux). Wykonaj:

ls /dev |grep sd






Otrzymasz listę dysków twardych wraz z partycjami. sda to najprawdopodobniej twój główny dysk
twardy, sdb to pendrive. Możesz się upewnić wydając polecenie:



sudo fdisk -l






Wyszukaj oznaczenie głównej partycji zainstalowanego Linuksa. W wielu przypadkach będzie to
/dev/sda1, ale jeżeli masz zainstalowany obok inny system (np. Windows), to może być inaczej. W
dalszej częsci tego tekstu zakładamy, że jest to /dev/sda1.


Zamontuj partycję zainstalowanego systemu oraz inne niezbędne rzeczy:



sudo mount /dev/sda1 /mnt
sudo mount --bind /dev /mnt/dev
sudo mount --bind /dev/pts /mnt/dev/pts
sudo mount --bind /proc /mnt/proc
sudo mount --bind /sys /mnt/sys






Przełącz się na nowy system plików:



sudo chroot /mnt






Zainstaluj GRUB-a. Zwróć uwagę, że instalujemy go na dysku (sda), a nie partycji (sda1).



grub-install /dev/sda
update-grub






Wyjdź i posprzątaj po sobie:



exit
sudo umount /mnt/sys
sudo umount /mnt/proc
sudo umount /mnt/dev/pts
sudo umount /mnt/dev
sudo umount /mnt





Teraz ponownie uruchom komputer.
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Pierwsze uruchomienie systemu

3.1

Uruchomienie systemu Ubuntu

Po zainstalowaniu systemu Ubuntu twój
komputer został zresetowany, zostałeś też
poproszony o usunięcie nośnika instalacyjnego (pendrive, płyta DVD) z napędu. Jeżeli to wykonałeś, przy ponownym uruchomieniu komputera powinieneś zobaczyć ekran
bardzo podobny do tego obok. Jest to GRUB
(Grand Unified Bootloader), program rozruchowy, zajmujący się uruchomieniem systemu
operacyjnego. Korzystając z GRUB-a możesz
wybrać system operacyjny, który ma zostać
uruchomiony. Za pomocą klawiszy kursora podświetl odpowiednią opcję i wciśnij

.

Jeżeli Ubuntu jest jedynym systemem operacyjnym na twoim komputerze, to menu GRUB-a nie
wyświetli się. Zamiast tego przez około sekundę ekran będzie ciemnofioletowy, a następnie zostanie
uruchomiony system Ubuntu. Aby w takiej sytuacji wejść do menu GRUB-a, wciśnij klawisz Shift ,
gdy ekran stanie się fioletowy.
Opcje zaawansowane dla systemu Ubuntu: zestaw dodatkowych programów naprawczych i diagnostycznych systemu Ubuntu (zostały one szerzej opisane w rozdziale 6 „Rozwiązywanie problemów”);
Memory Test: program służący do testowania pamięci operacyjnej (RAM) komputera;
Windows 7 Loader: uruchamia system operacyjny Windows 7.
Ilość pozycji w menu będzie się różnić w zależności od tego, ile i jakie systemy operacyjne masz
zainstalowane na swoim komputerze.
Wybierz Ubuntu i wciśnij klawisz
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Ekran logowania
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5

1
2
3

W czasie ładowania systemu operacyjnego będzie widoczne logo Ubuntu ze stopniowo wypełniającymi się kwadratami. Po wciśnięciu dowolnego klawisza logo zostanie zastąpione szczegółowym opisem
tego, co jest aktualnie wykonywane. Kiedy proces uruchamiania systemu dobiegnie końca, zobaczysz
ekran logowania Ubuntu (jeżeli w czasie instalacji wybrałeś Automatyczne logowanie, to ten krok
zostanie pominięty i od razu włączy się Pulpit).
1 Lista użytkowników systemu. Jeżeli w systemie jest więcej niż jeden użytkownik, to z tej listy
będzie można wybrać kto ma zostać zalogowany.
2

W to pole wpisz hasło aktualnie wybranego użytkownika.

3

Konto „Gość” umożliwia zalogowanie się do systemu bez podawania hasła. Wszystkie zmiany
wprowadzone przez gościa (np. utworzone pliki) zostaną utracone po zakończeniu sesji.

4

Nazwa systemu wybrana podczas instalacji.

5

Przyciski sterujące:
Dostępność — uruchomienie lupy, czytnika ekranowego lub klawiatury ekranowej;
Język — pozwala zmienić układ klawiatury i metodę wprowadzania tekstu;
Ustawienia głośności i dźwięku;
11:46 Zegar i kalendarz;
Zasilanie — wyłączenie lub ponowne uruchomienie komputera.
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Rzut oka na pulpit Ubuntu

Po zalogowaniu do systemu zostanie wyświetlony pulpit systemu Ubuntu. Szczegółowy opis pulpitu znajduje się w rozdziale 4 „Pulpit Unity”.
Zajmiemy się w nim najważniejszymi kwestiami związanymi z przygotowaniem
systemu do codziennej pracy. Już teraz system jest gotowy, ale można wykonać kilka
rzeczy, które uprzyjemnią obcowanie z Ubuntu. Aby sprawnie poruszać się po tej sekcji Przewodnika,
zapamiętaj tę ikonę.

3.4

Instalacja oprogramowania

Wraz z systemem Ubuntu na twoim dysku twardym znalazła się cała gama oprogramowania —
pakiet biurowy, przeglądarka internetowa, odtwarzacze multimediów, itd. Jednak zapewne chciałbyś
zainstalować więcej programów, bardziej odpowiadających twoim potrzebom. W tym rozdziale przedstawione zostaną sposoby instalacji programów w systemie Ubuntu.
W systemach linuksowych (Ubuntu do nich należy) instalacja programów przebiega nieco inaczej,
niż gdzie indziej, a jednocześnie bardzo podobnie. Jak to możliwe? Bardzo prosto. Zapewne znasz
pojęcie „sklepu z oprogramowaniem”. Apple ma swój „App Store”, Google ma swoje „Play”. Są to
stosunkowo nowe metody instalacji oprogramowania, które upowszechniły się w przeciągu ostatnich
lat. Nawet Microsoft w najnowszych wydaniach swojego systemu Windows promuje instalację softu
przez wbudowany sklep, zamiast ręcznego przeszukiwania sieci, ściągania instalatorów, skanowania ich
antywirusem i instalowania w systemie.
Takie sklepy z oprogramowaniem istnieją w systemach linuksowych od dawna, przy czym w tym
przypadku nazywają się repozytoriami. Repozytorium to serwer, na którym opiekunowie danej dystrybucji Linuksa (np. firma Canonical jest opiekunem Ubuntu) przechowują paczki z programami.
Użytkownik, chcąc coś zainstalować (np. przeglądarkę internetową Firefox), uruchamia program zwany
menadżerem pakietów, wyszukuje w nim to, czego potrzebuje i instaluje. Nic więcej go nie interesuje
— menadżer pakietów sam ściągnie paczkę z programem, pobierze wszystkie zależności (programy i biblioteki niezbędne do funkcjonowania instalowanego programu) i zainstaluje soft w systemie. Kiedy w
repozytoriach program zostanie zaktualizowany, użytkownik zostanie o tym powiadomiony, a menadżer
pakietów dokona aktualizacji.
W przeciwieństwie do sklepów z oprogramowaniem system repozytoriów przechowuje nie tylko
programy użytkowe, ale też składniki systemu operacyjnego, sterowniki, dokumentację, pliki pomocy,
paczki z tematami graficznymi i ikonami oraz wiele innych. Użytkownik nie jest też ograniczony wyłącznie do repozytoriów oferowanych przez opiekunów dystrybucji — swobodnie może łączyć się z innymi
serwerami w celu poszerzenia oferty oprogramowania. W Ubuntu istnieje cały ekosystem repozytoriów
PPA (Personal Package Archive), które kilkoma kliknięciami można dodać do systemu. Deweloperzy różnych aplikacji za pośrednictwem PPA dostarczają użytkownikom oprogramowanie, które nie
znalazło się w repozytoriach oferowanych przez Canonical.
Podstawową jednostką w repozytorium jest paczka. Jest to skompresowane archiwum, zawierające
wszystkie pliki programu (czyli soft oraz dodatki: dokumentacja, ikony, grafiki, dźwięki i inne), a także
informacje co i gdzie ma zostać wypakowane.
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Centrum Oprogramowania Ubuntu

Centrum Oprogramowania Ubuntu jest programem służącym do zarządzania zainstalowanymi
aplikacjami. W przeciwieństwie do bardziej rozbudowanej klasy programów, zwanych menadżerami
pakietów, Centrum Oprogramowania jest swego rodzaju sklepem z aplikacjami. Znajdziesz tu gotowe
instalatory programów dostępnych w podstawowych repozytoriach, a także programy płatne. Z drugiej
strony, nie ma tutaj pakietów z podstawowymi składnikami systemu.

1

2

W prawym górnym rogu znajduje się pole 1 , w którym można wpisać nazwę szukanego programu (lub jej część), a Centrum Oprogramowania Ubuntu wyświetli wyniki wyszukiwania. Środkowa
część ekranu zawiera polecane i najwyżej oceniane aplikacje. Z lewej strony 2 jest lista kategorii
oprogramowania:
Akcesoria: niewielkie programy, pomocne w codziennym używaniu komputera;
Biuro: programy biurowe, bardziej rozbudowane edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, organizery
i inne;
Czcionki: dodatkowe zestawy fontów;
Dźwięk i wideo: zawiera oprogramowanie do tworzenia i odtwarzania multimediów;
Edukacja: programy wspomagające nauczanie i różnego rodzaju bazy wiedzy;
Grafika: programy do grafiki wektorowej i rastowej, a także przeglądarki grafiki, programy do
wywoływania i korekcji zdjęć;
Gry: oprogramowanie rozrywkowe;
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Internet: różnego rodzaju oprogramowanie do wymiany danych z internetem (przeglądarki internetowe, klienty poczty email, programy do transmisji danych, klienty Bittorrent);
Książki i czasopisma: publikacje (najczęściej płatne) poświęcone Linuksowi i otwartemu oprogramowaniu;
Narzędzia dla programistów: kompilatory, IDE, biblioteki programistyczne i dokumentacja;
Nauka i inżynieria: programy dotyczące różnych dziedzin nauki (matematyki, chemii, fizyki, astronomii, itd), a także do komputerowego wspomagania projektowania (CAD);
Style i usprawienia: zestawy ikon oraz stylów graficznych dla Ubuntu;
System: narzędzia systemowe, różnego rodzaju konfiguratory;
Ułatwienia dostępu: programy dla niepełnosprawnych.

3.4.2

Menadżer pakietów Synaptic

Bardziej rozbudowaną aplikacją do zarządzania paczkami z oprogramowaniem jest menadżer pakietów Synaptic. Nie jest on standardowo instalowany w systemie, ale bez problemu można go znaleźć
w Centrum Oprogramowania Ubuntu.
Synaptic wyświetla pełną listę pakietów aktualnie dostępnych w repozytoriach Ubuntu oraz wszystkich repozytoriach dodanych w trakcie używania systemu. W przeciwieństwie do Centrum Oprogramowania, Synaptic pokazuje nazwę pakietu z programem, a nie jego nazwę.
Aby zainstalować program z użyciem Synaptica, kliknij kwadrat obok nazwy pakietu i z rozwiniętego menu wybierz Zaznacz do instalacji. Synaptic sprawdzi jakie inne pakiety są niezbędne do
działania danego programu i zaproponuje ich instalację. Możesz zaznaczyć wiele programów do instalacji za jednym zamachem. Zmiany są wprowadzane dopiero po kliknięciu Zastosuj na górnej belce
narzędziowej.
Synaptic, poza przeglądaniem i instalowaniem oprogramowania, umożliwia także reinstalację programu, aktualizację (tak samo jak aktualizacje systemowe), usunięcie oraz całkowite usunięcie (wraz
z plikami konfiguracyjnymi i innymi pozostałościami) paczki z systemu.
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Instalacja programów w konsoli

Graficzne narzędzia są wygodne, ale czasem trzeba sięgnąć po konsolę. Często na forach pomocy
technicznej właśnie ten sposób jest przedstawiany w opisach metod rozwiązywania problemów. Łatwiej
wpisać jedno polecenie w konsoli, niż opisywać, jak przedostać się przez gąszcz menu i przycisków.
Wynika to z założenia, że nie każdy musi mieć zainstalowany menadżer pakietów. Nawet Centrum
Oprogramowania może być nieobecne w systemie — to program jak każdy inny i może zostać usunięty.
W dalszych częściach tego Przewodnika kilkukrotnie przedstawiamy instalację paczek właśnie w ten
sposób.
Konsolowym menadżerem pakietów w systemie Ubuntu jest apt-get. Ma on takie same możliwości jak opisywany wcześniej Synaptic, z tym, że polecenia wydaje się klawiaturą, a nie myszą. Aby
zainstalować pakiet z oprogramowaniem przy pomocy apt-get:
1. Uruchom konsolę, wpisując w Dashu Terminal lub wciskając kombinację klawiszy CTRL + Alt +
t

.

2. Wpisz:




sudo apt-get install vlc





3. Wciśnij
4. Wpisz swoje hasło i wciśnij

. Nie przejmuj się, że hasło się nie pojawia. Jest to zabezpieczenie

przed podglądaczami.
VLC jest znanym na całym świecie kombajnem do odtwarzania wszelkiego rodzaju multimediów.
Nie ma go w standardowej instalacji Ubuntu, ale dostępny jest za pośrednictwem repozytoriów. Co
oznaczają poszczególne części tego polecenia?
sudo — instalacja pakietów (a także ich usuwanie) wymaga uwierzytelnienia i tylko administrator
systemu może to zrobić. Sudo jest programem umożliwiającym wykonanie kolejnego polecenia
przez innego użytkownika (w tym wypadku roota, administratora). Spróbuj wpisać to polecenie
bez sudo na początku i zobacz, co się stanie.
apt-get — to konsolowy program do zarządzania pakietami.
install — install to jedno z poleceń programu apt-get. W tym wypadku nakazuje mu zainstalować
program.
vlc — nazwa programu, który chcesz zainstalować. Zwróć uwagę, że nazwy programów pisane są
zawsze małymi literami, a także podawane są bez rozszerzenia.
Po podaniu hasła apt-get przetworzy żądanie (zainstaluj pakiet vlc) i wyświetli informację podobną
do poniższej:





Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Zostaną zainstalowane następujące dodatkowe pakiety:
libbasicusageenvironment0 libcddb2 libcrystalhd3 libdvbpsi8 libebml4 libgnutls28 libgroupsock1
libhogweed2 libiso9660-8 liblivemedia23 libmatroska6 libproxy-tools libresid-builder0c2a
libsdl-image1.2 libsidplay2 libssh2-1 libtar0 libupnp6 libusageenvironment1 libva-x11-1
libvcdinfo0 libvlc5 libvlccore7 libxcb-composite0 libxcb-keysyms1 libxcb-xv0 vlc-data vlc-nox
vlc-plugin-notify vlc-plugin-pulse
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Sugerowane pakiety:
firmware-crystalhd gnutls-bin videolan-doc
Polecane pakiety:
libdvdcss2
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
libbasicusageenvironment0 libcddb2 libcrystalhd3 libdvbpsi8 libebml4 libgnutls28 libgroupsock1
libhogweed2 libiso9660-8 liblivemedia23 libmatroska6 libproxy-tools libresid-builder0c2a
libsdl-image1.2 libsidplay2 libssh2-1 libtar0 libupnp6 libusageenvironment1 libva-x11-1
libvcdinfo0 libvlc5 libvlccore7 libxcb-composite0 libxcb-keysyms1 libxcb-xv0 vlc vlc-data
vlc-nox vlc-plugin-notify vlc-plugin-pulse
0 aktualizowanych, 31 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 10,4 MB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 51,3 MB miejsca na dysku.
Kontynuować? [T/n]





To dużo tekstu, ale bardzo łatwo go zinterpretować:
Czytanie list pakietów... Gotowe — apt-get przetworzył bazę danych pakietów i znalazł na liście
program VLC.
Budowanie drzewa zależności — apt-get sprawdził jakich innych pakietów potrzebuje VLC do
działania.
Zostaną zainstalowane następujące dodatkowe pakiety: — lista pakietów, które muszą być zainstalowane razem z programem VLC, aby mógł on działać.
Sugerowane pakiety: — lista przydatnych pakietów, które nie zostaną teraz zainstalowane, ale
mogą się kiedyś przydać.
Polecane pakiety: — podobnie jak sugerowane pakiety, ale z większym naciskiem na przydatność.
W tym wypadku apt-get zaproponował instalację biblioteki umożliwiającej odtwarzanie zaszyfrowanych płyt DVD. Ta paczka została omówiona w rozdziale 3.5.4.
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety: — lista wszystkich pakietów, które zostaną
zainstalowane. Automatyczna instalacja sugerowanych i polecanych pakietów domyślnie jest wyłączona.
0 aktualizowanych, 31 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych. — podsumowanie.
Niektóre paczki są w konflikcie ze sobą (np. różne wersje tego samego programu) i instalacja jednej
wymusza odinstalowanie innej.
Konieczne pobranie 10,4 MB archiwów. — ilość danych, jaka zostanie pobrana z internetu.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 51,3 MB miejsca na dysku. — ilość miejsca, jaka zostanie
zajęta po tej operacji.
Kontynuować? [T/n] — wciśnij t , aby rozpocząć pobieranie i instalację, lub n , aby przerwać
procedurę.
Apt-get pobierze teraz wszystkie paczki, sprawdzi ich spójność (sumy kontrole oraz podpisy cyfrowe), rozpakuje je w systemie plików zgodnie z instrukcjami zawartymi w paczce i skonfiguruje
zainstalowane programy (np. poinformuje menadżer plików, że teraz filmy ma odtwarzać w VLC, a nie
w domyślnie zainstalowanym Totemie).
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Inne opcje programu apt-get to:
update — pobiera z serwerów repozytoriów aktualną listę pakietów;
upgrade — aktualizuje wszystkie zainstalowane pakiety;
dist-upgrade — aktualizuje wszystkie zainstalowane pakiety, a także dokonuje instalacji nowych
pakietów wskazanych przez aktualizacje (lub usuwa już niepotrzebne);
check — sprawdza stan zainstalowanych pakietów; wyświetli informację, jeżeli czegoś brakuje lub
jakieś paczki są niepotrzebne;
remove — usuwa z systemu wskazaną paczkę;
purge — usuwa z systemu wskazaną paczkę wraz z pozostałościami (pliki konfiguracyjne, dokumentacja, logi itp.).
3.4.4

Instalacja dodatkowych repozytoriów

W standardowych repozytoriach Ubuntu znajduje się około 45 tysięcy paczek. Liczba ta wydaje
się ogromna, ale jest to jedynie ułamek dostępnego oprogramowania. Te 45 tysięcy pakietów jest
zarządzane i sprawdzane przez Canonical, lecz nie ma możliwości, aby dbał on o każdy inny, choćby
najmniejszy program. Dlatego w ręce deweloperów aplikacji został oddany mechanizm PPA. Najczęściej zarejestrowanie takiego PPA w systemie opisywane jest jako szereg trzech komend, które trzeba
wydać w terminalu. W tym przykładzie zarejestrujemy PPA zawierające pakiet biurowy LibreOffice
(a ściślej aktualizacje tego zestawu programów, które nie trafiły na serwery Canonicalu).
1. Dodaj repozytorium:




sudo apt-add-repository ppa:libreoffice/ppa





Przy każdym dodawanym PPA program wyświetli skrócone informacje. Zapoznaj się z nimi i wciśnij
, aby dodać to repozytorium do systemu, lub ctrl + c , aby przerwać operację.
2. Zaktualizuj listę pakietów:




sudo apt-get update





3. Zainstaluj LibreOffice:




sudo apt-get install libreoffice





Aby dodać repozytorium w sposób graficzny, wykonaj następujące czynności:
1. Wyszukaj w Dashu, a następnie uruchom Oprogramowanie i aktualizacje.
2. Przejdź do zakładki Inne oprogramowanie.
3. Kliknij przycisk Dodaj.
4. W pole Wiersz APT wpisz adres repozytorium, tutaj: ppa:libreoffice/ppa.
5. Kliknij Dodaj zasób, a nastepnie Zamknij.
6. Zostaniesz poproszony o zaktualizowanie listy pakietów. Wykonaj tę czynność.
3.4.5

Instalacja pakietów .deb

Niektórzy twórcy programów nie opiekują się własnymi repozytoriami, ale zamiast tego przygotowują paczki z oprogramowaniem do ręcznej instalacji. Takie paczki mają rozszerzenie .deb. Identyczne
paczki są pobierane z repozytoriów za pomocą Centrum Oprogramowania, Synaptica albo apt-get,
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z tym, że proces rozwiązywania zależności jest przez te programy prowadzony automatycznie, zaś
podczas ręcznej instalacji paczek .deb — nie.


Aby zainstalować pobraną paczkę .deb, masz dwie możliwości. W konsoli:

sudo dpkg -i nazwa paczki.deb






sudo — instalacja pakietów (a także ich usuwanie) wymaga uwierzytelnienia i tylko administrator
systemu może to zrobić;
dpkg — to konsolowy program do zarządzania paczkami .deb;
-i — polecenie programu dpkg, nakazujące mu zainstalować wskazaną paczkę;
nazwa paczki.deb — nazwa (ewentualnie poprzedzona ścieżką dostępu) wcześniej pobranej paczki.
Po takiej operacji raczej na pewno otrzymasz komunikat o „niespełnionych zależnościach”. Dpkg
nie pobierze i nie zainstaluje brakujących pakietów. Na szczęście apt-get potrafi to naprawić. Wykonaj:



sudo apt-get install -f






Polecenie install z opcją -f informuje apt-get, że ma sprawdzić stan paczek oraz zreperować („f”,
czyli fix ) stan pakietów. Po tej operacji program zostanie prawidłowo zainstalowany i skonfigurowany,
a paczkę .deb można skasować.
Aby graficznie zainstalować pobraną paczkę .deb, potrzebujesz odpowiedniego programu. Nazywa
się on GDebi. Znajdziesz go w Centrum Oprogramowania, Synapticu lub zainstalujesz z konsoli poleceniem:





sudo apt-get install gdebi





Kiedy GDebi jest gotowe do użycia, kliknij prawym przyciskiem myszy paczkę .deb, a następnie
wybierz Otwórz za pomocą GDebi Package Installer . Teraz wystarczy kliknąć Install, aby GDebi sprawdziło
zależności i zainstalowało wszystko, co potrzebne.
3.4.6

Instalacja programów .bin

Niektórzy dostawcy oprogramowania (na szczęście nieliczni) udostępniają własne instalatory programów, na sposób znany z systemu Windows (pliki .exe i .msi). Na szczęście są to coraz rzadsze
przypadki. Jednak gdybyś przypadkiem trafił na tak przestarzały sposób dystrybucji programu, to kliknij prawym przyciskiem myszy na pobranym programie, wybierz Właściwości Uprawienia Wykonywanie
i zaznacz pole Zezwolenie na wykonywanie pliku jako programu. Teraz kliknij dwukrotnie lewym
przyciskiem myszy na pliku, aby go uruchomić.
3.4.7

Instalacja programów przez przeglądarkę internetową

Przeglądarka internetowa Firefox, wchodząca w skład standardowej instalacji Ubuntu, wyposażona
jest w dodatek umożliwiający instalację oprogramowania bezpośrednio ze strony internetowej poprzez
protokół apt. Kliknięcie odpowiedniego linku otworzy okno Centrum Oprogramowania Ubuntu na
stronie danego programu.
Jeżeli Firefox nie rozpoznaje protokołu apt, to wyświetli okno z prośbą o wybór aplikacji. Kliknij przycisk Wybierz. . . , a następnie wskaż plik System plików usr bin software-center . Pamiętaj, aby
zaznaczyć pole Zapamiętaj wybór dla odnośników apt.
48

3.5

Rzeczy do zrobienia po instalacji Ubuntu

3.5
3.5.1

3

PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU

Rzeczy do zrobienia po instalacji Ubuntu
Aktualizacja systemu

Kliknij ikonę Dasha

i wpisz Aktualizacje. W trakcie wpisywania na

ekranie wyników będą się pojawiały propozycje. Wybierz kolejno
Aktualizacje oprogramowania .

Programy

System sprawdzi, czy dostępne są aktualizacje dla twojego

Ubuntu i wyświetli podsumowanie.

Kliknij przycisk Zainstaluj, aby zainstalować aktualizacje. Zostaniesz poproszony o podanie hasła w celu uwierzytelnienia. Każda operacja mająca wpływ na cały system wymaga potwierdzenia.
Zapobiega to przypadkowemu uszkodzeniu systemu.

Wpisz swoje hasło i potwierdź klawiszem Enter lub kliknij przycisk Uwierzytelnij. Teraz rozpocznie
się proces pobierania i instalacji aktualizacji. To może potrwać od kilkunastu sekund do kilku minut,
w zależności od tego, jak długo system nie był aktualizowany.
Kiedy aktualizacja się zakończy, możesz zostać poproszony o ponowne uruchomienie komputera.
Restart jest potrzebny tylko wtedy, gdy aktualizowane było jądro systemu lub sterowniki. Inne aktualizacje nie wymagają restartu komputera, a jedynie zaktualizowanego programu.
Później system będzie automatycznie sprawdzał czy dostępne są aktualizacje i powiadomi cię o tym.
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Instalacja spolszczenia

Jeżeli w trakcie instalacji systemu nie wybrałeś języka polskiego lub nie miałeś
połączenia z internetem, to tutaj dowiesz się, jak ściągnąć potrzebne paczki językowe
i zainstalować odpowiednie oprogramowanie. Kliknij ikonę Dasha

i wpisz Języki.

System sprawdzi stan spolszczenia systemu i zaproponuje instalację dodatkowych paczek. Kliknij Zainstaluj, a następnie potwierdź operację. Wpisz swoje hasło i potwierdź klawiszem
Enter lub kliknij przycisk Uwierzytelnij.

Po instalacji niezbędnych paczek możesz jeszcze dla pewności kliknąć Zastosuj dla całego systemu.
W ten sposób będziesz pewny, że cały system zostanie spolszczony. Jeśli zechcesz, aplikacja Języki
pozwoli ci później w łatwy sposób zainstalować i zmienić język systemu na każdy ze wspieranych
przez społeczność Ubuntu.
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Instalacja dodatkowych sterowników

Prawdopodobnie nie wszystkie sterowniki zostały włączone podczas instalacji
Ubuntu. Aby się upewnić, że sprzęt jest prawidłowo obsługiwany, kliknij ikonę Dasha
i wpisz Sterowniki. Z wyświetlonych wyników wybierz „Aktualizacje i sterowniki”.
W otwartym oknie przejdź do zakładki „Dodatkowe sterowniki”. Poczekaj chwilę, aż
system zbierze dane o twoim komputerze i porówna je z bazą danych sterowników. Następnie będziesz
mógł wybrać, który sterownik z wyświetlonej listy powinien zostać użyty.

Zmiana sterownika wymaga potwierdzenia. Wpisz swoje hasło i potwierdź klawiszem Enter lub
kliknij przycisk Uwierzytelnij. Więcej o wyborze sterownika przeczytasz w rozdziale 7.1„Sterowniki”.

3.5.4

Instalacja dodatków

Na koniec warto zainstalować kilka dodatkowych pakietów oprogramowania. Kliknij ikonę Dasha

i wpisz Centrum Oprogramowania. Z wiersza Programy wybierz

Centrum Oprogramowania Ubuntu. W prawym górnym rogu nowo otwartego okna
znajduje się pole wyszukiwania. Wpisz w nim Ograniczone dodatki Ubuntu i wciśnij
Enter. Poczekaj, aż odnaleziona zostanie ta paczka. Z listy wybierz Ubuntu restricted extras i kliknij Zainstaluj. Instalacja oprogramowania wymaga uwierzytelnienia. Wpisz swoje hasło i potwierdź
klawiszem Enter lub kliknij przycisk Uwierzytelnij.
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Paczka ubuntu-restricted-extras zawiera:
wszystkie możliwe kodeki audio/wideo;
odtwarzacz Flash;
fonty True Type (np. Times New Roman).
W podobny sposób wyszukaj i zainstaluj programy openjdk-7-jre (Java, potrzebna do wielu popularnych programów), unzip (obsługa archiwów zip), unace (windowsowe archiwa ace) i p7zip-full (obsługa
archiwów w formacie 7z/lzma).
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PULPIT UBUNTU UNITY

Pulpit Ubuntu Unity
W momencie pierwszego uruchomienia, zaraz po instalacji systemu, można zauważyć, że wygląd

Ubuntu wcale aż tak bardzo nie różni się od wyglądu systemów Microsoft Windows, czy Mac OS X.
Wszystkie systemy łączy ta sama idea graficznego interfejsu (GUI: Graphical User Interface), w którym
użytkownik systemu za pomocą myszy kontroluje większość zadań, począwszy od zwykłego poruszania
się po systemie, przez otwieranie dostępnych aplikacji, aż po tworzenie, usuwanie oraz przenoszenie
plików i katalogów.
W Ubuntu domyślnym środowiskiem graficznym jest Unity.

4.1

Pulpit

Po zalogowaniu się do systemu ujrzysz Pulpit. Widać na nim trzy elementy — przestrzeń roboczą,
wypełniającą większą część ekranu, oraz dwa panele. Panel poziomy, zwany panelem menu, umieszczony jest u góry ekranu. Panel pionowy to Launcher lub inaczej panel uruchamiania, zlokalizowany
z lewej strony ekranu.

4.1.1

Zmiana tła pulpitu

Aby zmienić tło pulpitu (inaczej: tapetę), kliknij prawym przyciskiem myszy wolną przestrzeń
roboczą i z menu kontekstowego wybierz Zmień tło pulpitu.
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Z listy zaznaczonej jako 1 możesz wybrać którąś z dostępnych tapet. Kliknij przycisk plus 2 , aby otworzyć menadżer plików

1

i wskazać inny plik graficzny na dysku twardym. Zostanie on użyty jako tapeta.
W tym oknie możesz też dokonać pewnych

2

modyfikacji środowiska graficznego Unity. Zachęcamy do eksperymentów. Wszelkie zmiany
są wprowadzane na żywo.

4.2

Panel menu

Panel menu łączy w sobie kilka funkcji i to, co od razu rzuca się w oczy, to umieszczony po prawej
stronie obszar powiadamiania, zwany inaczej obszarem wskaźników.

Część wskaźników widoczna jest zaraz po zainstalowaniu systemu, inne można włączyć dodatkowo.
Niektóre aplikacje po zainstalowaniu dodają lub umożliwiają dodanie własnych wskaźników do obszaru
powiadamiania. Najczęściej stosowane i domyślnie dostępne w Unity wskaźniki, to:

Wskaźnik połączeń sieciowych — informuje o stanie połączenia z siecią. Kliknięcie wywołuje
opcje modyfikacji połączenia z internetem.

Wskaźnik klawiatury — informuje o aktualnie używanym układzie klawiatury. Klikając go
możesz zmienić układ klawiatury.
Wskaźnik wiadomości — informuje o przychodzących wiadomościach. Ten wskaźnik integruje się
z komunikatorami internetowymi i zmienia kolor, gdy otrzymasz nową wiadomość. Pozwala także
sterować komunikatorem, np. zmienić status lub wywołać okno główne.
Wskaźnik zasilania i poziomu akumulatora — informuje o stanie stanie naładowania akumulatora oraz o dostępnym zasilaniu (akumulator/sieć). Ten wskaźnik nie jest wyświetlany, jesli
komputer nie ma baterii. Kliknięcie wskaźnika otwiera menu zasilania.
Wskaźnik ustawień dźwięku — informuje o głośności wyjścia audio. Jeżeli kursor myszy znajduje
się nad tym wskaźnikiem, to poruszając kółkiem myszy możesz zmieniać głośność. Kliknięcie wskaźnika otwiera menu ustawień dźwięku oraz menu sterownia odtwarzaczem muzyki (pozwala np. go
uruchomić lub zatrzymać, zmienić utwór, wyświetlić okładkę i informacje o aktualnie odtwarzanym
pliku,a także włączyć listę odtwarzania).
Zegar — wyświetla aktualną datę i czas. Kliknięcie otwiera kalendarz.
Wskaźnik sesji — po kliknięciu wyświetla menu systemowe, pozwalające wyłączyć/zrestartować
komputer, wyświetlić informacje o systemie, przełączyć użytkownika lub otworzyć narzędzie konfiguracji systemu.
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W Unity pasek menu aplikacji ( Plik , Edycja , Narzędzia , itd) nie jest umieszczony na belce okna, lecz
domyślnie wyświetlany jest w lewej części panelu menu. Po uruchomieniu dowolnego programu pasek
menu zawiera jedynie nazwę aktualnie aktywnego okna:

Pasek menu jest wyświetlany, gdy kursor myszy znajdzie się nad panelem menu:

Umieszczenie paska menu na panelu ma swoje plusy w przypadku urządzeń z ekranem ograniczonym niską rozdzielczością. Tak zwane Global Menu pozwala lepiej wykorzystać miejsce dostępne
w pionie.

4.3

Launcher

Pasek umieszczony po lewej stronie ekranu nosi nazwę Launchera (ang: Wyzwalacz). Launcher
umożliwia przechowywanie skrótów do ulubionych i najczęściej używanych aplikacji, dostęp do uruchomionych programów, zamontowanych urządzeń (pamięć USB/SD, zewnętrzne dyski twarde, CD/DVD)
oraz kosza. Uruchomiona aplikacja na czas pracy umieszcza w Launcherze swoją ikonę.
4.3.1

Uruchamianie programów z Launchera
Aby uruchomić program bezpośrednio z Launchera, wystarczy pojedyncze kliknięcie ikony wybranego programu lewym przyciskiem myszy. Uruchomione programy
mają podświetlone ikony oraz niewielki trójkącik po lewej stronie. Aby uruchomić kolejną kopię programu, kliknij jego ikonę lewym przyciskiem myszy, trzymając wciśnięty
klawisz Shift .
Liczba trójkątów po lewej stronie programu oznacza ilość otwartych kopii danego
programu. Jak łatwo się domyślić, gdy ikona nie ma żadnego trójkącika, to program
jest wyłączony. Program, którego aktualnie używamy (aktywne okno), jest oznaczony

trójkącikiem po prawej stronie ikony.
Na rysunku obok widzimy ikonę programu Pliki (menadżer plików Nautilus), który jest uruchomiony jeden raz. Tło ikony jest podświetlone.
Ikona przeglądarki internetowej Firefox ma trzy trójkąty po lewej. Oznacza to, że została uruchomiona w trzech osobnych instancjach. Jedna z kopii Firefoksa jest akurat w użyciu, co sygnalizuje
trójkącik po prawej. Tło ikony jest podświetlone. Trzecia ikona na rysunku (skrót do procesora tekstu
LibreOffice Writer) jest nieaktywna. Ten program nie jest aktualnie uruchomiony.
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Zarządzanie otwartymi oknami

Kliknięcie ikony uruchomionego programu lewym przyciskiem myszy przenosi do otwartego okna.
Jeżeli dany program ma więcej niż jedną instancję, to pokazane zostaną miniatury wszystkich jego
okien. Klikając lewym przyciskiem myszy możesz wybrać, o które okno ci chodzi.
Kółkiem myszy możesz przełączać pomiędzy instancjami programu. Umieść kursor myszy nad
ikoną aplikacji i poruszaj kółkiem myszy w górę lub w dół, aby przejść do następnej/poprzedniej
instancji programu.

4.3.3

Zmiana położenia ikon
Zawartość Launchera, poza ikoną Dasha oraz kosza, może być dowolnie modyfikowana. Aby zmienić położenie ikony na panelu, umieść
kursor myszy nad ikoną, wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy.
Kiedy ikona zostanie odczepiona od Launchera, przesuń ją na wybrane
przez siebie miejsce i puść przycisk myszy.

4.3.4

Dodawanie ikon do Launchera

Skrót programu można dodać do Launchera na dwa sposoby. Pierwszy wykorzystuje okno Dasha
(o którym będzie później). Aby dodać ikonę do paska bezpośrednio z Dasha, należy odszukać program
i przeciągnąć jego ikonę w dowolne miejsce Launchera.
Druga metoda polega na uruchomieniu programu. Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem
myszy ikonę uruchomionego programu i z menu kontekstowego, które się pojawi, wybrać Dodaj do
panelu uruchamiania.

4.3.5

Usuwanie ikon z Launchera

Ikonę z paska można usunąć na dwa sposoby. Chwyć ikonę kursorem myszy i przenieś ją do kosza
lub, po naciśnięciu ikony prawym przyciskiem myszy, z menu kontekstowego wybierz Usuń z panelu
uruchamiania.

4.3.6

Szybka Lista menu kontekstowego (QuickList)

QuickList (Szybka Lista) to jedna z ciekawszych funkcji Launchera. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony programu w Launcherze pojawia się menu kontekstowe, w którym można umieścić
różne polecenia. Na poniższej ilustracji widać dwa przykłady. Po lewej mamy menu kontekstowe Dasha,
zawierające skróty do zainstalowanych soczewek (omówionych w kolejnym rozdziale). Po prawej widać
menu kontekstowe menadżera plików, zawierające skróty do najważniejszych katalogów użytkownika.
Przeglądarka internetowa Firefox pozwoli dodatkowo uruchomić okno anonimowego przeglądania.
56

4.4

Dash

4.4

4

PULPIT UBUNTU UNITY

Dash

Dash jest potężnym narzędziem Unity, pozwalającym na szybkie wyszukiwanie i łatwy dostęp do
programów, plików oraz dodatkowych informacji przechowywanych nie tylko w naszym komputerze
(zainstalowane programy, ostatnio używane dokumenty, zakładki, ostatnio odwiedzone strony i inne),
ale również dostępnych w sieci (Twitter, Facebook, Google Docs, Youtube, Wikipedia, Amazon i inne).
Wyniki wyszukiwania w zewnętrznych serwisach dopasowane są do wyszukiwanej frazy i zwracane
w oknie Dasha. Jeżeli niepokoi cię, że szukana fraza przesyłana jest do internetu, to możesz tę funkcję
wyłączyć w Ustawieniach systemowych, w oknie Prywatność i bezpieczeństwo.

Dash można porównać do Menu Start z systemu Microsoft Windows XP/Vista/7 lub do ekranu
startowego w Windows 8. Odpowiednikiem Dasha w systemie Mac OS X jest Launchpad.
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Ikona Dasha umieszczona jest na pierwszej pozycji na pasku Launchera — jest
ona dość charakterystyczna i zawiera logo Ubuntu. Po naciśnięciu ikony Dasha pojawi
się jego przezroczyste okno, które w środkowej części wyświetla dwie grupy: ostatnio
uruchomionych programów, ostatnio przeglądanych oraz pobranych plików i katalogów,
a także wyszukiwanych informacji. W górnej części Dasha znajduje się pasek wyszukiwania, który
pozwala przeszukiwać nie tylko zasoby komputera, ale również wyszukiwać i przeglądać informacje
z popularnych serwisów w sieci.
Dash po uruchomieniu zajmuje pewien obszar ekranu. Jego okno można
powiększyć na cały ekran — służy do tego przycisk maksymalizacji w lewym
górnym rogu, widoczny, gdy Dash jest aktywny. Wyszukiwanie w pasku jest
dynamiczne i rezultaty zmieniają się podczas wpisywania tekstu, a wyniki
można filtrować. Służy do tego nie tylko przycisk filtrowania wyników, ale
również domyślnie włączone soczewki (Lenses).
4.4.1

Soczewki (Lenses)

Domyślnie w systemie dostępnych jest siedem soczewek, których ikony widoczne są na dole okna
Dasha. Aktualnie wybrana soczewka jest jaśniejsza od pozostałych, a nad nią widać niewielki trójkącik.
Soczewki służą do ograniczania wyników wyszukiwania do konkretnych kategorii.
Soczewka domowa — zawiera wszystkie wyniki wyszukiwania.
Soczewka programów — zawiera wyniki wyszukiwania programów.
Soczewka plików — zawiera wyniki wyszukiwania plików i katalogów.
Soczewka filmów — zawiera wyniki wyszukiwania filmów.
Soczewka muzyki — zawiera wyniki wyszukiwania muzyki.
Soczewka zdjęć — zawiera wyniki wyszukiwania fotografii.
Soczewka społecznościowa — zawiera wyniki wyszukiwania w serwisach społecznościowych, do
których jesteś zalogowany.
Soczewka domowa ma wiele zastosowań — oprócz wcześniej wspomnianych możliwości, możemy
ją wykorzystać do wyszukania informacji na przykład w Wikipedii, Google lub możemy wyszukać
informacje na temat pogody w naszym regionie.
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Aby uzyskać więcej informacji, nie trzeba od razu otwierać wyniku. Naciśnięcie prawym przyciskiem
myszy któregoś z wyników wyszukiwania spowoduje wyświetlenie większej ilości informacji.

Wyniki wyszukiwania można zawęzić do konkretnych źródeł, wykorzystując do tego przycisk filtrowania wyników. Podobnie jest w przypadku wyszukiwania informacji z wykorzystaniem pozostałych
soczewek.
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W Ubuntu nie jesteśmy ograniczeni do domyślnego zestawu soczewek. Wiele serwisów internetowych udostępnia swoje własne soczewki, które można w łatwy sposób doinstalować i korzystać z nich
w ten sam sposób, jak z domyślnych.

4.5

Obszary robocze

Obszary robocze, powszechnie zwane wirtualnymi pulpitami, pozwalają w łatwy sposób zarządzać
i grupować programy. Dzięki temu, przy dużej liczbie otwartych okien, w łatwy sposób możemy zredukować zatłoczenie i usprawnić nawigację po pulpicie. Dla przykładu, w jednym obszarze roboczym
możemy przeglądać zasoby Internetu, a w drugim lub trzecim możemy mieć uruchomiony program do
przeglądania multimediów oraz tworzyć dokument w programie biurowym.
Domyślnie Ubuntu daje dostęp do czterech obszarów roboczych, ale zaraz po instalacji ta opcja nie
jest włączona. Aby móc korzystać z dodatkowych obszarów roboczych, kliknij ikonę systemową
na panelu menu (w prawym górnym rogu) i wybierz Ustawienia Systemu Osobiste Wygląd Zachowanie
Uaktywnij obszary robocze .

Po zaznaczeniu dodatkowych obszarów roboczych na pasku Launchera pojawi się dodatkowa ikona, służąca do przełączania pomiędzy obszarami roboczymi: Przełącznik obszarów
roboczych.
Domyślnie w Ubuntu masz do dyspozycji cztery wirtualne pulpity, ułożone w siatkę 2x2. Po naciśnięciu ikony obszarów roboczych na ekranie pojawia się siatka czterech pulpitów. Pomiędzy obszarami
roboczymi możesz się też przemieszczać za pomocą następujących skrótów klawiszowych:
CTRL + ALT +

przenosi do obszaru roboczego po prawej;

CTRL + ALT +

przenosi do obszaru roboczego po lewej;

CTRL + ALT +

przenosi do obszaru roboczego na górze;

CTRL + ALT +

przenosi do obszaru roboczego na dole.
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Zarządzanie oknami

W Ubuntu elementy sterujące okna (przyciski zamykania, minimalizacji i maksymalizacji) znajdują
się po lewej stronie. Również tytuł okna znajduje się nie na środku, a jest przesunięty ku lewej.

4.6.1

Elementy sterujące oknami

Zamknij okno.

Minimalizuj okno do paska Launchera.

Maksymalizuj okno do rozmiaru pulpitu. Belka okna, zawierająca opisywane przyciski oraz
tytuł, zostanie zintegrowana z panelem menu.

4.6.2

Przenoszenie i zmiana rozmiaru okna

Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy belki tytułowej okna i przytrzymaniu, możemy je przenieść
w dowolne miejsce na pulpicie. Okno można również przenieść przytrzymując przycisk Alt — wówczas
wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszy i przytrzymać w dowolnym miejscu okna, które chcemy
przenieść.
Aby zmienić rozmiar okna, kursor myszy należy umieścić nad wybraną krawędzią lub rogiem
okna. Domyślny kursor zmieni się wówczas w dwustronną strzałkę, zwaną kursorem rozszerzania.
Przytrzymanie przycisku myszy, gdy aktywny jest kursor rozszerzania, pozwoli na zmianę rozmiaru
i kształtu okna.

4.6.3

Przełączanie pomiędzy otwartymi oknami

W Ubuntu jest wiele sposobów na przełączanie pomiędzy otwartymi programami. Można wykorzystać mysz i kliknąć w dowolnym miejscu otwartych okien. Można wykorzystać ikony otwartych okien
na pasku Launchera. Można również wykorzystać kombinację klawiszy Alt + Tab .
Gdy mamy otwarte wiele okien, przytrzymanie przycisku Alt i wielokrotne naciskanie przycisku
Tab

pozwala wybrać, które okno chcemy aktywować. Domyślnie przełączane w ten sposób są tylko okna

z aktywnego obszaru roboczego. Korzystając z kombinacji Super + Tab możemy przełączać pomiędzy
kolejnymi ikonami na pasku Launchera.

4.6.4

Ukrywanie wszystkich okien — pokaż pulpit
Aby ukryć wszystkie okna, nie trzeba ich, jedno po drugim, minimalizować. Można
skorzystać ze skrótu Ctrl + Super + d . Jego użycie spowoduje ukrycie wszystkich otwartych
okien. Ponowne zastosowanie tego skrótu przywróci otwarte okna.
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W Ubuntu można również aktywować ikonę Pokaż pulpit. Aby to zrobić, kliknij ikonę systena panelu menu (w prawym górnym rogu) i wybierz Ustawienia systemu Osobiste Wygląd

mową
Zachowanie

4.6.5

Umieść ikonę „Pokaż pulpit” na pasku Launchera .

Przenoszenie otwartych okien pomiędzy obszarami roboczymi

Przenoszenie otwartych okien pomiędzy obszarami roboczymi jest również dość proste i intuicyjne.
Wystarczy uruchomić podgląd obszarów roboczych i przeciągnąć otwarte okno z jednego do drugiego.
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Aby przenieść okno do innego obszaru roboczego, można również kliknąć belkę tytułową otwartego
okna prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać którąś z opcji:
Przenieś do lewego obszaru, gdy chcemy przenieść okno do lewego obszaru.
Przenieś do prawego obszaru, gdy chcemy przenieść okno do prawego obszaru.
Przenieś do dolnego obszaru, gdy chcemy przenieść okno do dolnego obszaru.
Przenieś do górnego obszaru, gdy chcemy przenieść okno do górnego obszaru.
Przenieś do innego obszaru, gdy chcemy wybrać do którego konkretnie obszaru ma zostać przeniesione okno.
4.6.6

Zawsze na wierzchu

Niekiedy okno jakieś aplikacji chcemy mieć zawsze widoczne na pierwszym planie, pomimo tego,
że aktualnie pracujemy w innym oknie. Aby utrzymać okno zawsze widoczne na pierwszym planie,
należy kliknąć belkę tytułową okna prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcję
Zawsze na wierzchu.
4.6.7

Zawsze na widocznym obszarze roboczym

W Ubuntu dostępna jest jeszcze jedna bardzo przydatna funkcja, związana z zachowaniem okien.
Gdy wykorzystujemy obszary robocze, czasem chcemy, by okno aplikacji zawsze pojawiało się na tym
obszarze roboczym, który jest używany. W tym celu należy kliknąć belkę tytułową okna prawym
przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcję Zawsze na widocznym obszarze roboczym.

4.7

HUD — Heads-Up Display

Spamiętanie wszystkich skrótów klawiaturowych może być trudne, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z programami, które mają ich wiele do dyspozycji. Często też niektóre programy nie posiadają
przycisków w oknie programu lub skrótów do pewnych funkcji, ukrytych gdzieś głęboko za którymś
z przycisków na pasku menu. Często jest tak, że pamiętamy nazwę funkcji, ale już nie bardzo miejsce,
w którym się ona znajduje. Tu z pomocą przychodzi HUD (Heads-up Display).
HUD jest silnie zintegrowanym narzędziem, które przy wykorzystaniu klawiatury pozwala dotrzeć
nie tylko do najczęściej wykorzystywanych funkcji programu, ale również tych, o których często zapominamy, gdyż są zaszyte gdzieś głęboko. Przykładowe wykorzystanie HUD-a do skopiowania pliku:

Inny przykład: powiedzmy, że tworzymy dokument w programie OpenOffice Writer i potrzebujemy
wstawić obiekt, czy formułę. Osobie, która z programu korzysta rzadko, znalezienie tej funkcji może
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zająć dłuższą chwilę. Z wykorzystaniem HUD-a jest to kwestia wpisania słowa „formuła” i wybrania
odpowiedniej opcji w oknie wyników wyszukiwania.

4.8

Nautilus — menadżer plików
Menadżer plików jest programem służącym do przeglądania zawartości katalogów.
W Ubuntu menadżerem plików jest program Pliki (wcześniejsza, ale nadal używana
nazwa, to Nautilus), który jest odpowiednikiem programu Eksplorator Windows z systemów Windows oraz Finder z MacOS X. Na pasku Launchera domyślnie drugą ikoną

jest ikona Nautilusa.
Program Pliki po uruchomieniu wyświetla zawartość katalogu domowego, w którym użytkownik
przechowuje swoje osobiste pliki. Każdy użytkownik ma swój oddzielny katalog domowy, którego nazwa
odpowiada nazwie użytkownika. Po utworzeniu konta, w katalogu domowym automatycznie tworzone
są katalogi Dokumenty, Muzyka, Obrazy, Pobrane, Publiczny, Pulpit, Szablony, Wideo. Użytkownik nie
jest ograniczony jedynie do nich i bez problemu w katalogu domowym może stworzyć więcej katalogów
i plików.
Menadżer plików w lewym panelu będzie też wyświetlał podłączone urządzenia (pendrive’y, karty
SD, płyty włożone do napędów optycznych) oraz udziały sieciowe (inne podłączone komputery). Pozycja Komputer przenosi do początku systemu plików (katalog /).

1
2

3

4

W oknie menadżera plików widzimy:
1

przyciski Do tyłu i Do przodu;

2

aktualne położenie;

3

zawartośc aktualnego katalogu;

4

pasek ze skrótami do najważniejszych miejsc.
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Do nawigacji w pasku narzędzi oraz lewym panelu wykorzystywane jest pojedyncze kliknięcie
lewym przyciskiem myszy. W prawym panelu pliki oraz katalogi domyślnie otwieramy dwukrotnym
szybkim przyciśnięciem lewego przycisku myszy. W przypadku otwarcia pliku, Ubuntu rozpozna jego
typ i automatycznie spróbuje przypisać odpowiednią dla danego pliku aplikację. Czasami system może
nie rozpoznać typu lub może zajść potrzeba otwarcia pliku w innym programie. W takich wypadkach,
po dwukrotnym kliknięciu pliku system zapyta który program z zainstalowanych w systemie chcemy
wykorzystać. Możemy również kliknąć plik prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać
„Otwórz za pomocą”, a następnie wybrać z listy dostępnych programów lub samemu wskazać inny.
Najważniejsze katalogi w folderze użytkownika:
Pulpit — wszystkie pliki i foldery umieszczone w tym katalogu zostaną wyświetlone na pulpicie.
Dokumenty — katalog na dokumenty, pliki tekstowe, arkusze kalkulacyjne, itp.
Muzyka — katalog z plikami muzycznymi. Odtwarzacze muzyki będą szukać plików do odtwarzania
najpierw w tym folderze.
Wideo — katalog z plikami wideo.
Obrazy — katalog z fotografiami.
Pobrane — katalog na pliki pobrane z internetu. Przeglądarki internetowe domyślnie będą zapisywać pobrane pliki w tym katalogu.
4.8.1

Tworzenie nowych katalogów

Tworzenie nowych katalogów przebiega identycznie, jak w innych systemach. Wystarczy po prostu
kliknąć prawym przyciskiem myszy wolną przestrzeń w oknie programu (ta metoda również zadziała
na pulpicie) i z menu kontekstowego wybrać opcję Nowy katalog. Można również wykorzystać w tym
celu panel menu i wybrać Plik Nowy katalog , albo wcisnąć kombinację klawiszy Shift + CTRL + n .
4.8.2

Ukryte pliki i katalogi

Ubuntu, jak każdy inny Linux, umożliwia tworzenie ukrytych plików i katalogów. Aby ukryć plik lub
katalog, wystarczy w jego nazwie na samym początku wstawić kropkę (.). Gdy chcemy uzyskać dostęp
do ukrytych plików lub katalogów, należy z panelu menu wybrać Widok Wyświetlanie ukrytych plików lub
wcisnąć kombinację klawiszy CTRL + h .
UWAGA: Wyświetlenie ukrytych plików w katalogu domowym użytkownika pokaże wiele dodatkowych plików i katalogów, które w większości przypadków przechowują ustawienia wielu programów,
wyglądu oraz zachowań konta użytkownika. Niewłaściwe obchodzenie się z tymi plikami może mieć
negatywne skutki. Zaleca się zatem dodatkową ostrożność.
4.8.3

Kopiowanie i przenoszenie plików oraz katalogów

Ubuntu, jak każdy inny system, umożliwia kopiowanie i przenoszenie plików oraz katalogów z jednego miejsca w inne. Aby plik lub katalog skopiować albo przenieść z jednego miejsca w inne, trzeba go
najpierw zaznaczyć, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu kontekstowego
„Skopiuj” (w przypadku, gdy chcemy utworzyć kopię) lub „Wytnij” (w przypadku, gdy plik chcemy
przenieść), a następnie przechodzimy do katalogu, w którym plik chcemy umieścić i w wolnym miejscu
klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy „Wklej”. Te same opcje dostępne są z panelu menu
i znajdują się one w zakładce „Edycja”.
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W menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy mamy również opcję Skopiuj do . . . oraz
Przenieś do . . . . Po ich wybraniu będziemy mieli możliwość wskazania folderu, w którym chcemy
umieścić nasz plik lub katalog. Do powyższych czynności możemy również wykorzystać skróty klawiaturowe. Aby skopiować zaznaczony obiekt, należy użyć skrótu CTRL + c , aby go przenieść — CTRL
+ x

, aby wkleić obiekt w nowym miejscu — CTRL + v .

Aby zaznaczyć wiele obiektów naraz, należy kliknąć wolne miejsce w oknie, przytrzymać lewy
przycisk myszy i zaznaczyć wybrane elementy. Gdy pliki znajdują się obok siebie, można wykorzystać
przycisk Shift — przytrzymując go, należy najpierw pojedynczym kliknięciem lewym przyciskiem
myszy zaznaczyć pierwszy obiekt, a następnie ciągle przytrzymując przycisk Shift kliknąć następny
obiekt. Gdy obiekty, które chcemy zaznaczyć, przedzielone są innymi obiektami, wówczas pomocny
może się okazać przycisk CTRL — przytrzymanie go również umożliwia zaznaczenie wielu elementów,
tyle że niekoniecznie muszą one znajdować się obok siebie.

4.8.4

Wyszukiwanie plików

To, że Dash jest potężnym narzędziem i że pozwala wyszukiwać pliki, już wiemy. Ale pliki i katalogi
możemy również wyszukiwać wykorzystując okno programu Pliki. Jak już wcześniej wspomnieliśmy,
na pasku narzędzi okna programu znajduje się przycisk wyszukiwania (ikona szkła powiększającego).
Po naciśnięciu przycisku wyszukiwania pojawi się pasek, w którym podajemy frazę (nazwę pliku
lub katalogu) do wyszukania. Rezultaty wyszukiwania, podobnie jak w Dashu, możemy filtrować.
Możemy określić, czy wyszukiwanie ma się odbywać w obrębie naszego katalogu domowego, czy w
całym systemie. Możemy również podać dodatkowe kryteria wyszukiwania, określając jakiego typu
plików szukamy.
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Używanie wielu okien lub wielu kart

W przypadku kopiowania lub przenoszenia plików pomocne może być otwarcie wielu okien lub
kart. Nowe okno programu Pliki można otworzyć na wiele sposób:
wykorzystując panel menu i przycisk Plik Nowe okno ;
klikając prawym przyciskiem myszy ikonę programu Pliki na pasku Launchera i wybierając z menu
kontekstowego Otwórz nowe okno;
wykorzystując skrót klawiaturowy CTRL + n .
Program Pliki umożliwia również pracę z kartami, które także można otwierać na wiele sposobów:
wykorzystując panel menu i przycisk Plik Nowa karta ;
klikając prawym przyciskiem myszy dowolny folder w oknie programu i wybierając z menu kontekstowego Otwórz w nowej karcie;
podwójne klikając środkowym przyciskiem myszy ikonę folderu, który ma zostać otwarty w nowej
karcie;
wykorzystując skrót klawiaturowy CTRL + t .

4.9

Konta sieciowe
Konta sieciowe to specjalny program w Ubuntu, pozwalający sprząc system bezpośrednio z różnymi dostawcami usług sieciowych. Przykładowo, po dodaniu konta
Google można łączyć się z czatem Google za pomocą wbudowanego programu Empathy, czy synchronizować zdjęcia z usługą Picasa za pośrednictwem programu Shotwell.

Na podobnej zasadzie działa połączenie z kontem Facebooka, Flickr czy Twittera. Użycie Kont sieciowych pozwala skorzystać z dwustopniowego uwierzytelnienia, nawet w programach, które w innych
warunkach tego nie potrafią.

1
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Aby dodać konto do systemu, wyszukaj w Dashu Konta sieciowe i uruchom program. W otwartym
oknie kliknij + Dodaj konto 1 w lewym panelu, a następnie z prawego wybierz interesującego cię
dostawcę. Zostaniesz teraz poproszony o uwierzytelnienie usługi w systemie.
Możesz zsynchronizować więcej niż jedną usługę. Program Konta sieciowe pozwala ponadto zarządzać tym, jakie programy do jakich usług mają dostęp.

4.10

Empathy — komunikator internetowy
Empathy jest wbudowanym w Ubuntu komunikatorem internetowym, obsługującym różne protokoły sieciowe. Do nawiązywania rozmów Empathy domyślnie korzysta
z systemowej usługi Konta sieciowe.
Poza usługami, z którymi możesz się połączyć przez Konta sieciowe, Empathy ob-

sługuje protokoły Jabbera, AIM, Gadu-Gadu, GroupWize, ICQ, IRC, MSN (Windows Live) i inne.
4.10.1

Sterowanie Empathy

Empathy można sterować za pomocą ikony

, umieszczonej na pasku menu. Wskaźnik zmienia

kolor na niebieski, jeżeli są jakieś nieprzeczytane wiadomości. Kliknięcie tego wskaźnika otwiera menu
pozwalające zmienić status (np. dostępny, niewidoczny, zajęty, rozłączony), a także wyświetla ewentualne rozpoczęte, ale nieprzeczytane rozmowy. Pozycja Empathy uruchamia główne okno programu,
zawierające listę kontaktów.
4.10.2

Przykładowa konfiguracja konta Gadu-Gadu

1. W Dashu wyszukaj i uruchom empathy-accounts.
2. Zostaniesz poproszony o wpisanie swoich danych do komunikacji wewnątrz sieci lokalnej. Możesz
pominąć ten krok.
3. Pod lewym panelem znajduje się przycisk +. Kliknij go.
4. Z rozwijanej listy wybierz Gadu-Gadu. W polu Konto wpisz swój numer w sieci GG, a następnie
kliknij Zastosuj.
5. Konto zostało dodane. Wybierz Modyfikuj parametry połączenia Zaawansowane i wpisz swoje hasło. Kliknij Zastosuj, aby zapisać hasło.
6. Połączenie z Gadu-Gadu jest gotowe.
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Shotwell — organizer zdjęć
Shotwell jest domyślnym menadżerem zdjęć w systemie Ubuntu. Jego zadaniem jest
dbanie o organizację twojej kolekcji fotografii i plików graficznych. W chwili pierwszego
uruchomienia Shotwell zaproponuje zaimportowanie wszystkich zdjęć z katalogu Obrazy, znajdującego się w twoim katalogu domowym. Fotografie, które później umieścisz

w tym katalogu, będą automatycznie dodawane do kolekcji w programie Shotwell.

2

1

3
Główne okno programu Shotwell składa się z trzech części:
1

Lewy panel zawiera skróty do zaimportowanych katalogów i głównej kolekcji.

2

Główny obszar prezentuje obrazy z aktualnie wybranej kolekcji.

3

Pasek narzędziowy zawiera narzędzia umożliwiające korekcję zdjęć.

4.11.1

Podstawy obsługi programu Shotwell

Dodawanie zdjęć do kolekcji
Umieść zdjęcia w katalogu Obrazy, by automatycznie dodać je do kolekcji programu Shotwell.
Wybierz Plik

Zaimportuj z katalogu. . .

, aby wskazać nowy katalog. Będziesz mieć wybór pomiędzy

zwykłym importem ze wskazanego katalogu (zdjęcia zostaną dopisane do twojej kolekcji i pozostaną
w oryginalnym katalogu) lub skopiowaniem ich do katalogu Obrazy.
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Wybierz Plik Zaimportuj z programu. . . , aby zaimportować bazę zdjęć z innego programu zainstalowanego w twoim komputerze.
Zaznaczanie zdjęć:
Kliknij zdjęcie lewym przyciskiem myszy, aby je zaznaczyć.
Kliknij dwa razy lewym przyciskiem myszy, aby przejść do widoku pojedynczego zdjęcia.
Wciśnij Shift i kliknij lewym przyciskiem myszy, aby zaznaczyć wiele kolejnych zdjęć.
Wciśnij CTRL i klikaj lewym przyciskiem myszy, aby zaznaczyć konkretne zdjęcia.
Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe zdjęcia.
Eksport zdjęć:
Zaznacz zdjęcia, które chesz wyeksportować.
Wybierz Plik Wyeksportuj , aby wskazać katalog, do którego zdjęcia mają być skopiowane.
Wybierz Plik Opublikuj , aby opublikować zdjęcia w serwisie internetowym. Obsługę dodatkowych
serwisów możesz dodać w programie Konta sieciowe.
Wybierz Plik Wyślij do. . . , aby móc wyeksportować zdjęcia do następujących lokalizacji:
— Dyski wymienne i zasoby sieciowe — pozwala wybrać miejsce docelowe w sieci lokalnej lub na
lokalnie podłączonych urządzeniach (np. dysk USB);
— Asystent CD/DVD — uruchamia program do wypalania płyt Brasero i umożliwia nagranie
wybranych zdjęć na płytę;
— Wiadomość — umożliwia wysłanie zdjęć poprzez komunikator internetowy (np. Empathy);
— Bluetooth — wysyła zdjęcia bezprzewodowo do urządzeń Bluetooth;
— E-mail — otwiera program pocztowy i dodaje zdjęcia jako załączniki.

4.12

Firefox — przeglądarka internetowa
Domyślną przeglądarką internetową w systemie Ubuntu jest Firefox. Pracuje i zachowuje się ona tak samo, jak wersje na Mac OS, czy Windows. Dostępne są te same
rozszerzenia, motywy i ustawienia.

4.12.1

Przenoszenie ustawień

Firefox przechowuje ustawienia w katalogu .mozilla, znajdującym się w katalogu domowym6 . Wykonanie kopii zapasowej tego katalogu umożliwi przeniesienie ustawień pomiędzy różnymi systemami
operacyjnymi. W innych systemach ten katalog znajduje się w podanych niżej miejscach:
Windows 95, 98, ME
C / Windows / Application Data / Mozilla
C / Windows/ Profiles / Nazwa użytkownika / Application Data / Mozilla
Windows 2000, XP7
C / Documents and Settings / Nazwa użytkownika / Application Data / Mozilla
Windows Vista, 78
C / Users / Nazwa użytkownika / AppData / Roaming / Mozilla
6
7
8

Ukryte pliki i katalogi (ich nazwa zaczyna się kropką) wyświetlisz wciskając CTRL + h .
Aby wyświetlić ukryte pliki, kliknij Narzędzia Opcje folderów Widok Pokazuj ukryte pliki i foldery .
Patrz wyżej.
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Mac
~/ Library / Application Support / Firefox
~/ Library / Mozilla / Firefox
4.12.2

Flash

Wtyczka Flash została zainstalowana wraz z pakietem ubuntu-restricted-extras. Jeżeli chcesz zainstalować samą wtyczkę Flash bez innych dodatków, potrzebujesz pakietu flashplugin-installer. Niestety,
Adobe przestało rozwijać wtyczkę Flash dla Linuksa i wersja instalowana w ten sposób jest stara.
Do większości zadań wystarczy, ale wiele internetowych gier wymaga nowszej wersji. Rozwiązania są
dwa. Albo instalacja przeglądarki Google Chrome (wbudowana w nią jest najnowsza wersja Flasha),
albo instalacja windowsowego pluginu za pośrednictwem aplikacji Pipelight, co zostało omówione w
następnej sekcji.
4.12.3

Instalacja Pipelight

Aby móc odtwarzać materiały przy pomocy wtyczek takich jak Silverlight, Widevine, ViewRight Caiway, czy najnowszy Flash, potrzebujesz aplikacji PipeLight. Aby ją zainstalować, wykonaj w
konsoli9 poniżej podane polecenia.
1. Dodanie repozytorium z programem PipeLight:


sudo apt-add-repository ppa:pipelight/stable





2. Aktualizacja informacji o pakietach:




sudo apt-get update





3. Instalacja programu:




sudo apt-get install pipelight-multi





Nie instaluj wszystkich dostępnych pluginów, gdyż znacznie spowolni to przeglądarkę. Instaluj tylko
te, których potrzebujesz.
Wiele stron internetowych sprawdza zgodność przeglądarki z ich wymaganiami. Domyślnie odrzucają one nawet zgodne przeglądarki z odpowiednimi pluginami, jeżeli wykryją, że pracują na Linuksie.
Aby oszukać takie strony, potrzebujesz rozszerzenia zmieniającego wartość UserAgent wysyłaną do
strony internetowej. Do Firefoksa polecany jest dodatek User Agent Overrider. Po jego zainstalowaniu
otwórz Narzędzia Dodatki Rozszerzenia User Agent Overrider Preferencje i wklej na końcu otwartego okna
poniższe dwie linijki:
Firefox 15/Windows: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:15.0) Gecko/20120427 Firefox/15.0a1
Safari/OSX: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10 7 3) AppleWebKit/534.55.3 (KHTML,
like Gecko) Version/5.1.3 Safari/534.53.10
Kiedy natrafisz na problematyczną stronę, zmień UserAgent i przeładuj ją. Przycisk pozwalający
zmienić ustawienia znajduje się na prawo od paska adresu w oknie przeglądarki.
9



konsolę otworzysz kombinacją klawiszy CTRL + ALT + t .
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Instalacja wtyczki Silverlight

Po zainstalowaniu programu PipeLight wykonaj następujące działania:
1. Zainstaluj wtyczkę Silverlight:




sudo pipelight-plugin --enable silverlight





2. Zostaniesz poproszony o zaakceptowanie warunków licencji. Wciśnij y .
3. Zresetuj przeglądarkę Firefox.
4. Po ponownym uruchomieniu przeglądarki pobrane i zainstalowane zostaną potrzebne pliki. Może
to potrwać kilkanaście sekund. W tym czasie przeglądarka będzie niedostępna.
5. Otwórz stronę testową. Jeżeli wszystko zostało zainstalowane poprawnie, to wtyczka Silverlight
wyświetli zielone, skaczące kulki.
4.12.5

Instalacja wtyczki Flash

Po zainstalowaniu programu PipeLight wykonaj następujące działania:
1. Usuń starą wtyczkę Flash:




sudo apt-get remove --purge flashplugin-installer





2. Zainstaluj nową wersję Flasha za pomocą PipeLight:




sudo pipelight-plugin --enable flash





3. Zostaniesz poproszony o zaakceptowanie warunków licencji. Wciśnij y .
4. Zresetuj przeglądarkę Firefox.
5. Po ponownym uruchomieniu przeglądarki pobrane i zainstalowane zostaną potrzebne pliki. Może
to potrwać kilkanaście sekund. W tym czasie przeglądarka będzie niedostępna.
6. Otwórz stronę testową. Jeżeli wszystko zostało zainstalowane poprawnie, to zobaczysz animowane
logo Adobe Flash.
4.12.6

Instalacja wtyczki Shockwave Player

Po zainstalowaniu programu PipeLight wykonaj następujące działania:
1. Zainstaluj wtyczkę:




sudo pipelight-plugin --unlock shockwave
sudo pipelight-plugin --enable shockwave





2. Zostaniesz poproszony o zaakceptowanie warunków licencji. Wciśnij y .
3. Zresetuj przeglądarkę Firefox.
4. Po ponownym uruchomieniu przeglądarki pobrane i zainstalowane zostaną potrzebne pliki. Może
to potrwać kilkanaście sekund. W tym czasie przeglądarka będzie niedostępna.
5. Jeżeli na stronach wykorzystujących Shockwave Player widzisz puste prostokąty, kliknij jeden z
nich prawym przyciskiem myszy i wybierz OpenGL jako silnik renderujący.
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Instalacja wtyczki Unity Webplayer

Po zainstalowaniu programu PipeLight wykonaj następujące działania:
1. Zainstaluj wtyczkę:




sudo pipelight-plugin --enable unity3d





2. Zostaniesz poproszony o zaakceptowanie warunków licencji. Wciśnij y .
3. Zresetuj przeglądarkę Firefox.
4. Po ponownym uruchomieniu przeglądarki pobrane i zainstalowane zostaną potrzebne pliki. Może
to potrwać nawet kilka minut. W tym czasie przeglądarka będzie niedostępna.
5. Otwórz stronę testową, aby przetestować działanie wtyczki.
4.12.8

Instalacja wtyczki Widevine do obsługi materiałów DRM

Po zainstalowaniu programu PipeLight wykonaj następujące działania:
1. Upewnij się, że masz zainstalowaną wtyczkę Flash. Wtyczka Widevine działa zarówno z wtyczką
linuksową, jak i wtyczką instalowaną przez PipeLight.
2. Zainstaluj wtyczkę:




sudo pipelight-plugin --enable widevine





3. Zostaniesz poproszony o zaakceptowanie warunków licencji. Wciśnij y .
4. Zresetuj przeglądarkę Firefox.
5. Po ponownym uruchomieniu przeglądarki pobrane i zainstalowane zostaną potrzebne pliki. Może
to potrwać nawet kilka minut. W tym czasie przeglądarka będzie niedostępna.
6. Otwórz stronę testową, aby przetestować działanie wtyczki.
4.12.9

Instalacja innych pluginów

Pipelight umożliwia instalację kilku dodatkowych pluginów. Ich aktywowanie przebiega zawsze w identyczny sposób.
1. Zainstaluj wtyczkę:




sudo pipelight-plugin --enable nazwa wtyczki



2. Zostaniesz poproszony o zaakceptowanie warunków licencji. Wciśnij y .
3. Zresetuj przeglądarkę Firefox.
4. Po ponownym uruchomieniu przeglądarki pobrane i zainstalowane zostaną potrzebne pliki. Może
to potrwać kilkanaście sekund. W tym czasie przeglądarka będzie niedostępna.
Lista dostępnych pluginów:
adobereader — zastępuje wbudowaną w Firefoksa przeglądarkę PDF pluginem Adobe Acrobat
Reader;
foxitpdf — zastępuje wbudowaną w Firefoksa przeglądarkę PDF pluginem Foxit Reader;
grandstream — plugin do podłączania kamer IP;
hikvision — plugin do podłączania kamer IP;
roblox — plugin do gier napisanych na silniku roblox.
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Rozwiązywanie problemów

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu przeglądarka zaczyna źle działać, to pierwszym etapem jest przywrócenie ustawień domyślnych. W ten sposób upewnisz się, czy nieprawidłowe działanie przeglądarki
spowodowane jest złymi ustawieniami użytkownika (np. wadliwy dodatek), a nie kwestią systemową.
1. Wyłącz przeglądarkę Firefox.
2. Przenieś katalog .mozilla w bezpieczne miejsce (wciśnij CTRL + h , aby wyświetlić ukryte pliki)
lub wykonaj polecenie:





mv ˜/.mozilla ˜/.mozilla bak





mv — polecenie przenoszenia plików move;
˜/.mozilla — określenie, co ma zostać przeniesione;
˜/ — tylda i slash oznaczają katalog domowy użytkownika;
.mozilla — katalog do skopiowania;
˜/ .mozilla.bak — miejsce docelowe.
3. Włącz ponownie przeglądarkę i sprawdź, czy problem nadal występuje.

4.13

Thunderbird — klient pocztowy
Domyślnym klientem poczty elektronicznej w systemie Ubuntu jest Thunderbird.
Jego obsługa jest identyczna w każdym systemie operacyjnym (Windows, Mac, Linux). Podczas pierwszego uruchomienia program będzie chciał skonfigurować skrzynkę
pocztową. Aby dodać istniejącą, wybierz Pomiń i użyj istniejącego adresu e-mail. Teraz

wypełnij formularz:
Imię i nazwisko — będzie wysyłane w nagłówku wiadomości e-mail jako autor listu.
Adres e-mail — adres twojej skrzynki pocztowej.
Hasło — hasło do twojej skrzynki pocztowej.
Zapamiętaj hasło — jeżeli zaznaczysz to pole, hasło zostanie zapisane na dysku twardym. Jeżeli
pozostawisz je puste, będziesz musiał podawać swoje hasło podczas każdego logowania do skrzynki
pocztowej za pośrednictwem programu Thunderbird.
Teraz kliknij przycisk Kontynuuj. Thunderbird spróbuje odnaleźć twojego dostawcę usług pocztowych w swojej bazie danych i na tej podstawie skonfigurować połączenie. Dane konfiguracyjne większości popularnych skrzynek pocztowych (gmail.com, o2.pl, wp.pl, onet.pl) już się w niej znajdują i nie
trzeba się o nic martwić. Jeżeli twojej skrzynki nie ma w bazie danych Thunderbirda, musisz odwołać się do dokumentacji dostarczanej przez usługodawcę. Szukaj adresu serwera POP3/IMAP/SMTP
w rozdziałach zatytułowanych np. „Konfiguracja klienta pocztowego”.
Kliknij Gotowe, aby zakończyć konfigurację skrzynki pocztowej.
4.13.1

Dwuskładnikowe uwierzytelnienie gMail

Thunderbird nie obsługuje bezpośrednio dwuskładnikowego uwierzytelnienia. Aby móc korzystać
z poczty za pomocą tego programu, musisz wygenerować specjalne hasło, tylko dla Thunderbirda. Aby
to zrobić, wykonaj następujące czynności:
1. Otwórz stronę Edycji profilu.
2. Wybierz Bezpieczeństwo Hasła aplikacji Ustawienia .
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3. Powtórnie zaloguj się do swojego konta Google.
4. W pole Nazwa wpisz nazwę dla danego hasła. Może to być cokolwiek, wystarczy abyś w przyszłości
wiedział do czego odnosi się dane hasło. Wpisz np. Thunderbird.
5. Kliknij Generuj hasło.
6. Otrzymasz 16-znakowy ciąg liter.
7. W oknie konfiguracji Thunderbirda podaj to hasło jako hasło dostępu do skrzynki pocztowej.

4.13.2

Różnica pomiędzy protokołem POP3, a IMAP

Gdy ktoś napisze do ciebie e-maila, ta wiadomość jest przechowywana na serwerach firmy obsługującej twoją skrzynkę pocztową. Korzystając z poczty przez przeglądarkę internetową (webmail)
operujesz bezpośrednio na serwerach usługodawcy. Klien pocztowy, taki jak Thunderbird, łączy się co
jakiś czas z serwerami poczty i pobiera informacje o stanie skrzynki. Ta komunikacja może odbywać
się za pośrednictwem dwóch protokołów.
POP3 jest prostym protokołem, umożliwia ściągnięcie zawartości skrzynki pocztowej na dysk
twardy twojego komputera. Zazwyczaj po tej operacji wiadomości są kasowane z serwerów. POP3
powstał w czasach, kiedy pojemność skrzynek pocztowych liczona była w megabajtach, a nie gigabajtach, i stąd takie zachowanie. Można to wyłączyć w konfiguracji skrzynki pocztowej (przez webmail).
Protokół POP3 jest starszy i ma mało funkcji, ale jest obsługiwany przez wszystkie skrzynki pocztowe.
IMAP jest protokołem nowocześniejszym. Pozwala na operowanie zawartością skrzynki pocztowej
z poziomu klienta pocztowego. Obsługuje też podział skrzynki na foldery/etykiety. Zmiany w kliencie
pocztowym korzystającym z IMAP są wprowadzane także na serwerach, tak więc lokalne przeniesienie
wiadomości ze skrzynki odbiorczej do innego katalogu powoduje wykonanie identycznej operacji na
serwerze.

4.14

Déjà Dup — kopie zapasowe
Program Déjà Dup jest prostym narzędziem do robienia kopii zapasowej danych.
Nie służy on do kompleksowego zarządzania kopiami całego systemu (np. zainstalowanymi programami). Déjà Dup najbardziej się przydaje do tworzenia kopii bezpie-

czeństwa plików z katalogu domowego użytkownika. Na poniższym przykładzie pokazane zostanie jak
stworzyć i zarządzać kopią zapasową całego katalogu domowego.
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Konfigurowanie kopii zapasowych

Po pierwsze, należy uruchomić program Déjà Dup. Aby to zrobić, wpisz w Dashu Kopie zapasowe
lub w menu systemowym

wybierz Ustawienia systemu. . .

Kopie zapasowe .

W uruchomionym programie masz do wyboru 5 zakładek. Pierwsza z nich, Podsumowanie, na
razie nie jest pomocna, gdyż jeszcze nie skonfigurowałeś programu. Przejdź do Katalogów do zapisania.
Tutaj możesz wskazać, które katalogi mają być zachowywane. Domyślnie program skanuje cały katalog
domowy użytkownika. Masz teraz dwie możliwości: skasować ten wpis (przycisk - na dolnej belce),
a następnie ręcznie wskazać tylko te katalogi, które chcesz zachowywać, albo pozostawić skanowanie
całego katalogu domowego i wykluczyć tylko te katalogi, których na pewno nie chcesz zachowywać.
Drugie rozwiązanie jest lepsze, gdyż nie pominiesz niczego istotnego. Łatwiej jest wykluczyć kilka
katalogów, niż pamiętać o włączeniu kilkuset.
Jeżeli chcesz dodać jakiś katalog, naciśnij przycisk + i wskaż katalog spoza swojego katalogu
domowego.
Zakładka Ignorowane katalogi służy do określenia, które katalogi nie będą zapisywane. Domyślnie
pomijane są katalogi kosza oraz z plikami pobranymi z internetu Pobrane). Warto wykluczyć te, które
zajmowałyby bardzo dużo miejsca. Filmy, czy gry, bardzo źle się kompresują i są bardzo duże. Nie
warto ich przechowywać, chyba że cierpisz na nadmiar miejsca i mocy obliczeniowej.
˜/Filmy — główny katalog z filmami.
˜/.wine* — wszystkie katalogi programu Wine.
˜/.local/share/Steam — katalog programu Steam.
Miejsce przechowywania wskazuje, gdzie mają być zapisywane pliki z kopiami zapasowymi. Domyślnie w katalogu domowym zostanie utworzony katalog deja-dup, w którym będą przechowywane
te pliki. Nie jest to najlepsze rozwiązanie. Podstawowa zasada tworzenia kopii zapasowych brzmi:
Nie należy przechowywać kopii zapasowej na tym samym nośniku co oryginalne pliki. Alternatywne
rozwiązania to:
wkazanie zamontowanego pendrive’a lub innego, zewnętrznego dysku;
wskazanie katalogu, z którego dane są wysyłane do chmury (np. DropBox, Copy);
wskazanie udziału sieciowego, aby dane były przenoszone na inny komputer.
Planowanie pozwala ustalić kiedy i z jaką częstotliwością mają być wykonywane kopie zapasowe.
Teraz możesz wrócić do zakładki Podsumowanie. Kliknij Utwórz kopię zapasową. W otwartym
oknie możesz wybrać, czy archiwum zostanie zaszyfrowane, czy nie. Jeżeli przechowujesz kopie zapasowe na innym komputerze (np. w chmurze), to warto je zaszyfrować. Utwórz hasło i kliknij Kontynuuj.
Aby włączyć automatyczne tworzenie kopii zapasowych, upewnij się, że przełącznik w prawym
górnym rogu okna jest ustawiony na pozycji Włączony.

4.14.2

Przywracanie z backupu

Aby przywrócić pojedyńczy plik do jego poprzedniego stanu, wystarczy kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać Przywróć do poprzedniej wersji. . . . W otwartym oknie będziesz mieć możliwość
wskazania, która wersja pliku ma zostać przywrócona.
Istnieje też możliwość przywrócenia całej utworzonej kopii zapasowej. Uruchom program Kopie
zapasowe i wybierz Przywróć. Będziesz mógł wybrać, czy wypakować pliki do pojedynczego katalogu,
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czy nadpisać aktualny stan twojego katalogu domowego. W drugim przypadku większość zmian wejdzie
w życie dopiero po ponownym zalogowaniu do systemu.

4.15

LibreOffice — pakiet biurowy
LibreOffice to pakiet biurowy, dostępny po zainstalowaniu systemu Ubuntu. W
skład pakietu wchodzi następujące oprogramowanie:
Writer — procesor tekstu;
Calc — arkusz kalkulacyjny;
Impress — program do przygotowywania prezentacji;
Draw — program do grafiki wektorowej, przygotowywania schematów, itp.;
Math — kreator równań matematycznych;
Base — graficzny system zarządzania bazami danych.

4.16

Rhythmbox — odtwarzacz muzyki
Rhythmbox jest podstawowym odtwarzaczem muzyki w systemie Ubuntu. Dwukrotne kliknięcie pliku dźwiękowego otwiera program i rozpoczyna odtwarzanie wybranego pliku audio. Próba otwarcia w menadżerze plików wielu plików dźwiękowych na
raz uruchamia Rhythmboksa i ustawia wszystkie wybrane pliki w kolejce odtwarzania.

Rhythmbox korzysta z zainstalowanych w systemie kodeków. Jeżeli postępując zgodnie z tym przewodnikiem zainstalowałeś pakiet ubuntu-restricted-extras, to Rhythmbox będzie w stanie odtworzyć
każdy popularny format audio.
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Podstawy obsługi programu Rhythmbox

Za pomocą systemowego menu „Dźwięk”
możesz Rhythmboksa uruchomić, a następnie nim sterować (także innymi odtwarzaczami muzyki, jeżeli masz je zainstalowane).
W tym menu wyświetlane są informacje o aktualnie odtwarzanym utworze oraz przyciski
pozwalające kontrolować odtwarzacz muzyki,
włączać listy odtwarzania, itp.
Kolekcja:
Wszystkie pliki audio z katalogu Muzyka
(który znajduje się w katalogu domowym)
są automatycznie dodawane do kolekcji.
Aby wskazać inny katalog, wybierz Modyfikuj
Preferencje

Muzyka

Pliki muzyczne znajdują się w:

i wskaż który katalog program ma obserwować.
Wybierz Zaimportuj w głównym oknie programu i wskaż katalog.
Odsłuchiwanie muzyki:
Odtwarzanie rozpoczyna się po dwukrotnym kliknięciu pliku w głównym oknie programu. Po zakończeniu odtwarzania tego pliku Rhythmbox rozpocznie odtwarzanie kolejnego utworu z listy.
Zamknięcie okna programu nie powoduje przerwania odtwarzania. Rhythmbox może działać w tle
— wówczas można nim sterować za pośrednictwem ikony dźwięku

na pasku menu.

Tworzenie kolejki odtwarzania:
1. Zaznacz jeden lub więcej utworów. Trzymając wciśnięty klawisz Shift możesz zaznaczyć wiele kolejnych utworów. Trzymając wciśnięty klawisz CTRL możesz kilknięciami myszy wybrać poszczególne
utwory.
2. Kliknij i przytrzymaj wciśnięty lewy klawisz myszy, a następnie przesuń zaznaczone utwory na
pozycję Kolejka odtwarzania, znajdującą się w panelu po lewej.
3. Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu kontekstowego Dodaj do
kolejki.
Tworzenie listy odtwarzania:
1. Zaznacz jeden lub więcej utworów. Trzymając wciśnięty klawisz Shift możesz zaznaczyć wiele kolejnych utworów. Trzymając wciśnięty klawisz CTRL możesz kilknięciami myszy wybrać poszczególne
utwory.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone utwory i z menu kontekstowego wybierz Dodaj do
listy odtwarzania.
Dodaj no nowej listy odtwarzania

utworzy nową listę odtwarzania. Pojawi się ona w panelu po lewej

stronie okna. Klikając nową listę możesz zmienić jej nazwę.
Jeżeli masz już własne listy odtwarzania, to w tym menu możesz dodać do nich nowe utwory.
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Totem — odtwarzacz filmów
Totem jest prostym odtwarzaczem filmów. Dwukrotne kliknięcie pliku wideo w menadżerze plików uruchomi jego odtwarzanie w programie Totem. Zaznaczenie i próba
otwarcia wielu filmów w menadżerze plików spowoduje dodanie ich do kolejki odtwarzania.

Totem korzysta z zainstalowanych w systemie kodeków. Jeżeli postępując zgodnie z tym przewodnikiem zainstalowałeś pakiet ubuntu-restricted-extras, to Totem będzie w stanie odtworzyć każdy
popularny format wideo.

4.17.1

Podstawy obsługi programu Totem

Otwieranie plików:
Wybierz Film Otwórz. . . , aby wskazać plik na lokalnym dysku.
Wybierz Film Otwórz z położenia. . . , aby wskazać w internecie plik, który ma zostać pobrany i odtworzony. Link do pliku musi być absolutny, tzn. wskazywać bezpośrednio film, a nie stronę z filmem.
Oglądanie filmu:
Dwukrotne kliknięcie w obszarze oglądanego filmu uruchomi tryb pełnoekranowy.
Klawisz

wstrzymuje/wznawia odtwarzanie.

Klawisz

przeskakuje jedną minutę do przodu.

Klawisz

przeskakuje 15 sekund do tyłu.
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Kółko myszy także pozwala na przemieszczanie się po filmie, o ile kursor myszy znajduje się nad
obszarem odtwarzania.
Aby załadować napisy, wybierz Widok Napisy Wybierz plik z napisami .
4.17.2

Automatyczna obsługa napisów

Gdy program jest włączony, z panelu menu wybierz Edycja

Preferencje

Ogólne

i zaznacz „Wczy-

tywanie pliku napisów po wczytaniu filmu”, zmień domyślną czcionkę na FreeSans.ttf oraz ustaw
kodowanie na „środkowoeuropejskie (WINDOWS-1250)”. Jeśli plik z napisami będzie miał taką samą
nazwę, jak nazwa pliku z filmem, napisy zostaną załadowane automatycznie.

80

5

5

SZTUCZKI Z SYSTEMEM UBUNTU

Sztuczki z systemem Ubuntu
Jeżeli podążałeś za instrukcjami zawartymi w tym Przewodniku, to masz już działający i skonfi-

gurowany system Ubuntu. Nie oznacza to, że nie można zrobić niczego więcej. Możliwości konfiguracji
są bardzo duże i opisanie ich wszystkich daleko wykracza poza zakres tego opracowania.
W tym dziale zebraliśmy kilkanaście porad dotyczących Ubuntu. Są to drobnostki, które bardzo
łatwo wprowadzić do swojego systemu. Nie musisz od razu stosować się do wszystkich instrukcji.
Przejrzyj listę, przeczytaj opisy i zdecyduj, co cię zainteresuje. W tym rozdziale podnieśliśmy nieco
poprzeczkę i w wielu miejscach opisane zostały sposoby wykonania podanych instrukcji przy pomocy
konsoli. Przypuszczalnie dla wielu z was korzystanie z wiersza poleceń ma się do wygodnej pracy z systemem tak, jak alchemia do nowoczesnej chemii. Jednak nic bardziej mylnego. Wiele czynności może
być wykonanych za pomocą jednego polecenia, podczas gdy graficzna alternatywa wymaga wykonania
kilkunastu kliknięć i znalezienia tej jednej z wielu pozycji w menu, o którą nam chodzi. Nie przejmuj
się, wszystko zostało bardzo dokładnie wytłumaczone, zarówno w sposób graficzny, jak i tekstowy.
Aby uruchomić terminal w systemie Ubuntu, wykonaj jedną z następujących czynności:
Wciśnij kombinację klawiszy CTRL + ALT + t .
Wciśnij kombinację klawiszy ALT + F2 i wpisz gnome-terminal.
Otwórz Dash klawiszem Super i wpisz terminal.
Kiedy w trakcie pracy z terminalem zostaniesz poproszony o podanie hasła w ten sposób:




[sudo] password for <nazwa uzytkownika>:



wpisz swoje hasło i potwierdź klawiszem



. Nie przejmuj się, że hasła nie widać podczas wpisywania.

To normalne i zapobiega przypadkowemu podpatrzeniu, co wpisujesz.
Polecenia możesz skopiować do terminala. Zaznacz tekst, wciśnij CTRL + C , przejdź do terminala
i wciśnij CTRL + Shift + V .
Wskazówka: popularne polecenia kopiuj/wklej w terminalu wywoływane są z klawiszem Shift .
Możesz to zmienić w Edycja Skróty klawiszowe .

5.1

Wybór szybszych repozytoriów

Instalacja oprogramowania w Ubuntu odbywa się poprzez pobranie i zainstalowanie odpowiednich paczek. Są one przechowywane na centralnych serwerach, z których co jakiś czas twój komputer
pobiera informacje o najnowszych wydaniach i informuje o ewentualnych aktualizacjach. Aby przyspieszyć pobieranie danych, warto wskazać konkretny serwer, z którego system ma pobierać dane.
Na świecie są setki tak zwanych „serwerów lustrzanych”, w tym kilka w Polsce. Aby automatycznie
wybrać najlepszy serwer, kliknij: Ustawienia systemu

Oprogramowanie i aktualizacje

Serwer pobierania

Inny

Wybierz najlepszy serwer .

System sprawdzi wszystkie dostępne serwery i wybierze ten, do którego uzyskał najlepsze połączenie. Operacja ta może potrwać kilkanaście sekund, w zależności od szybkości twojego łącza internetowego. Operację zmiany serwera lustrzanego musisz uwierzytelnić swoim hasłem. W chwili zamykania
programu zostaniesz poproszony o zaktualizowanie listy pakietów. Wykonaj także tę czynność.
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Wyłączenie Global Menu

Global Menu to funkcja pulpitu Ubuntu Unity, polegającą na przeniesieniu paska menu programu
( Plik , Edycja , czy Narzędzia ) z okna programu na główny panel Unity (górny pasek menu). Po uruchomieniu dowolnej aplikacji pasek menu zawiera jedynie nazwę aktualnie aktywnego okna:

Pasek menu jest aktywowany, gdy kursor myszy znajdzie się w jego obrębie:

Jeżeli korzystasz jedynie ze zmaksymalizowanych aplikacji, to Global Menu nie przeszkadza. Na
ekranach panoramicznych lepiej jest wykorzystywane dostępne w pionie miejsce. Sprawa jednak się
komplikuje, gdy korzystamy z okien w ich normalnym rozmiarze, a nie zmaksymalizowanych. Aby
dostać się do menu, trzeba najpierw przesunąć kursor myszy na samą górę ekranu, a dopiero potem
wybrać odpowiednią opcję. Na szczęście można to zmienić i zintegrować pasek narzędzi programu
z belką tytułową aktywnego okna.
Opcja ta jest dostępna poprzez:
Ustawienia systemu

5.3

Wygląd

Zachowanie

Pokazuj menu okna

Na belce tytułowej okna .

Minimalizacja aplikacji poprzez kliknięcie na jej ikonę w Launcherze

Kliknięcie ikony otwartego programu w Launcherze lewym przyciskiem myszy domyślnie powoduje
wyświetlenie podglądu wszystkich otwartych okien tego programu. Większość programów korzysta
jednak tylko z jednego okna i w takiej sytuacji kliknięcie ikony nie powoduje żadnej reakcji. Można
zmienić zachowanie Launchera tak, aby po kliknięciu ikony programu o jednym oknie było ono minimalizowane.
Opcja ta jest nieco zaszyta w systemie. Zaczniemy od instalacji odpowiedniego narzędzia. Uruchom
Centrum Oprogramowania Ubuntu i zainstaluj program Menedżer ustawień CompizConfig.


Alternatywnie, z wykorzystaniem konsoli:



sudo apt-get install compizconfig-settings-manager



Uruchom dopiero co zainstalowany program. W Dashu znajdziesz go bardzo szybko, wpisując ccsm.
Włącz opcję Ubuntu Unity Plugin Zakładka Launcher Minimize Single Window Applications (Unsupported) .
Menedżer ustawień CompizConfig to bardzo potężne narzędzie, służące do konfiguracji środowiska
graficznego. Potrafi zdziałać cuda, ale trzeba uważać, co się robi, gdyż wiele wtyczek jest ze sobą niekompatybilnych (przywracanie fabrycznych ustawień zostało opisane w rozdziale 6.0.7). Warto w nim
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pomyszkować, ale zalecamy ostrożność oraz dokładne czytanie komunikatów i podpowiedzi. Większość
wprowadzanych w nim zmian jest widoczna natychmiast i nie wymaga restartu komputera.

5.4

Normalny wygląd pasków przewijania

W terminalu wykonaj:
Nowy wygląd, domyślny dla Ubuntu:





gsettings set com.canonical.desktop.interface scrollbar-mode overlay-auto



Tradycyjny wygląd, znany z innych systemów operacyjnych:



gsettings set com.canonical.desktop.interface scrollbar-mode normal



5.5





Prywatność

Jednym z zastrzeżeń wobec środowiska Unity jest kwestia prywatności użytkowników. Jeśli wpisujesz cokolwiek w Dashu, to twój tekst trafia także na serwery producenta Ubuntu — firmy Canonical. W odpowiedzi dostajesz dodatkowe wyniki wyszukiwania, np. ze sklepu Amazon. Nie wszystkim
musi się podobać takie częściowe szpiegowanie poczynań użytkownika, chociaż Canonical zapewnia, iż
wszystkie dane przekazywane są anonimowo.
Wyszukiwanie w źródłach sieciowych można wyłączyć. Warto to zrobić nie tylko ze względu na
ochronę prywatności, ale także po to, by przyspieszyć wyszukiwanie w Dashu i zwiększyć czytelność
wyników.
Ustawienia systemu

Prywatność i bezpieczeństwo

Wyszukaj .

Przestaw przełącznik z pozycji włączony (pod-

świetlony), na wyłączony (szary).
Wyłączenie wyników wyszukiwania online to nie wszystko co można zrobić w kwestii prywatności
użytkownika. Istnieje specjalny skrypt powłoki, który automatycznie wykona wyżej opisaną czynność
a także kilka innych10 . W terminalu wykonaj następujące polecenie:



wget -q -O -https://fixubuntu.com/fixubuntu.sh | bash



wget — program do pobierania plików z internetu;
-q — opcja „cicha praca” (quiet), określająca, że wget ma nie wyświetlać żadnych informacji na
ekranie;
-O — opcja „wyjście” (output), określająca gdzie wget ma zapisać pobrany plik;
- — myślnik po opcji „wyjście” określa, że plik będzie wyświetlony na ekranie;
| — „rura”, „pipe”; przekierowanie wyjścia z jednego programu na wejście drugiego programu;
w tym wypadku wyjściem z wgeta jest pobrany z internetu skrypt, który zostanie przekazany do
programu bash;
bash — interpreter poleceń; na swoim wejściu dostał pobrany plik i teraz wykona zawarte w nim
polecenia.
Pobrany i wykonany zostanie skrypt, który bardzo restrykcyjnie ustawi opcje prywatności w systemie:
wyłącza wyszukiwanie w źródłach online (tak jak powyższa metoda graficzna);
10

Autorem skryptu jest Micah Lee.
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wyłącza wtyczki wyszukiwania w Amazonie, PopularTracks, Skimlinks, eBay i sklepie z gadżetami
Ubuntu;
blokuje połączenia z adresem productsearch.ubuntu.com we wszystkich programach zainstalowanych w systemie.

5.6

Unity Tweak Tool
W Ustawieniach systemu możesz do pewnego stopnia skonfigurować wygląd i zachowanie Unity, jednakże łatwo dostępne opcje są bardzo ograniczone. Zwiększenie
możliwości konfiguracji wymaga zainstalowania dodatkowych narzędzi. Wspomniany
wcześniej Menadżer Ustawień CompizConfig jest bardzo potężnym narzędziem kon-

figuracyjnym, ale mnogość opcji może przerażać. CCMS pozwala zmodyfikować nie tylko Unity, ale
całość wyglądu systemu.
Prostszym narzędziem, dedykowanym środowisku Unity, jest Unity Tweak Tool. Program możesz
zainstalować za pomocą Centrum Oprogramowania Ubuntu lub przy pomocy konsoli:




sudo apt-get install unity-tweak-tool



5.7



Ubuntu Tweak
Program Ubuntu Tweak jest zestawem narzędzi pozwalających usprawnić system
Ubuntu. W przeciwieństwie do omawianego wcześniej Unity Tweak Tool, ten program
mniej koncentruje się na wyglądzie systemu, a bardziej na jego zachowaniu. Część opcji
Ubuntu Tweak pokrywa się z Unity Tweak Tool (głównie tych dotyczących wyglądu

środowiska), ale ma też kilka bardzo przydatnych narzędzi:
Usprawnienia

Logowanie

zmiana wyglądu ekranu logowania (Greetera);

Zarządzanie

Polecenia aktywatorów

edycja Szybkich List (QuickList) aktywatorów na pasku Launchera;

Zarządzanie

Menadżer typów plików

zarządzanie powiązaniami plików z odpowiednimi programami;

Czyszczenie

podstawowe sprzątanie systemu i przestrzeni użytownika.

Ubuntu Tweak możesz pobrać bezpośrednio ze strony autora lub dodać odpowiednie repozytorium
i zainstalować przy pomocy menadżera pakietów:




sudo add-apt-repository ppa:tualatrix/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install ubuntu-tweak





Więcej o instalacji oprogramowania w Ubuntu przeczytasz w rozdziale 3.4: „Instalacja oprogramowania”.

5.8

Instalacja nowych motywów graficznych

Motyw graficzny systemu można modyfikować lub skorzystać z gotowców. Domyślnie w Ubuntu zainstalowane są trzy motywy: Ambiance (ciemny), Radiance (jasny) i High Contrast (wysoki kontrast).
Zmiana motywu graficznego odbywa się poprzez Ustawienia systemu Wygląd Motyw .
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Aby pobrać i zainstalować nowy motyw, otwórz stronę Gnome-Look.org i z panelu po lewej stronie
wybierz dział „GTK 3.x”. Wybierz interesujący cię motyw i kliknij przycisk download. Otwórz pobrany
plik w menedżerze archiwów File-Roller. Zobaczysz okno podobne do tego:

Większość motywów pakowana jest w paczki po kilka sztuk różniących się kolorystyką. Wybierz
jeden (lub wszystkie) i kliknij przycisk Rozpakuj. W otwartym oknie musisz wskazać gdzie mają zostać
wypakowane pliki. Motywy graficzne przechowywane są w katalogu domowym, w podkatalogu .themes.
Nie masz jeszcze tego katalogu, więc upewnij się, że masz otwarty katalog domowy, a następnie kliknij
przycisk Utwórz katalog, znajdujący się w prawym górnym rogu okna. Jako nazwę katalogu podaj
.themes (z kropką na początku). Utworzysz w ten sposób ukryty katalog, przeznaczony na motywy
graficzne. Wypakuj zawartość pobranego z internetu pliku do nowo utworzonego katalogu.
Teraz należy poinformować system, że ma używać nowego motywu graficznego. Uruchom Unity
Tweak Tool, a następnie z wiersza Appearance wybierz Theme. Na wyświetlonej liście wymienione
są wszystkie motywy zainstalowane w systemie. Kliknięcie nazwy motywu automatycznie wprowadza
zmiany.

5.9

Instalacja zestawu ikon

Aby pobrać i zainstalować nowy zestaw, otwórz stronę Gnome-Look.org i z panelu po lewej stronie
wybierz dział „Icons”. Wybierz interesujący cię zestaw i kliknij przycisk download.
Podobnie jak w przypadku instalacji motywu graficznego, najpierw musisz utworzyć katalog, w
którym będą przechowywane ikony. W katalogu domowym utwórz podkatalog .icons (z kropką na
początku) i rozpakuj do niego pobrany zestaw ikon.
Uruchom teraz Unity Tweak Tool, a następnie z wiersza Appearance wybierz Icons. Na wyświetlonej liście wymienione są wszystkie dostępne zestawy ikon. Kliknięcie nazwy zestawu automatycznie
wprowadza zmiany.

5.9.1

Autostart

W systemie Ubunu są dwie metody uruchamiania programów wraz ze startem systemu. Metoda
globalna powoduje wykonanie wskazanego polecenia tuż po zakończeniu rozruchu systemu, ale przed
włączeniem środowiska graficznego i zalogowaniem użytkownika. Sam użytkownik ma dostęp do swojego własnego autostartu — wskazane programy zostaną uruchomione w momencie zalogowania się
do systemu.
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Autostart użytkownika

Autostart użytkownika służy do uruchamiania programów w momencie rozpoczynania sesji graficznej. Może to być np. przeglądarka internetowa, czytnik RSS, klient pocztowy, komunikator internetowy
— co tylko chcesz. Aby ustawić opcję autostartu, wpisz w Dashu Programy startowe. Nowy wpis
tworzymy klikając Dodaj:
Nazwa — nazwa pod jaką będzie wyświetlany dany wpis;
Polecenie — polecenie, które uruchamia dany program, np. by uruchomić przeglądarkę internetową
Firefox, wpisz firefox, komunikator internetowy — empathy, itp;
Komentarz — dodatkowe informacje, to pole może pozostać puste.
Pamiętaj, że im więcej programów startowych, tym dłużej będzie trwało uruchamianie systemu.
5.9.3

Autostart systemowy

Z autostartu systemowego powinni korzystać tylko zaawansowani użytkownicy. Konfiguracja odbywa się poprzez edycję pliku /etc/rc.local. Pamiętaj, że polecenia zawarte w tym pliku są wykonywane
przed uruchomieniem środowiska graficznego i nie można za jego pomocą wpływać na to, co zostanie
uruchomione w sesji danego użytkownika. Rc.local służy jedynie do przeprowadzania zmian niezbędnych do prawidłowego działania systemu, np. do załadowania dodatkowych sterowników, jeżeli inaczej
nie można. Zwykły użytkownik nie powinien edytować tego pliku.

5.10

Folder domowy na pulpicie

Jednym z przydatnych bajerów jest wyświetlanie na pulpicie zawartości katalogu domowego. W ten
sposób katalogi, takie jak Pobrane, Muzyka, Dokumenty, czy Wideo, będą pod ręką na pulpicie. Aby
to zrobić, otwórz edytor tekstu Gedit. Wybierz Plik Otwórz i wciśnij kombinację klawiszy CTRL + h ,
aby wyświetlić ukryte pliki. Przejdź do katalogu .config i otwórz plik user-dirs.dirs. Odszukaj linię:



XDG DESKTOP DIR=”$HOME/Pulpit”






i zmień ją na:





XDG DESKTOP DIR=”$HOME”





Zmiany będą widoczne po ponownym zalogowaniu do systemu.

5.11

Steam

Steam jest platformą cyfrowej dystrybucji gier, zarządzaną przez firmę Valve. Ani Steam, ani gry na
nim dostępne, nie należą do wolnego oprogramowania. Tytuły są dodatkowo zabezpieczone technologią
DRM, tak więc kupując za pośrednictwem Steama na zawsze wiążesz swój zakup z tą platformą. Jeżeli
ci to nie przeszkadza i chcesz zainstalować Steam, to wykonaj następujące kroki:
1. Uruchom konsolę CTRL + ALT + t i wykonaj polecenie:


sudo apt-get install steam






2. Uruchom program Steam, aby dokończyć instalację. Zostaniesz poproszony o zapoznanie się z warunkami licencji i zalogowanie do swojego konta Steam (lub stworzenie nowego).
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Wyłączenie raportowania błędów

W Ubuntu domyślnie włączony jest mechanizm raportowania błędów — Apport. Aby wyłączyć tę
usługę i zarazem pozbyć się komunikatów o wystąpieniu błędów, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz jako administrator plik konfiguracyjny Apporta:


sudo gedit /etc/default/apport






2. Zmień enabled=1 na enabled=0
3. Zapisz zmiany.
4. Wykonaj polecenie:




sudo service apport stop



5.13



Odtwarzanie szyfrowanych płyt DVD

Wiele płyt DVD z filmami zabezpieczone jest systemem CSS (Content Scramble System), ograniczającym możliwość ich odtwarzania na nieautoryzowanych urządzeniach. W kilku krajach obchodzenie takich zabezpieczeń (nawet jeżeli legalnie zakupiłeś płytę z filmem) jest nielegalne i dlatego
w Ubuntu domyślnie nie ma oprogramowania umożliwiającego odtwarzanie takich multimediów.
Aby mieć możliwość odtwarzania zabezpieczonych płyt DVD, zainstaluj pakiet libdvdread4 (jeżeli
wcześniej zainstalowałeś ubuntu-restricted-extras, to możesz pominąć ten krok):



sudo apt-get install libdvdread4






Następnie w Terminalu wykonaj następujące polecenie:



sudo /usr/share/doc/libdvdread4/install-css.sh






Uruchomiony w ten sposób program pobierze i zainstaluje brakujące oprogramowanie. Odtwarzanie zabezpieczonych płyt DVD powinno być teraz możliwe przy pomocy większości dostępnych odtwarzaczy
(np. Totem, MPlayer, VLC).

5.14

Przyspieszanie systemu poprzez lepsze wykorzystanie pamięci

Jeżeli w komputerze masz dużą ilość pamięci operacyjnej (RAM), to warto się zastanowić, czy nie
lepiej ją spożytkować zgodnie z zasadą RAM niewykorzystywany to RAM zmarnowany. Ile to jest dużo
RAM-u? Minimum to 2 gigabajty, ale nie zalecamy stosowania poniższych porad, jeżeli masz mniej
niż 4 gigabajty.
5.14.1

Preload i prelink

Te dwa pakiety to daemony działające w tle. Wystarczy je zainstalować, aby rozpoczęły swoją
pracę. Preload i prelink obserwują działania użytkownika i starają się przewidzieć jakich programów
może potrzebować. W praktyce sprowadza się to do wcześniejszego załadowania do pamięci operacyjnej najczęściej używanego oprogramowania (preload) oraz potrzebnych tym programom bibliotek
(prelink). Aby zainstalować te dwa programy, wykonaj w Terminalu polecenie:



sudo apt-get install preload prelink
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Nie martw się, że zabraknie ci RAM-u. Ładowane w ten sposób programy lądują w pamięci tymczasowej (cache) i zostaną z niej usunięte w pierwszej kolejności, jeżeli aktualnie działające oprogramowanie będzie potrzebować więcej pamięci.
5.14.2

Wykorzystanie partycji wymiany

Jeżeli w trakcie instalacji, zgodnie z zaleceniami tego Przewodnika, utworzyłeś partycję wymiany
(swap), to teraz dowiesz się paru istotnych rzeczy. Swap jest rozszerzeniem pamięci operacyjnej, rezydującym na dysku twardym komputera. Domyślnie system będzie zapisywał w swapie dane, które
muszą znajdować się pod ręką, ale niekoniecznie w RAM-ie. Jednakże dysk twardy (nawet typu SSD)
jest wielokrotnie mniej wydajny, niż nawet najwolniejsze kości pamięci RAM. Kiedy dochodzi do konieczności odczytywania danych ze swapu, widac wyraźne spowolnienie pracy komputera. Na szczęście
można temu zaradzić modyfikując parametr systemowy vm.swappiness. Określa on jak intensywnie
system ma korzystać z partycji wymiany i może przyjmować wartości od 0 do 100.
0 oznacza, że swap będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy zabraknie pamięci
operacyjnej.
5 oznacza bardzo małe wykorzystanie partycji wymiany.
60 to wartość domyślna.
100 włącza bardzo agresywne wykorzystanie dysku twardego.
Aby wyświetlić aktualną wartość, wykonaj w Terminalu polecenie:




cat /proc/sys/vm/swappiness





Aby zmienić tę wartość, wykonaj:




sudo sysctl vm.swappiness=5





Teraz możesz przystąpić do testowania. Spróbuj mocniej obciążyć system, aby sprawdzić, jak się
zachowuje. Jeżeli coś poszło nie tak i dojdzie do zablokowania maszyny, to nie przejmuj się tym.
Wystarczy ją zrestartować, a vm.swappiness zostanie ponownie ustawiony na wartość domyślną 60.
Aby permamentnie wprowadzić zmiany, otwórz plik z ustawieniami systemowymi:




sudo gedit /etc/sysctl.conf





i na końcu, w nowej linii, dopisz:




vm.swappiness = 10





Zapisz zmiany i zrestartuj komputer, aby sprawdzić, czy się zachowały.

5.15

Oczyszczanie systemu

Okresowe czyszczenie systemu Ubuntu nie jest potrzebne. Pewne rzeczy pozostają, ale nie mają
one wpływu na szybkość działania systemu. Usuwanie oprogramowania może pozostawić trochę śmieci
w systemie plików, ale nie wpływa to na szybkość działania. Jeżeli zachodzi potrzeba uwolnienia
dodatkowego miejsca na dysku twardym, to poniższe porady mogą być pomocne.
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Czyszczenie katalogu domowego programem Bleachbit

Korzystając z Centrum Oprogramowania Ubuntu znajdź i zainstaluj program Bleachbit. Wyszuka
on niepotrzebne i zaśmiecające katalog domowy pliki, np. miniatury albo zawartość pamięci podręcznej
przeglądarek internetowych. Nie zalecamy korzystania z Bleachbita do dokonywania zmian w systemie
(opcja APT). Takie rzeczy lepiej wykonać ręcznie.
5.15.2

Czyszczenie systemu zarządzania pakietami

Instalacja i usuwanie oprogramowania może pozostawić w komputerze dużo zbędnych plików. Poniższe polecenia usuną je z dysku twardego.
Usunięcie pobranych archiwów z pakietami:





sudo apt-get clean





Usunięcie starych archiwów z pakietami:





sudo apt-get autoclean





Usunięcie nieużywanych pakietów:





sudo apt-get autoremove





Dodatkowo można się posłużyć programem deborphan, który pomoże usunąć nieużywane pakiety.
Najpierw go zainstauj:





sudo apt-get install deborphan





A następnie wykorzystaj w ten sposób:





sudo deborphan --guess-all | xargs sudo apt-get -y remove --purge



sudo nakazuje wykonanie polecenia jako administrator;
deborphan program wyszukujący osierocone pakiety;
quess-all polecenie dla programu deborphan, nakazujące mu szukać we wszystkich pakietach;
| przekazanie wyniku działania (wyjścia) programu deborphan do drugiego programu (na jego
wejście);
sudo nakazuje wykonanie polecenia jako administrator;
apt-get program zarządzający pakietami;
-y opcja programu apt-get, określająca, że z góry zgadzamy się na wszystkie działania;
remove polecenie programu apt-get, nakazujące mu usunąć wskazane programy;
purge polecenie programu apt-get, nakazujące mu usunąć również pozostałości (pliki konfiguracyjne, historię, ikony, itp).

5.16

Konfiguracja menu rozruchowego

Menu rozruchowe (boot menu) służy do wskazywania który z zainstalowanych systemów operacyjnych ma zostać uruchomiony podczas rozruchu komputera. Jeżeli zainstalowałeś Ubuntu jako jedyny
system operacyjny, to menu rozruchowego nie zobaczysz. Można je wyświetlić poprzez wciśnięcie klawisza Shift lub

w chwili pojawienia się fioletowych pasów na krawędziach ekranu. Jeżeli masz więcej
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niż jeden system operacyjny, ekran rozruchowy programu GRUB zostanie wyświetlony i rozpocznie
się odliczanie, po upływie którego zostanie wybrana pierwsza pozycja z listy.
Konfiguracja wyglądu i zachowania menu rozruchowego jest możliwa, ale wymaga bardzo dobrej
znajomości dokumentacji programu GRUB i umiejętnego stosowania wiersza poleceń. To wykracza
daleko poza zakres tego Przewodnika. Zamiast tego, posłużymy się programem Grub Customizer.
Aby go zainstalować wykonaj:





sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customizer
sudo apt-get update
sudo apt-get install grub-customizer





Teraz uruchom program Grub Customizer. Zmiany w menu rozruchowym wymagają uprawnień administratora, więc zostaniesz poproszony o podanie hasła. Kiedy to
zrobisz, program przeskanuje aktualną konfigurację i wyświetli swoje okno. Dostępne są
w nim trzy zakładki:
Ustawienia listy — służy do konfiguracji kolejności elementów na liście. Pierwszy element zostanie
domyślnie wybrany podczas rozruchu systemu. Elementy usunięte z tej listy nie pojawią się w
menu GRUB-a, widocznym podczas uruchamiania komputera (co może skutkować niemożliwością
uruchomienia systemu w ogóle).
Ustawienia ogólne — służy do zmiany podstawowych parametrów.
Ustawienia wyglądu — pozwala zmienić kolory i rozmiar menu rozruchowego, a także wgrać tapetę.
W programie dostępny jest jeszcze przycisk Zaawansowane. Włącza on menu ustawień przeznaczonych dla doświadczonych administratorów systemu.
Aby zapisać wprowadzone przez siebie zmiany, kliknij przycisk Zapisz, znajdujący się na górnej
belce narzędziowej.
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Rozwiązywanie problemów z Ubuntu

6.0.1

Brak możliwości uruchomienia systemu Ubuntu lub Windows

Zajrzyj do 2.10.5: „Przywracanie GRUB-a”.
6.0.2

GRUB startuje, ale nie uruchamia systemu

W GRUB-ie wybierz Opcje zaawansowane dla systemu Ubuntu

Recovery Mode .

Odczekaj, aż system się

załaduje, i wybierz opcję grub. Następnie wybierz resume lub zrestartuj komputer.
6.0.3

System plików został uszkodzony i wymaga naprawy

W GRUB-ie wybierz Opcje zaawansowane dla systemu Ubuntu

Recovery Mode .

Odczekaj, aż system się

załaduje, i wybierz opcję fsck. Następnie wybierz resume lub zrestartuj komputer.
6.0.4

Czarny ekran podczas uruchamiania systemu

Przyczyny tego mogą być różne, jednak najczęściej jest to problem ze sterownikami karty graficznej.
Po pierwsze, karta graficzna mogła nie powiadomić monitora, że ma zacząć wyświetlać obraz. Wciśnij
CTRL + Alt + F1

, aby przejść na wirtualną konsolę, a następnie CTRL + Alt + F7 , aby powrócić do

trybu graficznego.
Jeżeli to nie pomaga, uruchom ponownie komputer, wejdź w menu GRUB-a i wybierz
Opcje zaawansowane dla systemu Ubuntu

Recovery Mode .

Odczekaj, aż system się załaduje, i wybierz opcję

failsafex. System zostanie uruchomiony w bezpiecznym trybie graficznym. Wybierz Run in low-graphics
mode for just one session. Przejdź do sekcji 7.1 „Sterowniki do kart graficznych”, aby dowiedzieć się
więcej o sterownikach.
Trzecią możliwością jest dopisanie opcji „nomodeset” do parametrów uruchamiania Ubuntu.
W menu GRUB-a zaznacz Ubuntu i wciśnij

. Przejdź do linijki zaczynającej się od linux (to

e

będzie przedostatnia linijka), skasuj $Vt handoff i na końcu dopisz nomodeset. Wciśnij CTRL + x ,
aby uruchomić komputer z nowymi parametrami.
6.0.5

Problemy z instalacją pakietów

Przerwany proces instalacji pakietów oprogramowania skutkuje niemożliwością dokonywania zmian
w systemie. Menadżer pakietów w takiej sytuacji wykrywa, że pakiety zostały uszkodzone i nie pozwoli
nic zrobić, póki nie zostaną naprawione. Najprostszym remedium jest uruchomienie konsoli CTRL +
Alt + t



i wpisanie następujących poleceń:



sudo dpkg --configure -a
sudo apt-get clean
sudo apt-get autoclean
sudo apt-get install -f
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Przywracanie paska Launchera

Aby przywrócić domyślne ikony na pasku Launchera, wykonaj:

unity --reset-icons






Zmiany będą widoczne po ponownym zalogowaniu się do systemu.
6.0.7

Przywracanie wyglądu systemu do ustawień domyślnych

Aby przywrócić domyślny wygląd interfejsu użytkownika, wykonaj w terminalu:
Samo Unity:





unity --reset





Przywracanie domyślnych ustawień całego środowiska graficznego:





sudo apt-get install dconf-tools
dconf reset -f /org/compiz/





Zmiany będą widoczne po ponownym zalogowaniu się do systemu.
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Tematy zaawansowane

7.1

Sterowniki do kart graficznych

W rozdziale 3.5.3 „Instalacja dodatkowych sterowników” opisana została metoda instalacji dodatkowych sterowników. Często w ten sposób instaluje się właśnie sterowniki do kart graficznych.
Jednak skoro komputer wyświetla obraz jeszcze przed instalacją tych modułów, to znaczy, że jakieś
sterowniki muszą już wcześniej być obecne w systemie. Zgadza się. W Ubuntu domyślnie zainstalowane
są sterowniki do niemalże każdej karty graficznej, rozwijane zgodnie z zasadami wolnego i otwartego
oprogramowania. Spotykają się one z różną reakcją producentów sprzętu. Niektórzy ten sposób dostarczania sterowników w pełni popierają i właśnie tak zapewniają oficjalne wsparcie dla Ubuntu, inni
natomiast zupełnie go ignorują. Poza otwarto-źródłowymi sterownikami niektórzy producenci sprzętu
dostarczają też dla Ubuntu sterowniki oparte na zamkniętym (własnościowym) kodzie źródłowym.
Są to na ogół swego rodzaju porty ich odpowiedników z Windows, dzięki czemu zapewniają komplementarną wydajność i funkcjonalność. To właśnie takie sterowniki możesz doinstalować na zasadach
opisanych w rozdziale poświęconym dodatkowym sterownikom. W tym rozdziale dowiesz się więcej
o tym, z jakich sterowników powinieneś korzystać w swoim konkretnym przypadku.
7.1.1

Identyfikacja karty graficznej i sterownika

Żeby wiedzieć z jakich sterowników należy skorzystać, najpierw trzeba sprawdzić w jaki sprzęt
wyposażony jest komputer. Część osób zapewne i bez żadnych dodatkowych procedur wie, jaką ma
kartę graficzną, jednak żeby się upewnić, należy w terminalu wpisać:



lspci | grep VGA






lspci — program wyświetlający urządzenia obecne w komputerze;
| — „rura”, „pipe”, przekierowanie wyjścia z jednego programu na wejście drugiego;
grep — program wyszukujący wzorce;
VGA — szukany wzorzec, w tym wypadku szukamy urządzeń zgodnych ze standardem VGA (kart
graficznych).
Wynik powyższej komendy zwróci producenta i nazwę karty graficznej, w jaką wyposażony jest
komputer. Na przykład dla Nvidii:





03:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation G94 [GeForce 9600 GT] (rev a1)




Żeby dowiedzieć się z jakiego sterownika aktualnie korzysta twój komputer, należy wpisać komendę:

glxinfo | grep OpenGL







glxinfo — program wyświetlający surowe informacje o aktualnie działającym sterowniku do karty
graficznej;
I — „rura”, „pipe”, przekierowanie wyjścia z jednego programu na wejście drugiego;
grep — program wyszukujący wzorce;
OpenGL — szukany wzorzec, w tym wypadku szukamy informacji o zgodności z bibliotekami
OpenGL.
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Uwaga! Powyższa komenda wymaga zainstalowania pakietu „mesa-utils”. Pakiet ten domyślnie
doinstalowuje się wraz z ubuntu-restricted-extras, instalacja tej paczki jest opisana w rozdziale 3.5.4.
Jeżeli postępowałeś zgodnie z tamtymi wytycznymi, to nie musisz robić nic więcej, w przeciwnym
przypadku odpowiedni pakiet należy zainstalować komendą:



sudo apt-get install mesa-utils






sudo — wykonuje dalsze polecenia z uprawieniami administratora systemu;
apt-get — program do zarządzania zainstalowanym oprogramowaniem;
install — informujesz apt, że chcesz zainstalować paczkę z oprogramowaniem;
mesa-utils — nazwa paczki do zainstalowania.
7.1.2

Intel

Karty graficzne produkowane przez Intela to w Ubuntu najprostszy przypadek. Intel oficjalnie
rozwija jedynie otwarte sterowniki, które już są obecne zaraz po instalacji systemu. Żadne dodatkowe
działanie użytkownika nie jest wymagane. Można dodatkowo zainstalować dwa pakiety, zapewniające
akcelerację sprzętową podczas dekodowania filmów:



sudo apt-get install i965-va-driver vainfo



7.1.3




nVidia

Na przeciwnym biegunie jest natomiast nVidia. Ten producent prawie zupełnie ignoruje otwarte
sterowniki, ale za to dostarcza wysokiej jakości zamknięte moduły. Instaluje się je zgodnie z rozdziałem
3.5.3 „Instalacja dodatkowych sterowników”.
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Do odpowiednich kart graficznych należy zainstalować sterowniki o wskazanych numerach:
Sterownik 331.x do kart GeForce 8000 i nowszych;
Sterownik 304.x do kart 6000 – 7000;
Sterownik 173.x do kart GeForce 5 (FX);
Sterownik 96.x do kart GeForce 4 i starszych.
Program instalujący dodatkowe sterowniki powinien poprawnie zidentyfikować kartę graficzną i zaproponować odpowiednią wersję sterownika. Akcelerację wideo poprzez VDPAU można doinstalować
poleceniem:





sudo apt-get install libvdpau1 vdpauinfo





Jeśli twój komputer to laptop z układem Nvidia Optimus, a system nie rozpoznał tego układu, to
może zajść potrzeba ręcznej instalacji pakietu nvidia-prime.





sudo apt-get nvidia-prime





Przełączanie układu graficznego wykonuje się w panelu ustawień nvidia-settings.
Gdyby pakiet nvidia-prime nie działał poprawnie, można zamiast niego zainstalować Bumblebee.
Ten program wyłącza dyskretną kartę Nvidii, jednocześnie umożliwiając jej włączenie wtedy, gdy jest
potrzebna. Po wcześniejszym odinstalowaniu nvidia-prime, Bumblebee można zainstalować poleceniem:





sudo apt-get install bumblebee bumblebee-nvidia



7.1.4



AMD

AMD w kwestii sterowników wybrało podejście pośrednie pomiędzy sposobem Intela, a nVidii.
Z jednej strony ten producent dostarcza zamknięte sterowniki (ale tylko do najnowszych kart graficznych), z drugiej zaś rozwija sterowniki otwarte, obsługujące starsze modele. Jeżeli jesteś użytkownikiem
karty graficznej AMD Radeon HD 5000 lub nowszej, powinieneś zainstalować sterownik zamknięty,
zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 3.5.3 „Instalacja dodatkowych sterowników”. W przypadku
posiadania starszej karty graficznej pozostaje użycie otwartego sterownika.
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W tym drugim wypadku można zapewnić akcelerację wideo poprzez VDPAU instalując pakiety
poleceniem:





sudo apt-get install libvdpau1 vdpauinfo mesa-vdpau-drivers




Posiadacze hybrydowych układów AMD powinni zainstalować paczki fglrx oraz fglrx-pxpress:

sudo apt-get install fglrx fglrx-pxpress



7.2

O tym, czy firewall w systemie Ubuntu jest potrzebny, czy nie, można długo dyskutować. Jeżeli
dla spokoju ducha potrzebujesz działającej „ściany ogniowej”, to Ubuntu oferuje proste narzędzie do
zarzadzania wbudowanym w system programem iptables.
GUFW (GUI for Uncomplicated FireWall) znajduje się w repozytoriach Ubuntu.
Zainstaluj go z Centrum Oprogramowania
(„Konfiguracja zapory Firewall”) lub za pomocą Terminala:
sudo apt-get install gufw






Firewall








Uruchom program GUFW. Konfiguracja
zapory sieciowej wymaga uprawnień administratora, zostaniesz więc poproszony o uwierzytelnienie. Kiedy to zrobisz, otwarte zostanie główne okno programu.
Domyślnie zapora jest wyłączona. Kliknij przycisk przy pozycji Stan i ustaw go na włączony (tak
jak na rysunku). Od tego momentu firewall działa i będzie automatycznie się uruchamiać wraz ze
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startem systemu. Warto jeszcze przestawić Przychodzące z pozycji „Odmów” na „Odrzuć”11 . Teraz
firewall jest skonfigurowany według ogólnie przyjętego na świecie schematu dla komputerów osobistych:
odrzuć wszystkie połączenia przychodzące, zezwól lokalnym programom na łączenie się z internetem.

7.2.1

Dodawanie reguł

Może się zdażyć, iż będziesz potrzebował wprowadzić jakiś wyjątek od wcześniej ustalonej polityki
działania firewalla. Zrobisz to w zakładce Reguły. Aby dodać regułę, kliknij przycisk +, znajdujący
się pod tabelą. Są trzy sposoby na stworzenie reguły:
Predefiniowana — pozwala stworzyć regułę w oparciu o szablon. Jeżeli chcesz zablokować lub
odblokować konkretny program, wybierz go z listy Programy i ustaw odpowiednią metodę.
Prosta — pozwala w prosty sposób zarządzać poszczególnymi protokołami. Na przykład, aby zablokować połączenia przeglądarek internetowych (i wielu innych programów), wpisz http w pole
Port i wybierz „Odrzuć” z listy Metoda.
Prosta — pozwala ograniczyć dostęp do specyficznych adresów IP, protokołów, czy konkretnych
typów połączeń z siecią (np. ethernet, WiFi).

7.3

Antywirus

Nie, nie potrzebujesz programu antywirusowego na Linuksie.
Tak, istnieją wirusy na Linuksa.
Tak, istnieje bardzo dużo programów antywirusowych dla Linuksa.
Nie, nie potrzebujesz ich, gdyż i tak nic na świecie nie zabezpieczy cię przed tobą samym.
Z wirusami na Linuksa jest jak z Yeti — są ślady, ale nikt nie widział włochacza. W praktyce
szkodliwe oprogramowanie na Linuksa istnieje, ale do zainfekowania komputera wykorzystuje dziury we
wtyczkach przeglądarek (Flash, Java, PDF) i przed tym żaden antywirus cię nie zabezpieczy (dotyczy
to każdego systemu operacyjnego). Winić należy producentów tych wtyczek, czyli kolejno Adobe,
Oracle i znów Adobe.
Drugim sposobem ataku jest wpłynięcie na użytkownika komputera, czyli na ciebie. Wykorzystuje
się socjotechnikę, aby przekonać użytkownika do uruchomienia złośliwego programu z uprawnieniami
administratora systemu. Na to żaden program antywirusowy nie pomoże. Żaden program antywirusowy
nie zabezpieczy też przed wirusami, które nie zostały jeszcze odkryte (zasada ta dotyczy każdego
systemu operacyjnego).
Konstrukcja systemu Linux sprawia, że niebywale trudno jest programowi samodzielnie zdobyć
kontrolę nad systemem (fachowo się to nazywa „rozszerzeniem uprawnień”). Nawet jeżeli pojawi się
program potrafiący dokonać takich rzeczy, łatki uszczelniające system trafiają do komputerów domowych w ciągu doby od odkrycia zagrożenia.
Każdy liczący się program antywirusowy ma swoją wersję działającą na Linuksie, jednakże jest to
oprogramowanie przeznaczone głównie do działania na serwerach pocztowych oraz w dużych sieciach
korporacyjnych. Służy ono do wykrywania i unieszkodliwiania wirusów przeznaczonych na systemy
z rodziny Windows.
11

Kiedy ktoś będzie próbował się połączyć z zewnątrz, to zamiast otrzymać sygnał „zajęty”, dostanie „głuchy

telefon”.
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ClamAV

Jeżeli korzystasz tylko i wyłącznie z systemu Linux (jak np. Ubuntu), to nie potrzebujesz programu antywirusowego. Jednakże jeśli
masz również zainstalowany system Windows,
to czasem możesz chcieć przeskanować jego
partycję lub sprawdzić, czy bezpiecznie jest
uruchomić np. pendrive w systemie Windows.
Aby zainstalować antywirus ClamAV wraz
z nakładką graficzną, wyszukaj w Centrum
Oprogramowania Ubuntu „Clamtk” lub zainstaluj ten pakiet z wiersza poleceń:



sudo apt-get install clamtk






Obsługa programu ClamTk jest bardzo prosta. Kliknij przycisk Katalog domowy, aby rozpocząć
skanowanie swojego katalogu. Po paru minutach otrzymasz raport. Clam wyszukuje nie tylko wirusy, ale też teoretycznie szkodliwe i niepożądane pliki. Jak zawsze w przypadku pracy z programem
antywirusowym, należy uważać na jego raporty i nie kasować jak popadnie wszystkiego, co pokazuje.
Na obrazku widać, że po skanowaniu katalogu domowego autora tego Przewodnika antywirus wykrył 13 zagrożeń. Na tę listę złożyły się dwa pliki z wirusami celowo tam umieszczonymi oraz 11
wpisów w katalogu profilu przeglądarki Firefox, rozpoznane jako elementy szpiegujące.
7.3.2

Dodatkowe opcje skanowania

W menu Skanuj mamy dostępne dodatkowe opcje skanowania:
Plik — skanuje wskazany plik;
Katalog — skanuje wszystkie pliki we wskazanym katalogu bez podkatalogów;
Skanowanie rekursywne — skanuje wszystkie pliki we wskazanym katalogu wraz ze wszystkimi
podkatalogami;
Katalog domowy (szybko) — skanuje katalog domowy, bez podkatalogów;
Katalog domowy (rekursywnie) — skanuje katalog domowy wraz z podkatalogami;
Urządzenie — skanuje podłączone do komputera urządzenia wymienne (pendrive’y, dyski zewnętrzne).
Aby przeskanować cały komputer, wybierz Skanuj

Skanowanie rekursywne

i wskaż główny System

plików (/). Aby mieć pewność, że wszystko zostało sprawdzone, uruchom ClamTk jako administrator:



sudo clamtk



7.4
7.4.1




Użytkownicy
Dodawanie nowego użytkownika

Aby dodać nowego użytkownika systemu, uruchom w Dashu Konta użytkowników. W prawym
górnym rogu ekranu kliknij Odblokuj i podaj hasło administratora. Aby dodać nowego użytkownika:
1. Kliknij przycisk +, znajdujący się pod lewym panelem z listą użytkowników.
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2. Wypełnij formularz:
Typ konta — konto standardowe umożliwia korzystanie z komputera; konto administratora
pozwala dokonywać zmian w systemie (instalacja pakietów, zmiana ustawień, wszędzie tam,
gdzie do tej pory podawałeś hasło, aby coś odblokować);
Imię i nazwisko — aby system wiedział, jak ma się zwracać do użytkownika;
Nazwa użytkownika — nazwa systemowa, inaczej login do konta; tylko małe litery, bez polskich
i specjalnych znaków.
3. Kliknij Dodaj.
4. Aby aktywować konto, ustaw dla niego hasło. Kliknij Brak obok pola Hasło w prawej części okna.
Możesz tam też ustawić logowanie bez hasła.
7.4.2

Konto gościa

Ubuntu umożliwia korzystanie z systemu w sesji gościa. Wyboru należy dokonać podczas logowania.
Wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie takiej sesji zostaną utracone po zakończeniu pracy. Gość nie
może też dokonywać zmian w systemie, ma dostęp tylko do aktualnie zainstalowanego oprogramowania
i nie może instalować nowego.


Aby wyłączyć konto gościa, uruchom edytor tekstu jako administrator:

sudo gedit







Wklej do niego:



[SeatDefaults]
allow-guest=false





Zapisz plik jako /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-no-guest.conf
Aby ponownie włączyć konto gościa, skasuj ten plik:



sudo rm /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-no-guest.conf
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O PRZEWODNIKU

O Przewodniku
Niniejszy przewodnik powstał wspólnym wysiłkiem użytkowników forum.ubuntu.pl. Mamy na-

dzieję, że będzie on pomocny w stawianiu pierwszych kroków z systemem Ubuntu Linux. W razie
jakichkolwiek kłopotów zawsze można poprosić o pomoc na naszym forum.

8.1

Autorzy

Główni autorzy przewodnika:
Piotr „Dwimenor Vali” Sochocki, dwimeron@gmail.com — tekst, skład;
makson — tekst, korekta;
bear7 — tekst, korekta;
ionash. — korekta;
K2Cl — korekta;
perzan — pomoc przy składzie.
Dodatkowe podziękowania za korektę i wyłapywanie literówek:
babel-89, enedil, kszyhus, qnebra, rob006, Tomfoc

8.2

Linki

Najnowsza wersja Przewodnika (ubuntu.pl)
Źródła (github.com)

8.3

Wykorzystane materiały

W Przewodniku wykorzystano dodatkowe, zewnętrzne materiały:
Strona 69: Galeria zdjęć Beshefa (link);
Strona 79: kadr z filmu Big Buck Bunny;
Strona 104: „Informator poleceń systemu Unix/Linux”, oryginalnie napisany dla serwisu Fosswire.com, udostępniony na licencji CC-by-sa 3.0. Polskie tłumaczenie dostępne jest pod tym
linkiem.
Ikony programów: domyślny styl ikon Ubuntu (ubuntu-mono-dark);
Szata graficzna: design.ubuntu.com.

8.4

Licencja
„Przewodnik po Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr” jest objęty licencją [Creative
Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach

3.0 Polska.
Skrócone zapisy licencji:
Zezwala się na kopiowanie i rozpowszechnianie Przewodnika w dowolnym medium i formacie, a także na
jego adaptację (remiksowanie, zmienianie i tworzenie utworów zależnych) na następujących warunkach:
Uznanie autorstwa — Należy odpowiednio oznaczyć autorstwo utworu, podać odnośnik do licencji
i wskazać zmiany, jeśli takie zostały dokonane. Można tego dokonać w dowolny rozsądny sposób, o ile nie sugeruje się udzielenia przez licencjodawcę aprobaty dla siebie lub swojego sposobu
wykorzystania licencjonowanego utworu.
100

8.4

Licencja

8

O PRZEWODNIKU

Użycie niekomercyjne — Nie należy wykorzystywać utworu do celów komercyjnych.
Na tych samych warunkach — Remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie,
należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.
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DODATEK 1: SKRÓTY KLAWISZOWE UNITY

Dodatek 1: Skróty klawiszowe Unity
Panel uruchamiania (Launcher)
Super

Przytrzymany wyświetla panel uruchamiania i skróty klawiszowe

ALT + F1

Tryb nawigacji Launchera

Super + Tab

Przełączanie pomiędzy aktywatorami Launchera

Super + 1

do 9

Super + Shift + 1

Uruchamia aktywator 1 – 9 z Launchera
do 9

Super + T

Otwiera nowe okno aktywatora 1 – 9
Otwiera kosz

Przełączanie
Alt + Tab

Przełącza pomiędzy oknami programów

CTRL + Alt + Tab

Przełącza pomiędzy oknami programów na wszystkich obszarach
roboczych

Alt + ‘

Przełącza pomiędzy oknami tego samego programu

Panel wyszukiwania (Dash)
Super

Wyświetla panel główny

Super + A

Wyświetla panel programów

Super + F

Wyświetla panel plików

Super + M

Wyświetla panel muzyki

Super + C

Wyświetla panel zdjęć

Super + V

Wyświetla panel wideo

CTRL + Tab

Przełączanie pomiędzy panelami
Uaktywnia wybrany element

Obszary robocze
Super + S

Wyświetla obszary robocze

Ctrl + Alt + Strzałki

Zmiana obszaru roboczego

Shift + Ctrl + Alt + Strzałki

Przemieszcza aktywne okno

Heads-Up Display(HUD)
Alt

Naciśnięty wyświetla HUD

Alt

Przytrzymany wyświetla menu okna

Alt + F10

Wyświetla menu apletów

Okna
Super + W

Wyświetla okna na aktywnym obszarze roboczym

Shift + Super + W

Wyświetla okna ze wszystkich obszarów roboczych

CTRL + Super +

Maksymalizuje okno

CTRL + Super +

Minimalizuje okno

CTRL + Super +

Dopasowywuje okno do lewej krawędzi

CTRL + Super +

Dopasowywuje okno do prawej krawędzi

Alt + F4

Zamyka okno

Alt +

Otwiera menu okna
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Inne, nie związane bezpośrednio z Unity
CTRL + C

Kopiuj zaznaczony tekst do schowka

CTRL + X

Wytnij zaznaczony tekst do schowka

CTRL + V

Wklej ze schowka

Środkowy przycisk myszy

Wklej ostatnio zaznaczony tekst

CTRL + F

Wyszukaj

CTRL + Z

Cofnij

CTRL + Y

Ponów

CTRL + S

Zapisz

CTRL + Shift + S

Zapisz jako

Alt + F2

Otwiera menu „Wykonaj polecenie”

Ctrl + Alt + T

Uruchamia terminal

Ctrl + Alt + L

Blokada ekranu

Ctrl + Alt + SysEq + S

Synchronizuj wszystkie dane

Ctrl + Alt + SysEq + U

Przełącz dysk w tryb „Tylko do odczytu”

Ctrl + Alt + SysEq + B

Siłowo zrestartuj komputer (niebezpieczne dla danych)
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DODATEK 2: INFORMATOR POLECEŃ SYSTEMU UNIX/LINUX

Dodatek 2: Informator poleceń systemu Unix/Linux
Operacje na plikach

Informacje o systemie

ls — wyświetla zawartość katalogu

date — pokazuje aktualną datę i czas

ls -al — wyświetla katalog wraz z ukrytymi plikami

cal — pokazuje kalendarz na ten miesiąc

cd dir — zmienia katalog na dir

uptime — pokazuje czas działania komputera

cd — zmienia katalog na domowy (home)

w — wyświetla listę zalogowanych użytkowników

pwd — wyświetla ścieżkę do aktualnego katalogu

whoami — wyświetla jako kto jesteś zalogowany

mkdir dir — tworzy katalog dir

finger user — informacje o użytkowniku user

rm file — usuwa plik file

uname -a — wyświetla informacje o kernelu

rm -r dir — usuwa katalog dir

cat /proc/cpuinfo — informacje o procesorze

rm -f file — siłowo usuwa plik file

cat /proc/meminfo — informacje o pamięci

rm -rf dir — siłowo usuwa katalog dir *

man app — wyświetla podręcznik do app

cp file1 file2 — kopiuje plik file1 do pliku file2

df — wyświetla zajętość dysku

cp -r dir1 dir2 — kopiuje katalog dir1 do katalogu dir2 ; tworzy katalog

du — wyświetla zajętość katalogu

dir2 jeżeli ten nie istnieje
mv file1 file2 — przenosi plik file1 do file2 (zmienia nazwę z file1 na file2 );

free — wyświetla zajętość pamięci i swap

jeżeli file2 to istniejący katalog, przenosi do niego plik file1
ln -s file link — tworzy łącze link do pliku file

whereis app — wyświetla lokalizację aplikacji app

touch file — tworzy lub uaktualnia plik file

which app — wyświetla która aplikacja zostanie uruchomiona

cat ¿ file — wypisuje do pliku file

Kompresja

more file — wyświetla zawartość pliku file

tar cf file.tar files — tworzy plik file.tar zawierający pliki files

head file — wyświetla pierwsze 10 linijek pliku file

tar xf file.tar — wypakuje pliki z file.tar

tail file — wyświetla ostatnie 10 linijek pliku file

tar czf file.tar.gz files — tworzy archiwum z kompresją Gzip zawierające
pliki files

tail -f file — wypisuje nowe dane z pliku file kiedy ten rośnie, zaczynając

tar xzf file.tar.gz — wypakuje pliki z file.tar.gz

od 10 ostatnich linii
Zarządzanie procesami

tar cjf file.tar.bz2 — tworzy archiwum file.tar.bz2 z kompresją Bzip2

ps — wyświetla listę aktualnie działających procesów

tar xjf file.tar.bz2 — wypakuje pliki z file.tar.bz2

top — wyświetla listę wszystkich działających procesów

gzip file — pakuje plik file do archiwum file.gz

kill pid — zabija proces o numerze pid

gzip -d file.gz — wypakuje pliki z file.gz

killall proc — zabija procesy o nazwie proc *

Sieć

bg — wyświetla listę zatrzymanych lub działających w tle procesów

ping host — pinguje host i wyświetla rezultaty

fg — przywraca najnowszy proces

whois domain — informacje whois o domain

fg n — przywraca proces n na pierwszy plan

dig domain — informacje DNS o domenie domain

Prawa dostępu do plików

dig -x host — wyświetla informacje zwrotne o host

chmod octal file — zmienia prawa dostępu do pliku file na octal, kolejno

wget file — pobiera file z sieci

dla właściciela, grupy i innych
4 — odczyt (read)

wget -c file — kontynuuje zatrzymane pobieranie

2 — zapis (write)

Instalacja

1 — uruchamianie (execute)

Instalacja ze źródeł:

Przykłady:

./configure

chmod 777 — rwx dla wszystkich

make

chmod 755 — rwx dla właściciela, rx grupy i innych

sudo make install

Zajrzyj do man chmod po więcej opcji

dpkg -i pkg.deb — instaluje paczkę (Debian)

SSH

rpm -Uvh pkg.rpm — instaluje paczkę (RPM)

ssh user@host — łączy z host jako user

Skróty
CTRL + C

ssh -p port user@host — łączy z host na porcie port jako user
ssh-copy-id user@host — dodaje twój klucz do host dla user aby umożliwić logowanie bez hasła

CTRL

+

Z

— kończy aktualne polecenie
— zatrzymuje aktualne polecenie, fg przywraca na pierwszy

plan, bg na tło
CTRL + D — kończy aktualną sesję (jak exit)
CTRL + W — kasuje jedno słowo w aktualnej linii

Wyszukiwanie
grep pattern file — szuka pattern w pliku file
command | grep pattern — wyszukuje wzór pattern w wyjściu polecenia

CTRL

+

U

— kasuje całą linię

CTRL

+

R

— pisz aby przywołać najczęściej używane polecenie

command
locate file — znajduje wszystkie pliki o nazwie file

!! - powtarza ostatnie polecenie
exit — kończy aktualną sesję
* używać z dużą ostrożnością

104

