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1. Wprowadzenie
1.1 Co właściwie umieszczone jest w tym przewodniku?
Niniejszy podręcznik ma za zadanie przybliżyć użytkownikom system
operacyjny Ubuntu w przystępny sposób – krok po kroku.
Docelowym odbiorcą jest osoba, która zmienia swój dotychczasowo
używany system operacyjny na Ubuntu lub początkujący – chcący się
dowiedzieć jak najwięcej o swoim systemie. W kolejnych krokach poznamy
wszystkie etapy pracy począwszy od instalacji, a skończywszy na
dostosowywaniu oprogramowania do swoich potrzeb i upodobań.
W razie konieczności pogłębienia wiedzy zapraszamy do odwiedzenia
stron internetowych ubuntu-pomoc.org oraz ubuntu.pl/forum.

1.2 Filozofia Ubuntu
Słowo ubuntu pochodzi z języków plemion Zulu i Xhosa
zamieszkujących południową Afrykę i oznacza „człowieczeństwo wobec
innych” (ang. humanity towards others).
Wokół Ubuntu powstała społeczność, która dobrowolnie rozwija
oprogramowanie oraz wspiera użytkowników swoją wiedzą.
System ma pełne wsparcie firmy Canonical. "Firma zobowiązała się,
że system jest i zawsze pozostanie darmowy, we wszystkich odmianach wraz
z aktualizacjami.
Główne aplikacje Ubuntu są darmowym wolnym oprogramowaniem.

1.3 Dlaczego warto zmienić system na Ubuntu?
Ubuntu posiada wiele zalet:
 stabilność – Ubuntu tworzony jest w oparciu o Debiana - jedną
z najstarszych i najbardziej dojrzałych dystrybucji Linuksa, która ze
względu na swoją niezawodność powszechnie stosowana jest na
serwerach i różnych urządzeniach elektronicznych.
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 bezpieczeństwo – częste aktualizacje oprogramowania, poprawki
zabezpieczeń udostępniane prawie natychmiast po wykryciu
i usunięciu niebezpieczeństwa,
 przystępność w użytkowaniu – twórcy systemu zwracają szczególną
uwagę na łatwość obsługi, Ubuntu jest prawdopodobnie najbardziej
przyjaznym Linuksem, a jego rozwiązania mogą konkurować
z usprawnieniami znanymi z Windowsa czy MacOS.
 wielojęzyczność – społeczność przetłumaczyła system na ponad 100
języków,
 ułatwienia dostępu – specjalne aplikacje pomagające w pracy,



np. lupa,
wolność

i

otwartość

-

w

pełnym

tych

słów

znaczeniu

-

oprogramowanie może być używane w dowolnych celach, również
komercyjnych. Można je kopiować, rozdawać, a nawet sprzedawać.
Posiadając odpowiednią wiedzę można je również modyfikować,
a kod źródłowy wykorzystywać we własnych projektach.
Wszystko dzięki idei wolnego oprogramowania, która stanowi
fundament systemu Ubuntu.

2. Rozpoczynamy przygodę!
2.1 Wypróbuj Ubuntu
Jeśli uruchomiłeś ten przewodnik z płyty w sesji Live (Wypróbuj
Ubuntu) możesz pominąć następny akapit.
Pobierz obraz ze strony Ubuntu.pl, a następnie nagraj go na płytę
DVD lub zainstaluj na USB. Teraz możesz uruchomić swój komputer
z uprzednio przygotowanego nośnika – pamiętaj tylko o odpowiednim
ustawieniu kolejności bootowanych urządzeń w BIOS-ie.
Opcja
Wypróbuj
Ubuntu
przeznaczona
jest
dla
osób
niezdecydowanych, które nie są do końca przekonane do przesiadki.
Uruchomiony system z płyty lub USB w pełni odpowiada temu,
który znajdzie się na Twoim dysku twardym po instalacji. Wyposażony jest
we wszelkie niezbędne narzędzia tak, aby dać użytkownikowi jak największą
swobodę.
Uruchomienie systemu w sesji Live (Wypróbuj Ubuntu) nie powoduje
zmian na dysku twardym, a instalacja Ubuntu jest opcjonalna.
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Wypróbuj Ubuntu to dobra metoda na sprawdzenie kompatybilności
sprzętu z systemem. Jeśli uruchomiony z płyty system działa bez zarzutu,
prawdopodobnie tak samo będzie po jego instalacji.

2.2 Instalacja systemu
2.2.1




2.2.2




2.2.3

Minimalne wymagania
Procesor: 700 MHz
Pamięć RAM: 512 MB,
Dysk twardy: 4 GB.

Zalecane wymagania
Procesor: 1 GHz
Pamięć RAM: 1 GB
Dysk twardy: 8 GB

Rozpoczęcie instalacji

Włóż płytę do napędu/podłącz pendrive i uruchom
ponownie komputer. W trakcie jego uruchamiania przejdź do
ustawień BIOS-u i ustaw bootowanie z płyty bądź USB.
Po zaakceptowaniu zmian powinno nastąpić uruchomienie systemu
z płyty bądź nośnika USB.
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2.2.4

Wybór języka
Wybierz język i przejdź dalej.

2.2.5

Informacje wstępne

Instalator informuje nas jakie powinniśmy spełnić warunki
do instalacji systemu (pierwszy jest konieczny, dwa następne
względne: jeśli na przykład bateria wystarczy na proces instalacji
komputer może nie być podłączony). Tu można też zaznaczyć opcję
aktualizacji systemu oraz dogrania kodeków, jeśli posiadasz dostęp do
Internetu. W Ubuntu 11.04 Niebiańska Nimfa większość kodeków jest
domyślnie zainstalowana.
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2.2.6

Przydzielanie miejsca na dysku

Z kilku powodów najlepszym rozwiązaniem jest tutaj ręczny
podział na partycje:




sam kontrolujesz, które partycje do czego będą służyć,
możesz utworzyć/usunąć istniejące partycje,
jeśli coś zrobisz źle, to będzie wyłącznie Twoja wina i nie
zrzucisz tego na instalator - nie straszę tylko ostrzegam i radzę
"włączyć myślenie"

jeśli na dysku jest zainstalowana starsza wersja Ubuntu,
to możliwa będzie jej aktualizacja.

2.2.7

Wybór partycji

Potrzebować będziesz 2 (lub 3) partycje: /, SWAP, /home opcjonalne,
ale
polecam.
Partycje / oraz /home formatujemy
jako ext4 z księgowaniem. Partycji SWAP (przestrzeń wymiany) nie
trzeba formatować.
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Legenda:







Urządzenie – to konkretna partycja na dysku
twardym np. /dev/sda5 to partycja oznaczona nr 5
znajdująca się na dysku oznaczonym literą
a (pierwszy dysk twardy),
Typ – format partycji,
Punkt montowania – to katalog, który będzie
montowany na wybranej partycji – szczegóły poniżej,
Rozmiar – całkowity rozmiar partycji,
Zajęte – ilość zajętego miejsca.

Tworzenie partycji /
Początek drzewa katalogów, partycja zamontowana w tym
punkcie stanowi główną partycję systemową. Rozmiar tej partycji
zależy od
ilości
pakietów,
które chcemy
zainstalować.
Przeznaczenie 10-15 GB jest odpowiednim wyborem dla większości
komputerów biurkowych.
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Tworzenie partycji SWAP
Oddzielna partycja niezamontowana w żadnym katalogu.
Służy do tymczasowego przechowywania danych w sytuacji gdy
brakuje wolnej pamięci RAM. Kiedyś zalecane było tworzenie partycji
wymiany dwukrotnie większej od rozmiaru pamięci RAM,
ale w obecnych czasach ta zasada nie jest do końca prawidłowa.
Do ustalenia optymalnego rozmiaru partycji SWAP konieczne jest
ustalenie, czy komputer będzie hibernowany. Jeśli tak, to SWAP musi
być minimum tak duży, jak pamięć RAM. Jeśli komputer nie będzie
hibernowany, to przestrzeni wymiany może być mniej, albo może jej
nie być w ogóle (gdy pamięci RAM jest wystarczająco dużo).

Tworzenie partycji /home
Partycja zamontowana w tym katalogu przechowuje
katalogi domowe zwykłych użytkowników (w katalogach tych
użytkownicy
przechowują
swoje
dane).
Rozmiar
partycji
zamontowanej w katalogu /home powinien wynosić 2/3 przestrzeni
dyskowej (lub po prostu jak najwięcej).
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2.2.8

Położenie użytkownika

Od teraz w tle rozpoczyna się instalacja systemu, a my
możemy udzielić odpowiedzi na następne pytania: wybór strefy
czasowej i układu klawiatury.

2.2.9

Układ klawiatury
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2.2.10 Tożsamość użytkownika
Tworzymy pierwsze konto użytkownika. Wszystkie pola
należy uzupełnić zgodnie z opisami. Szyfrowanie katalogu domowego
użytkownika służy ochronie przed niepowołanym dostępem do plików
- aby móc odczytać cokolwiek z takiego katalogu konieczne jest
podanie hasła (zalogowanie się do systemu na konto danego
użytkownika).
Uwaga! Utrata hasła do zaszyfrowanego
spowoduje nieodwracalną utratę dostępu do plików!

katalogu

2.2.11 Ponowne uruchomienie komputera
Po uzupełnieniu wszystkich informacji czekamy na
skopiowanie plików oraz zaktualizowanie i uzupełnienie nowego
systemu pakietami językowymi (jeśli mamy połączenie z Internetem).
Po udanej instalacji mamy możliwość zrestartowania komputera
i uruchomieniu nowego systemu z dysku twardego.
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3. Pierwsze uruchomienie systemu
3.1 Zrzut ekranu wraz z opisem
W obecnym wydaniu Ubuntu 11.04, dostępne są dwa środowiska
graficzne – Unity oraz GNOME. Twórcy postawili na świeżość i w przyszłych
wydaniach będziemy mogli korzystać jedynie z Unity.

3.1.1

Środowisko graficzne Unity

Unity to nowe środowisko graficzne, które prężnie się
rozwija. Jest ono obecnie domyślnym środowiskiem graficznym,
więc uruchamia się automatycznie po zalogowaniu do systemu.
Gdy w systemie nie ma sterowników graficznych, które wspierają
przyspieszenie sprzętowe (np. ze względu na licencję),
to uruchomione zostanie GNOME. Po instalacji właściwych
sterowników Unity będzie dostępne.

Opis wyszczególnionych elementów:
1. Menu główne - po kliknięciu w logo Ubuntu pojawi się menu
główne, z którego możesz uruchamiać aplikacje, wyszukiwać
pliki, konfigurować system.
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2. Obszar uruchomieniowy z aktywatorami – miejsce,
które pełni dwie funkcje:
 Obszar zawierający skróty aplikacji,
 Lista otwartych okien – ikony wszystkich uruchomionych
aplikacji zostaną tutaj wyświetlone.
3. Przełącznik obszarów roboczych – umożliwia zmianę
aktywnego obszaru roboczego (pulpitu). Liczbę obszarów
roboczych możesz dostosować do swoich potrzeb.
4. Programy oraz Pliki i katalogi – dwa odnośniki odpowiadające
kolejno:
 Skrótowi otwierającemu listę zainstalowanych oraz
proponowanych aplikacji,
 Skrótowi otwierającemu listę ostatnio używanych plików,
najpopularniejszych katalogów etc.
5. Kosz – tutaj trafiają wszystkie usunięte pliki,
6. Ikona dostępu do sieci – po kliknięciu w nią pojawią się
dostępne połączenia bezprzewodowe, pozwala również na
konfigurację połączeń przewodowych oraz bezprzewodowych,
Regulacja głośności – pozwala na regulację głośności dźwięków
w systemie oraz konfigurację urządzeń wyjściowych,
Aplet powiadamiania – przechowuje skróty do komunikatorów,
klienta pocztowego, UbuntuOne etc.
7. Kalendarz wraz z godziną,
8. Zarządzanie sesją – dostarcza takie opcje jak: wylogowanie,
przełączenie użytkownika, ponowne uruchomienie systemu,
zablokowanie ekranu, hibernacja, wyłączenie komputera.
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3.1.2

Środowisko graficzne GNOME

Aby mieć dostęp do środowiska graficznego GNOME,
należy w czasie logowania do systemu (po wybraniu użytkownika),
w dolnym panelu wybrać Sesję – Klasyczne Ubuntu.

Opis wyszczególnionych elementów:
1. Menu główne – zawiera listę zainstalowanych aplikacji
(Programy), listę ważnych miejsc w systemie (Miejsca),
obszar konfiguracyjny (System).
2. Panel górny – to miejsce może zostać wykorzystane jako lista
przydatnych aktywatorów (skrótów) do aplikacji,
3. Ikona dostępu do sieci – po kliknięciu w nią pojawią się
dostępne połączenia bezprzewodowe, pozwala również na
konfigurację połączeń przewodowych oraz bezprzewodowych,
Regulacja głośności – pozwala na regulację głośności dźwięków
w systemie oraz konfigurację urządzeń wyjściowych,
Aplet powiadamiania – przechowuje skróty do komunikatorów,
klienta pocztowego, UbuntuOne etc.
4. Kalendarz wraz z godziną,
5. Zarządzanie sesją – dostarcza takie opcje jak: wylogowanie,
przełączenie użytkownika, ponowne uruchomienie systemu,
zablokowanie ekranu, hibernacja, wyłączenie komputera.
6. Przełącznik obszarów roboczych – umożliwia zmianę
aktywnego obszaru roboczego (pulpitu). Liczbę obszarów
roboczych możesz dostosować do swoich potrzeb.
Strona | 15

Ubuntu 11.04 Niebiańska Nimfa - Przewodnik

7. Kosz – tutaj trafiają wszystkie usunięte pliki,
8. Panel dolny – tutaj zostaje wyświetlona lista otwartych
aplikacji,
9. Pokaż pulpit – skrót minimalizujący wszystkie aktywne
aplikacje.

3.2 Skrypt konfiguracyjny
Skrypt konfigurujący Pisklak pozwala ustawić repozytoria systemowe
oraz zainstalować wiele przydatnych programów i bibliotek, które ze
względu na licencje lub wymaganą ilość miejsca nie mogły być dołączone do
systemu.
Aktywator do skryptu pojawi się na pulpicie po zainstalowaniu
systemu.

3.3 Struktura katalogów
W systemie Ubuntu spotykasz się z mnóstwem różnych katalogów,
które na pierwszy rzut oka nie zdradzają swojej zawartości.
Poniżej znajdziesz spis tych najpopularniejszych wraz z opisem ich
zawartości.
/
To tzw. katalog główny. W nim zawarte są wszystkie inne katalogi związane
z systemem.
/bin
W tym katalogu znajdują się wszystkie standardowe programy Ubuntu.
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/dev
Ten katalog zawiera informację o wszystkich urządzeniach w systemie.
/etc
Tutaj znajdują się wszystkie pliki konfiguracyjne i administracyjne
np. /etc/apt/sources.list - plik z repozytoriami.
/home
W tym katalogu przechowywane są wszystkie pliki, dokumenty, ustawienia
związane z konkretnym użytkownikiem. Tworzone są tutaj inne katalogi - dla
wszystkich użytkowników systemu - poza administratorem.
/media
To miejsce, w którym montowane są partycje, dyski przenośnie,
napędy.
/opt
Katalog plików opcjonalnych. Jeśli chcesz zainstalować jakiś nowy program
bez wprowadzania zmian w systemie, zainstaluj go właśnie tutaj.
/root
Katalog, w którym zawarte są wszystkie pliki związane z administratorem
systemu - rootem.
/tmp
W tym katalogu przechowywane są wszystkie dane tymczasowe,
które
potrzebne
są
systemowi
tylko
na
określony
czas.
Odpowiednik windowsowego folderu TEMP.
/usr
Tu znajdują się dodatkowe pliki, które nie trafiły ani do /bin, ani do /etc
m.in. gry, programy. Katalog /usr jest podzielony na kilka podkatalogów,
np. /usr/bin - tutaj przechowywane są programy, /usr/share - miejsce
składowania plików związanych z ikonami, dźwiękami, kursorami,
/usr/lib - biblioteki.
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4. Praca z Ubuntu
4.1 Oprogramowanie
4.1.1

Instalacja oprogramowania

Najłatwiejszym sposobem instalacji oprogramowania
w systemie Ubuntu jest wykorzystanie repozytoriów. Pełnią one
funkcję „magazynów”, które przechowują najnowsze (i nie tylko)
wersje programów. Aktualną listę repozytoriów dla Twojej wersji
systemu znajdziesz na ubuntu.pl/forum lub ubuntu-pomoc.org.
Skrypt konfiguracyjny dołączony do Ubuntu 11.04 Niebiańska Nimfa
przygotuje ową listę wedle Twojego życzenia.
Centrum oprogramowania Ubuntu to niezwykle przydatne
narzędzie, które pozwala na automatyczną instalację tysięcy
darmowych aplikacji przygotowanych dla Twojego systemu.
Aby uruchomić Centrum oprogramowania
Ubuntu kliknij w jego ikonę znajdującą się na lewym
panelu lub w wyszukiwarce systemowej wpisz Centrum
oprogramowania Ubuntu.
Dostępne aplikacje zostały podzielone na grupy
tematyczne, aby łatwiej było odszukać interesujący Cię program.

Po wybraniu z listy aplikacji, którą chcesz zainstalować, kliknij
Zainstaluj, aby przystąpić do automatycznej instalacji.
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4.1.2

Usuwanie oprogramowania

Usuwanie oprogramowania przebiega podobnie jak jego
instalacja. Wszystko odbywa się w Centrum oprogramowania Ubuntu
(oczywiście nie jest to jedyna możliwa opcja, ale jest to zalecany
sposób dla początkujących użytkowników).
Za pomocą wyszukiwarki znajdującej się w Centrum
oprogramowania Ubuntu odszukaj aplikację, którą chcesz usunąć.
Możesz w tym celu skorzystać również z listy Zainstalowane.
Po wybraniu pozycji kliknij Usuń, aby ją odinstalować.

4.1.3

Aktualizacje

Ubuntu posiada wbudowany menedżer aktualizacji,
który na bieżąco powiadamia o nowych wersjach oprogramowania.
Zostaniesz o nich poinformowany za pomocą ikonki znajdującej się
przy zegarku systemowym. Warto dodać, że to Ty decydujesz kiedy
dokonasz aktualizacji i które pakiety zostaną zaktualizowane.
Najprostszym sposobem aktualizacji systemu jest
uruchomienie Menedżera aktualizacji, którego znajdziesz wpisując
w wyszukiwarce systemowej Menedżer aktualizacji.
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4.1.4

Odpowiedniki aplikacji systemu Windows

Przed przesiadką na Ubuntu, wiele osób obawia się, że nie
znajdzie odpowiednich zamienników aplikacji z Windows.
W większości przypadków, nie zdają sobie nawet sprawy z tego,
że takie aplikacje istnieją, a co więcej - nie różnią się praktycznie
wyglądem i funkcjonalnością od windowsowych.
Poniżej zamieszczam niewielką tabelę wybranych,
najpopularniejszych i najprzydatniejszych aplikacji oraz ich
zamienników.

Rodzaj aplikacji

Przeglądarki internetowe

Klienty poczty

p2p

Pobieranie plików

Klient FTP / menedżer plików

Klient IRC

Komunikatory

Windows
Internet

Ubuntu

Chrome
Konqueror
Midori
Mozilla Firefox
Opera
Evolution
Mozilla Thunderbird
KMail
Outlook Express
Mozilla Thunderbird
aMule
BearShare
Deluge
eMule
kTorrent
qBittorrent
qBittorrent
Shareaza
Transmission
µTorrent
µTorrent
FlashGet
GWget
Go!zilla
kGet
FileZilla
gFTP
FileZilla
GNOME Commander
Total Commander
Konqueror
Krusader
Nautilus
ChatZilla!
ChatZilla!
mIRC
irssi
Visual IRC
xChat
Ekiga
AQQ
Empathy (multi)
Gadu-Gadu
Kadu (multi)
Konnekt
Kopete (multi)
Skype
Pidgin (multi)
Tlen
Skype
Tlen
Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera
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Biuro
Archiwizacja / kompresja danych

Faktury
Wielofunkcyjny pakiet biurowy

7-Zip
PeaZip
WinAce
WinRAR
WinZIP
Invoicer Madar
Programer Faktura
LibreOffice
Microsoft Office

Edytory tekstu

Notatnik
Notepad++
Wordpad

Menedżer partycji

Partition Magic

Ark
FileRoller
p7zip
PeaZip
Xarchiver
Invoicer Madar
qFaktury
KOffice
LibreOffice
Gedit
Kate
Kedit
Mousepad
Scribes Text Editor
gParted
KDE Partition
Manager
KVPM

Multimedia

Odtwarzacze muzyki

Winamp
Windows Media
Player

Nagrywanie płyt CD/DVD, również
obrazów

Clone CD/DVD
Nero
UltraISO

Przeglądarka obrazków

IrfanView

Prosty edytor graficzny

Paint

Zaawansowany edytor graficzny

Gimp
Photoshop

Odtwarzacze wideo

Edytory wideo

AllPlayer
RealPlayer
VLC
Windows Media
Player
Avidemux
Windows Movie

Amarok
Audacious
Banshee
DeadBeef
Exaile
Rhythmbox
Asystent CD/DVD
Brasero
K3B
F-Spot
gThumb
Shotwell
XnView
GNU Paint
KolourPaint
TuxPaint
Gimp
Inkscape
Krita
Kaffeine
MPlayer
SMPlayer
Totem
VLC
Cinellera
Kdenlive
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Maker

Przeglądanie dokumentów

Adobe Reader
Foxit Reader

Rozpoznawanie tekstu (OCR)

FineReader
Recognita

Kino
PiTiVi
Adobe Reader
Evince
Foxit Reader
Okular
OCRFeeder
Tesseract
YAGF

4.2 Komunikacja
4.2.1

Protokół GG – Kadu

Przy pierwszym uruchomieniu wyświetli się okno powitalne
z kreatorem dodawania konta.

Wybieramy język i wpisujemy dowolny Nick, po czym
klikamy na przycisk Dalej.
Teraz z listy sieci wybieramy Gadu-Gadu, a następnie
decydujemy czy chcemy zalogować się na istniejące konto,
czy utworzyć nowe. W tym poradniku opiszę pierwszą opcję.
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W następnym kroku podajemy dane do logowania: numer konta oraz
hasło. Opcjonalnie możemy zaznaczyć zapamiętanie hasła.
Tożsamość wybieramy dowolną, a następnie klikamy Dalej.

Ukończyliśmy konfigurację. Klikamy Zakończ. Program automatycznie
pobierze listę kontaktów z serwera (jeśli była wcześniej
wyeksportowana).
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4.2.2

Email – Evolution

Przy pierwszym uruchomieniu programu ukaże nam się
okno powitalne kreatora dodawania nowego konta e-mail. Klikamy na
przycisk Dalej.

W kolejnym kroku podajemy nasze dane osobowe, e-mail oraz
zaznaczamy opcję Konto domyślne.
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Teraz musimy podać dane potrzebne do odbioru poczty,
dostarczone przez dostawcę poczty.

W następnym kroku, ustawienia dobieramy wg własnego
upodobania. Musimy ustalić co jaki czas program ma sprawdzać
pocztę oraz czy pozostawiać pocztę na serwerze.
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Teraz podajemy dane potrzebne do wysyłania poczty,
dostarczone przez dostawcę poczty.

Musimy jeszcze podać przyjazną nazwę konta. Może być
ona dowolna, nie ma większego znaczenia.
Ukończyliśmy konfigurację naszego konta. Wystarczy,
że klikniemy teraz Zastosuj.

Od teraz możemy odbierać i wysyłać pocztę!
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4.3 Multimedia
4.3.1

Odtwarzanie muzyki

W Ubuntu 11.04 do odsłuchiwania muzyki
posłuży nam świetny program Banshee. W tej części
opiszę pokrótce wygląd i podstawową konfigurację
programu.

Opis interfejsu:
1.
2.
3.
4.

Aktualnie odtwarzany utwór,
Wyszukiwarka utworów,
Albumy znajdujące się w otwartej bibliotece,
Lista utworów znajdujących się w otwartej
bibliotece,
5. Lista usług multimedialnych online.
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Jak widać program ma bardzo prosty, intuicyjny
i przejrzysty interfejs. Mamy szybki dostęp do naszej biblioteki audio,
sklepów z muzyką i nie tylko.
Importowanie muzyki do biblioteki
Aby dodać swą kolekcję do programu Banshee, musimy
najechać kursorem na górny panel, a następnie wybrać kolejno
Multimedia → Zaimportuj multimedia. Otworzy nam się małe
okienko:

Klikamy na przycisk Wybierz katalogi.... Otworzy nam się
okno, w którym możemy wybrać katalog, z którego ma zostać
zaimportowana muzyka:
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Po wybraniu katalogów klikamy na Zaimportuj. Nasza
muzyka powinna pojawić się w Banshee.
Szybki dostęp do programu
Jeśli chcemy szybko zmienić aktualnie odtwarzany utwór,
zatrzymać lub ponowić odtwarzanie – możemy zrobić to za pomocą
zintegrowanej z apletem głośności funkcji. Wystarczy, że klikniemy na
ikonę głośniczka znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu.
Pod suwakiem głośności znajduje się kontroler Banshee:

4.3.2

Odtwarzanie filmów

Aplikacją przeznaczoną do odtwarzania filmów jest Totem.
W tej części dowiesz się, jak go używać.
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Opis interfejsu:
1. Lista odtwarzania,
2. Odtwarzane wideo,
3. Kontrolki odtwarzania.

Odtwarzanie multimediów
Czynność ta jest bardzo prosta. Wystarczy, że klikniemy na
znak + znajdujący się pod listą odtwarzania i wybierzemy pożądany
plik. Aby usunąć pozycje klikamy na -.
Do zapisywania playlisty służy ikonka dysku z kierowaną na
niego strzałką.
Aby zmieniać kolejność elementów klikamy na strzałki
wskazujące do góry i na dół.

Wideo z Internetu
Program ma świetną funkcję odtwarzania wideo
bezpośrednio z serwisów YouTube oraz BBC. Opiszę w jaki sposób
używać opcji YT.
1. Klikamy w Lista odtwarzania wybieramy pozycję
YouTube.
2. Nasza playlista zamieniła się w coś takiego:
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Wystarczy, że wpiszemy pożądany przez nas tytuł, klikniemy znajdź, a
następnie z Wyników wyszukiwania wybierzemy dwukrotnym
kliknięciem interesującą nas pozycję. Wideo automatycznie zacznie
się odtwarzać:

4.3.3

Nagrywanie płyt

W Ubuntu domyślnie do nagrywania płyt dostajemy
program Brasero. Ma on wszystko co przeciętnemu użytkownikowi
do szczęścia potrzebne.
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Nagrywanie plików na płytę
Do tego celu służą trzy pierwsze opcje, które są ładnie
opisane. W każdym przypadku wybór plików wygląda identycznie:

Aby dodać pliki klikamy na zielony plus. Na koniec
wpisujemy nazwę płyty, a z listy na dole wybieramy miejsce
nagrywania (nagrywarka, obraz płyty). Teraz wystarczy kliknąć
Nagraj... .
Kopiowanie płyty
Czynność bardzo prosta:
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Wystarczy, że w pierwszym polu wybierzemy nośnik do
skopiowania, a w drugim cel, w którym ma zostać zapisana kopia.
Następnie klikamy Utwórz obraz.
Nagrywanie obrazu na płytę
Czynność analogiczna do tej opisanej poprzednio:

Okno jest czytelnie opisane. Jak we wszystkich poprzednio
opisanych funkcjach, przycisk Właściwości służy do wybrania
dodatkowych opcji.
Porada:
Płyty (bez znaczenia jakiego typu) najlepiej nagrywać
z niską prędkością. Wysokie prędkości mogą doprowadzić do błędów
zapisu. Ktoś kiedyś dobrze powiedział: „Z prędkością 52x to można
disco-polo nagrywać”.
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4.4 Biuro
4.4.1

LibreOffice

LibreOffice jest alternatywnym pakietem biurowym dla
OpenOffice i Microsoft Office. Posiada on edytor tekstu Writer,
arkusz kalkulacyjny Calc, moduł bazodanowy Base, program graficzny
Draw oraz program do tworzenia prezentacji Impress.
Witer
Program Writer umożliwia projektowanie i tworzenie
dokumentów tekstowych zawierających elementy graficzne, tabele
i wykresy. Dokumenty możesz zapisywać w wielu formatach, w tym
w standardowym formacie OpenDocument (ODF), w formacie
Microsoft Word .doc lub w HTML. Możesz także łatwo eksportować
dokument do formatu PDF (Portable Document Format).
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Calc
Calc jest aplikacją typu arkusz kalkulacyjny służącą
do obliczeń, analiz i zarządzania danymi. Umożliwia importowanie
i
modyfikowanie
arkuszy
programu
Microsoft
Excel.

Base
Base jest modułem do tworzenia baz danych, można nim
modyfikować tabele, formularze i raporty. Posiada on trzy tryby
pracy: kreator, widok SQL, widok projektu.
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Impress
Impress to bardzo prosta w obsłudze aplikacja
do tworzenia prezentacji – również 3D. Dzięki możliwości współpracy
z aplikacją Draw, można wykorzystać w prezentacjach zarówno
grafikę rastrową jak i wektorową.

Draw
Draw jest programem do tworzenia i edytowania obiektów
graficznych które można wykorzystać w różnych dokumentach.
Współpracuje on z innymi aplikacjami pakietu LibreOffice.
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