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JAK JU� MO�NA BY�O SI� PRZEKONA, Ubuntu jest stosunkowo prosty w konfiguracji
i codziennym u�ytku. Z up�ywem czasu u�ytkownicy zwykle chc� zmieni� dost�pny
zestaw oprogramowania; eksperymentowa� z innymi aplikacjami dost�pnymi w sys-
temie, zamontowa� nowe urz�dzenia, na przyk�ad drukarki, i zacz�� ich u�ywa�,
uzyska� dost�p do zdalnych serwerów, wypróbowa� s�ynny (ale czasem i gro�nie
brzmi�cy) terminal, a mo�e nawet uruchomi� programy z Windows. W Ubuntu po-
wy�sze cele mo�na osi�gn�� na wiele sposobów. S� one nieco bardziej skompliko-
wane, ani�eli tematy omówione w poprzednich rozdzia�ach, ale spo�eczno�� Ubuntu
nieustannie próbuje uczyni� je tak prostymi, jak to tylko mo�liwe, a ten rozdzia�
mo�e by� pocz�tkiem nowej przygody.

Dodawanie i usuwanie programów
oraz pakietów
Chocia� Ubuntu domy�lnie zawiera zestaw oprogramowania, którego u�ytkownicy
potrzebuj�, czasem pojawia si� konieczno�� zainstalowania dodatkowych aplikacji,
na przyk�ad programu do DTP czy po prostu gry. Najprostszym sposobem na ich
dodanie jest u�ycie Centrum oprogramowania Ubuntu, które — cho� niezwykle proste
w u�yciu — ma jednak kilka ogranicze	. Poni�ej opisano równie� dodatkowe sposoby
instalacji oprogramowania. Programy do dodawania i usuwania aplikacji s� ze sob�
powi�zane, zatem mo�na wykorzystywa� je zamiennie lub ��czy� ich dzia�anie.

Centrum oprogramowania Ubuntu
Podobnie jak inne narz�dzia opisane dalej, Centrum oprogramowania Ubuntu in-
staluje pakiety z internetowych repozytoriów Ubuntu.

Aby uruchomi� Centrum oprogramowania Ubuntu, wystarczy klikn�� odpowiedni�
pozycj� w menu Programy. Podczas pierwszego uruchomienia, a tak�e co jaki� czas
pó�niej, kilka sekund zajmie aktualizacja list dost�pnego i zainstalowanego oprogra-
mowania. Po zako	czeniu procesu inicjalizacji zostanie wy�wietlone okno widoczne
na rysunku 4.1.

Okno jest podzielone na dwie g�ówne cz��ci. Po lewej stronie dost�pne s� opcje
umo�liwiaj�ce sprawdzenie ju� zainstalowanego oprogramowania lub pobranie no-
wego. Po zaznaczeniu opcji Pobierz program w prawym panelu zostanie wy�wietlona
lista oprogramowania wraz z kategori� Programy wyró�nione obejmuj�c� niektóre
z popularnych aplikacji w repozytoriach Ubuntu, które jednak nie zosta�y zain-
stalowane domy�lnie (rysunek 4.2). Aby uzyska� wi�cej informacji na temat danego
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Rysunek 4.1. Ekran g�ówny Centrum oprogramowania Ubuntu

Rysunek 4.2. Programy wyró�nione w Centrum oprogramowania

programu, nale�y go zaznaczy� i klikn�� odpowiedni przycisk. To naprawd� zupe�nie
proste. Aby cofn�� si� do ekranu g�ównego, wystarczy klikn�� przycisk ze strza�k�
w górnym panelu lub przycisk Pobierz program.
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Domy�lnie w Centrum oprogramowania Ubuntu widoczne s� wszystkie aplikacje
dost�pne dla systemu, ��cznie ze wspieranymi przez ochotników skupionych w spo-
�eczno�ci (tak zwanym MOTU; wi�cej na ten temat w rozdziale 7.). Korzystanie
z Centrum oprogramowania Ubuntu do instalacji aplikacji zarówno dost�pnych
w oficjalnych repozytoriach, jak i wspieranych przez spo�eczno�� to doskona�e roz-
wi�zanie dla wi�kszo�ci u�ytkowników; jednak czasami potrzebne jest nieco bardziej
konserwatywne podej�cie. Mo�na wówczas ograniczy� liczb� wy�wietlanych pozycji,
wybieraj�c z menu opcj� Dostarczane przez Ubuntu; wtedy pojawi� si� tylko te
programy, które s� monitorowane i aktualizowane przez Canonical, firm� stoj�c� za
Ubuntu. Takie podej�cie jest czasem preferowane w firmach oczekuj�cych czy wr�cz
wymagaj�cych powa�niejszych gwarancji obs�ugi technicznej.

Terminologia
Nim przejdziemy dalej, warto zaznajomi� si� z kilkoma terminami, które s� u�ywane
do opisu instalacji oprogramowania na komputerze, a tak�e dzia�ania samego systemu.

 1. APT (Advanced Package Tool) — opisuje ca�y system internetowych
repozytoriów, pobieranych z nich pakietów oraz ich instalacj�. Nie jest
widoczny podczas korzystania z graficznych programów do instalacji,
takich jak Centrum oprogramowania Ubuntu, natomiast trudno go nie
zauwa�y� podczas pracy w terminalu z narz�dziami, takimi jak apt-get
czy aptitude. Tak czy inaczej, APT po prostu pracuje.

� Repozytoria, kana�y oprogramowania — w �wiecie Ubuntu ogromny
magazyn oprogramowania zosta� podzielony na oficjalne i nieoficjalne
repozytoria.

� Pakiety — aplikacje przechowywane s� w pakietach, które zawieraj�
opisy instalowanych programów, ale tak�e informacje dla mened�era
pakietów na temat ich uruchomienia oraz metody bezpiecznej
instalacji i usuwania.

� Zale�no�ci — opisuj� programy konieczne do uruchomienia innych
programów. I tak do uruchomienia programu Centrum oprogramowania
Ubuntu potrzebny jest APT, który — dzia�aj�c w ukryciu — zajmuje
si� wieloma szczegó�ami podczas procesu instalacji plików.

Zarz�dzanie programami za pomoc� Synaptica
Synaptic, zwany te� mened�erem pakietów, to pot��ne narz�dzie z graficznym in-
terfejsem. Centrum oprogramowania Ubuntu pracuje z pakietami, w których umiesz-
czono programy, natomiast Synaptic wykorzystuje wszystkie pakiety: zawieraj�ce



Dodawanie i usuwanie programów oraz pakietów 133

aplikacje, biblioteki i inne fragmenty oprogramowania. Dokonywanie zmian w sys-
temie na tym poziomie jest bardziej skomplikowane, ale umo�liwia te� bardziej
szczegó�ow� kontrol�. Mo�na na przyk�ad zainstalowa� bibliotek� niezb�dn� do
dzia�ania danego programu, która nie znajduje si� w pakiecie.

WSKAZÓWKA Czym jest biblioteka?
Biblioteka — w kontek�cie aplikacji — to zbiór funkcji programistycznych, które mog� by

wykorzystywane przez kilka programów. Zbiór ten znajduje si	 w jednym pakiecie, dzi	ki
czemu nie trzeba umieszcza
 go osobno w innych programach, oszcz	dzaj�c w ten sposób
miejsce; kiedy program potrzebuje funkcji znajduj�cej si	 w danej bibliotece, po prostu odwo�uje
si	 do niej. U�atwia to równie� proces aktualizacji, na przyk�ad po opublikowaniu poprawek
bezpiecze�stwa, poniewa� mo�na zmieni
 kod w jednym miejscu, a b	dzie zastosowany w wielu
programach. Obs�uga oprogramowania przy u�yciu bibliotek jest du�o bardziej efektywna.

Synaptic mo�na odnale�� w menu System/Administracja/Mened�er pakietów Synaptic.
Po uruchomieniu programu wy�wietlone zostanie okno widoczne na rysunku 4.3.

Rysunek 4.3. G�ówne okno narz	dzia Synaptic

WSKAZÓWKA Sk�d ta nazwa?
Sk�d wzi	�a si	 nazwa Synaptic? To gra s�ów oparta na s�owach „synapsa” i „APT”.
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Instalowanie pakietów

Korzystanie z Synaptica jest ca�kiem proste. Po odnalezieniu pakietu, który ma zosta�
zainstalowany, nale�y zaznaczy� pole wyboru znajduj�ce si� po lewej stronie i z wy-
�wietlonego menu wybra� opcj� Zaznacz do instalacji. Je�eli konieczne b�dzie spe�nie-
nie dodatkowych zale�no�ci, zostan� one wy�wietlone w oknie (rysunek 4.4). W oknie
tym nale�y klikn�� przycisk Zaznacz. Po zaznaczeniu wszystkich pakietów, które maj�
by� zainstalowane, wystarczy klikn�� przycisk Zastosuj znajduj�cy si� na pasku Sy-
naptica, a odpowiednie pliki zostan� pobrane i rozpocznie si� proces ich instalacji.

Rysunek 4.4. Okno informuj�ce o dodatkowych, ale koniecznych pakietach do zainstalowania

Usuwanie pakietów

Aby usun�� wybrany pakiet, nale�y klikn�� zielony kwadrat znajduj�cy si� obok jego
nazwy i z menu, które pojawi si� po klikni�ciu, wybra� opcj� Zaznacz do usuni�cia.
Tak jak podczas instalacji, mo�e zosta� wy�wietlone okno informuj�ce o dodatko-
wych pakietach do usuni�cia (rysunek 4.5). S� to zwykle pakiety zale�ne od g�ównego
pakietu, który ma w�a�nie zosta� usuni�ty. Je�eli z systemu maj� by� te� usuni�te
wszystkie pliki konfiguracyjne, wówczas nale�y wybra� opcj� Zaznacz do ca�kowitego
usuni�cia. Po wybraniu odpowiednich pakietów trzeba klikn�� znajduj�cy si� na pa-
sku narz�dzi przycisk Zastosuj, co spowoduje rozpocz�cie procesu usuwania instalacji.

Wyszukiwanie pakietów

Gdzie rozpocz�� wyszukiwanie pakietów? Najszybciej i najpro�ciej rozpocz��, po
prostu wpisuj�c s�owo w polu Szybkie wyszukiwanie umieszczonym w górnym pa-
nelu okna Synaptica. Aby wy�wietli� okno wyszukiwania, mo�na te� u�y� przycisku
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Rysunek 4.5. Okno informuj�ce o dodatkowych pakietach

Szukaj z paska lub wykorzysta� skrót klawiszowy Ctrl+F. Domy�lnie pakiety s� wy-
szukiwane wed�ug nazwy oraz opisu, ale mo�na zmieni� te ustawienia, poniewa� do
dyspozycji jest kilka innych kryteriów.

Je�eli u�ytkownik wie, w której sekcji znajduje si� poszukiwany pakiet, nale�y za-
znaczy� j� w lewym panelu (by� mo�e trzeba b�dzie prze��czy� panel do widoku
Dzia�y). W tym celu nale�y klikn�� przycisk Dzia�y znajduj�cy si� w dolnej cz��ci
lewego panelu i przejrze� zaznaczon� sekcj�.

Obok przycisku Dzia�y, w dolnej lewej cz��ci okna, dost�pne s� inne przyciski umo�-
liwiaj�ce wy�wietlanie i sortowanie pakietów, zdecydowanie warto je pozna�. Przy-
cisk Stan umo�liwia sortowanie statusu instalacji. Domy�lnie pakiety s� posortowane
wed�ug repozytoriów, z których s� instalowane (chyba �e nie zosta�y zainstalowane
z repozytoriów; wi�cej informacji na temat samodzielnego instalowania pakietów
mo�na znale�� w punkcie „Jak zainstalowa� program, którego nie ma w repozyto-
riach?”, dalej w tym rozdziale). Mo�na równie� dostosowa� filtry do w�asnych potrzeb.

Aktualizowanie systemu
aden program czy system operacyjny nie jest doskona�y. Z tego w�a�nie powodu
programi�ci Ubuntu publikuj� aktualizacje bezpiecze	stwa i poprawki. S� one umiesz-
czane w repozytoriach Ubuntu i ca�kiem proste w instalacji.

Wi�kszo�� publikowanych aktualizacji b�dzie dotyczy�a kwestii bezpiecze	stwa.
Ich ukazanie si� oznacza, �e programi�ci znale�li w oprogramowaniu s�aby punkt,
ale tak�e to, �e uda�o si� go wyeliminowa�. Pojawi si� te� pewna liczba poprawek
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usuwaj�cych b��dy krytyczne. U�ytkownicy domowi w�a�ciwie nie maj� powodów,
aby nie instalowa� poprawek natychmiast po ich ukazaniu si�; mog�oby to zagrozi�
bezpiecze	stwu systemu. Chocia� Ubuntu jest znacz�co lepiej zabezpieczone przed
zagro�eniami niepokoj�cymi niektóre inne systemy operacyjne, takimi jak wirusy
czy oprogramowanie szpieguj�ce, nale�y pami�ta�, i� �aden komputer nie jest zu-
pe�nie bezpieczny, a to dlatego, �e nie ma oprogramowania doskona�ego. Kiedy zo-
stanie wykryty problem, który mo�e dotyczy� bezpiecze	stwa systemu, na przyk�ad
przepe�nienie bufora, wówczas poprawki s� przygotowywane i publikowane tak
szybko, jak to mo�liwe, nawet je�li zagro�enie wydaje si� by� odleg�e. Programi�ci
Ubuntu przyj�li równie� rygorystyczn� polityk� nieumieszczania w stabilnych wy-
daniach nowych wersji programów z nowymi czy zmienionymi funkcjami. Taka
praktyka powoduje, �e system jest stabilniejszy, bo nie wprowadza si� do niego no-
wych problemów.

Instalowanie aktualizacji
Ubuntu codziennie sprawdza repozytoria w poszukiwaniu nowszych wersji zain-
stalowanego oprogramowania; gdy potrzebna b�dzie aktualizacja, u�ytkownik zo-
stanie poinformowany.

Ubuntu 10.04 obs�uguje aktualizacj� pakietów za pomoc� mened�era aktualizacji.
U�ytkownik jest powiadamiany o poprawkach bezpiecze	stwa, a tak�e o pojawieniu
si� nowej wersji Ubuntu. Poniewa� wydanie 10.04 ma d�ugoterminowe wsparcie,
system poinformuje u�ytkownika tylko o kolejnym wydaniu LTS, co oznacza, �e do
kwietnia roku 2012 w tej materii b�dzie panowa�a cisza. Ustawienie to mo�na zmie-
ni�; w tym celu nale�y z menu wybra� System/Administracja/Mened�er aktualizacji
i klikn�� Ustawienia.

Szczegó�owe informacje o aktualizacjach
W oknie Mened�er aktualizacji (rysunek 4.6) mo�na znale�� te� bardziej szczegó�owe
informacje na temat usuwanych usterek. Po klikni�ciu Wy�wietl szczegó�y pokazane
zostan� informacje o tym, co zosta�o naprawione i w jaki sposób. Mo�e tam znajdo-
wa� si� równie� lista CVE. Zawiera ona unikalne identyfikatory przypisane do po-
szczególnych luk w zabezpieczeniach. Na stronie http://cve.mitre.org/ mo�na znale��
szczegó�y na temat takich usterek. Jednak na co dzie	 wi�kszo�� u�ytkowników nie
musi przejmowa� si� takimi szczegó�ami (i nie przejmuje si�).
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Rysunek 4.6. Informacja o dost	pnych aktualizacjach

Jak zainstalowa� program,
którego nie ma w repozytoriach?
Chocia� repozytoria zawieraj� ogromn� ilo�� pakietów, czasem brak w nich tego,
który akurat jest potrzebny. Pierwsz� rzecz�, któr� nale�y sprawdzi�, jest to, czy zo-
sta�y w��czone dodatkowe repozytoria, takie jak universe i multiverse. Mo�na to zrobi�
z menu System/Administracja/
ród�a oprogramowania. W zak�adce Oprogramo-
wanie Ubuntu nale�y sprawdzi�, czy zaznaczono pola wyboru dla repozytoriów main,
multiverse restricted i universe. Wi�cej informacji na ten temat mo�na znale�� na
stronie https://help.ubuntu.com/community/Repositories.

WSKAZÓWKA Wyczerpane repozytoria
Repozytoria universe zawieraj� tysi�ce pakietów b	d�cych cz	�ci� dystrybucji Debian, na której
oparte jest Ubuntu. Wszystkie te pakiety s� ca�kowicie wolne i wspierane przez spo�eczno�

oraz programistów Ubuntu.

Repozytoria multiverse zawieraj� wiele pakietów, które mo�na swobodnie pobiera
 i instalowa
,
ale nie nale�� one ca�kowicie do wolnego oprogramowania. Je�eli u�ytkownik chce u�ywa
 tylko
w pe�ni wolnego oprogramowania, nie powinien korzysta
 z tych repozytoriów.
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Je�eli po dodaniu wymienionych repozytoriów nadal nie mo�na znale�� pakietu, na-
le�y przeprowadzi� polowanie na dodatkowe repozytoria za pomoc� wyszukiwarki
i sprawdzi�, czy uda si� odnale�� odpowiednie. Je�li polowanie si� powiedzie, nale�y
je doda�, korzystaj�c z omówionego wcze�niej okna 
ród�a oprogramowania, a na-
st�pnie za pomoc� Synaptica zainstalowa� poszukiwany pakiet.

Jednymi z typowych, dodatkowych repozytoriów, na które mo�na liczy�, s� tzw.
PPA (Personal Package Archive). Cenne informacje na temat korzystania z repozy-
toriów PPA mo�na znale�� na stronie https://help.launchpad.net/Packaging/PPA/
InstallingSoftware.

Je�eli nie mo�na odnale�� w�a�ciwych repozytoriów, nale�y szuka� pakietów dla
Debiana (z rozszerzeniem .deb); s� one zwykle dost�pne na stronach konkretnych
programów, tak jest na przyk�ad w przypadku Readera firmy Adobe czy komunika-
tora Skype. Wystarczy tak� paczk� pobra� i uruchomi�, klikaj�c dwukrotnie. Je�eli
pakiet dla Debiana nie istnieje, nale�y wyszuka� autopakiet (wi�cej w dalszej cz��ci
rozdzia�u).

Je�eli wszystko zawiedzie, by� mo�e trzeba b�dzie pobra� kod �ród�owy i skompilo-
wa� program, korzystaj�c z instrukcji na stronie https://help.ubuntu.com/community/
CompilingSoftware.

Zmiana uk�adu menu
Chocia� domy�lny uk�ad menu Programy, Miejsca i System jest logiczny, czytelnik
mo�e dopasowa� go bardziej do swoich potrzeb, przesuwaj�c niektóre pozycje w nowe
miejsca, ukrywaj�c inne i tym podobne. Wszystko to mo�na �atwo wykona�, korzy-
staj�c z umieszczonego w systemie edytora menu.

Aby dokona� zmian w menu, nale�y wybra� kolejno System/Preferencje/Menu g�ówne
lub klikn�� menu prawym przyciskiem myszy i z wy�wietlonej listy wybra� Zmody-
fikuj menu. Niezale�nie od wybranej metody, zostanie wy�wietlone okno edytora
(rysunek 4.7).

Korzystanie z edytora menu jest intuicyjne. Aby zmieni� pozycje menu, wystarczy
klikn�� odpowiednie podmenu widoczne na li�cie z lewej strony okna, a nast�pnie
usun�� lub doda� zaznaczenie przy odpowiedniej pozycji. Aby doda� now� pozycj�,
nale�y zaznaczy� odpowiednie podmenu, a nast�pnie klikn�� przycisk Nowa pozycja
znajduj�cy si� po prawej stronie. Zostanie wówczas otwarte nowe okno (rysunek 4.8).

W menu mo�na umieszcza� programy (to domy�lna zawarto��), programy urucha-
miane w terminalu czy pliki. Nale�y wybra� odpowiednie ustawienie w polu Typ;
mo�na te� zostawi� domy�ln� pozycj� Program. W kolejnym polu trzeba wprowa-
dzi� nazw� pozycji, w polu Polecenie wprowadzi� komend� (lub poda� lokalizacj�
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Rysunek 4.7. Za pomoc� edytora mo�na �atwo zmienia
 uk�ad menu

Rysunek 4.8. W tym oknie mo�na swobodnie dodawa
 nowe pozycje do menu

pliku, je�eli w pierwszym polu wybrano Typ: Po�o�enie), a na ko	cu krótki opis w polu
Komentarz. Aby wskaza� program do uruchomienia lub plik, mo�na te� skorzysta�
z przycisku Przegl�daj. Na ko	cu mo�na jeszcze klikn�� przycisk z ikon� i wybra�
jeden z dost�pnych symboli graficznych. Pozostaje ju� tylko klikni�cie OK, a nowa
pozycja menu zostanie dodana.

Dodawanie kolejnych u�ytkowników
Niektóre komputery s� u�ytkowane tylko przez jedn� osob�; ale do wielu innych
dost�p ma kilka osób. Kiedy z danego komputera korzysta wi�cej ni� jedna osoba,
zawsze dobrym pomys�em jest utworzenie osobnych kont dla ka�dej z nich. Daje
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to te� wszystkim u�ytkownikom swobod� zmiany i dostosowywania ustawie	 do
w�asnych preferencji bez ryzyka ingerencji w cudze ustawienia (na przyk�ad ka�dy
mo�e wybra� w�asn� tapet� pulpitu czy motyw i nie wp�ynie to na wygl�d systemu
dla pozosta�ych osób). Oznacza to równie� mo�liwo�� tworzenia kont z uprawnie-
niami administracyjnymi dla osób, którym mo�na powierzy� zmian� ustawie	 dla
ca�ego systemu, oraz kont z ograniczonymi uprawnieniami dla u�ytkowników nie-
potrzebuj�cych takich mo�liwo�ci. Dzi�ki temu system b�dzie bezpieczniejszy.

Aby doda� nowego u�ytkownika, nale�y z menu wybra� System/Administracja/
U�ytkownicy i grupy. Kiedy zostanie wy�wietlone okno dialogowe, trzeba klikn��
przycisk Dodaj w dolnym lewym rogu. W oknie Utworzenie nowego u�ytkownika,
które zostanie wy�wietlone, nale�y wprowadzi� nazw� u�ytkownika i nazw� skró-
con�, wykorzystywan� do logowania si� (na przyk�ad Jan Kowalski i janko). Mo�na
równie� zdecydowa� o tym, czy katalog domowy ma by� zaszyfrowany. Po klikni�ciu
OK w nast�pnym oknie nale�y wprowadzi� has�o dla u�ytkownika lub skorzysta�
z has�a utworzonego automatycznie.

Mo�na wy��czy� konieczno�� podawania has�a podczas logowania, ale nie zalecamy
tego rozwi�zania, chyba �e konto pozbawione b�dzie uprawnie	 administratora
i u�ywane do specjalnych celów, na przyk�ad komputer przeznaczony jest dla dzieci,
a konto administratora uruchamiane b�dzie przez doros�ych tylko do celów bie��cej
obs�ugi systemu.

Po klikni�ciu OK w oknie Zmiana has�a u�ytkownika konto zostanie utworzone i po-
jawi si� na li�cie kont obecnych w systemie (lista po lewej stronie okna). Domy�lnie
konta tworzone s� dla zwyk�ego u�ytkownika. Aby nada� u�ytkownikowi prawa
administratora lub inne dodatkowe uprawnienia, nale�y pod�wietli� jego nazw� na
li�cie, a nast�pnie klikn�� znajduj�cy si� po prawej stronie przycisk Zaawansowane
ustawienia. Z tego poziomu mo�na zmieni� mi�dzy innymi informacje kontaktowe
dotycz�ce u�ytkownika czy jego uprawnienia.

Mo�na równie� usun�� konto u�ytkownika, zarz�dza� grupami czy cz�onkostwem
w grupach i wykonywa� inne czynno�ci.

Czytelnicy preferuj�cy prac� w terminalu do powy�szych celów mog� u�y� polecenia
adduser po zalogowaniu si� na konto z uprawnieniami administracyjnymi:

ubuntu@test:~$ sudo adduser michal

Po wprowadzeniu has�a w systemie zostanie utworzony nowy u�ytkownik michal.
W trakcie tego procesu trzeba b�dzie udzieli� odpowiedzi na kilka pyta	. Po ich
wprowadzeniu powstanie nowe konto.

Aby usun�� u�ytkownika z wykorzystaniem terminala, zamiast polecenia adduser
opisanego przed momentem nale�y u�y� polecenia deluser. Wi�cej informacji na
temat pracy z kontami u�ytkowników z wiersza polece	 mo�na znale�� w dodatku.
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Korzystanie z urz�dze	 zewn�trznych i mediów
U�ywanie urz�dze	, takich jak pami�ci USB czy nagrywarki, jest w Ubuntu proste
i intuicyjne. W wi�kszo�ci przypadków wystarczy je pod��czy� i ju� dzia�aj�. Ka�de
urz�dzenie nale�y przed u�yciem zamontowa�, ale system robi to automatycznie.
Najwa�niejsze, aby pami�ta� o odmontowaniu1 urz�dzenia przed jego od��czeniem
od komputera. Odmontowywanie nap�dów pozwala upewni� si�, �e wszystkie dane
zosta�y skopiowane na no�nik przed jego wyj�ciem.

WSKAZÓWKA Problemy z odmontowywaniem
Je�eli wyst�pi� jakie� problemy z odmontowaniem urz�dzenia, nale�y najpierw upewni
 si	, czy
nie jest ono u�ywane. Je�eli na przyk�ad w mened�erze plików otwarte jest okno z dost	pem
do urz�dzenia, oznacza to, �e jest ono u�ywane i w zwi�zku z tym nie mo�e by
 odmontowane.
Jako generaln� zasad	 nale�y przyj�
, �e wszystkie programy, które mog� korzysta
 z urz�dze�,
musz� by
 zamkni	te, to powinno rozwi�za
 problem.

Je�eli u�ytkownik b�dzie chcia� sprawdzi�, jakie urz�dzenia s� aktualnie pod��czone
do komputera, wystarczy przej�� do menu Miejsca/Komputer, a zostanie wy�wietlona
lista wszystkich dost�pnych nap�dów.

U�ywanie pami�ci USB
W ostatnich latach urz�dzenia znane powszechnie jako „pami�ci USB” sta�y si� po-
wszechnym sposobem przenoszenia plików pomi�dzy ró�nymi komputerami. Ta-
nie urz�dzenia, cz�sto o du�ych pojemno�ciach, oferuj� prost� i efektywn� metod�
przenoszenia plików. Chocia� pami�ci USB dost�pne s� obecnie w wielu ró�nych
kszta�tach i o ró�nych rozmiarach, wszystkie one w Ubuntu dzia�aj� w taki sam
sposób.

U�ywanie pami�ci USB w Ubuntu to pestka. Wystarczy pod��czy� je do komputera,
a po chwili na pulpicie wy�wietlona zostanie symbolizuj�ca je ikona. Nast�pnie me-
ned�er plików otworzy okno i wy�wietli ich zawarto��. Z urz�dzenia i plików mo�na
korzysta� tak samo jak z innych folderów i plików na dysku komputera. Dla pew-
nych typów plików znajduj�cych si� na no�nikach zostanie wy�wietlone okno
dialogowe umo�liwiaj�ce uruchomienie konkretnego programu obs�uguj�cego dany
typ plików, dzi�ki czemu prac� z nimi mo�na rozpocz�� szybciej.

Kiedy transfer plików zostanie zako	czony, nale�y klikn�� prawym przyciskiem myszy
ikon� urz�dzenia i z menu wybra� opcj� Wysu�. Kiedy ikona zniknie z pulpitu,
mo�na bezpiecznie od��czy� urz�dzenie.

                                                          
1 W Ubuntu urz�dzenia odmontowuje si�, wybieraj�c z menu kontekstowego polecenie Wysu� — przyp. t�um.
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Nagrywanie p�yt CD
Ubuntu posiada zintegrowane wsparcie nagrywania p�yt, dzi�ki czemu jest to czyn-
no�� naprawd� prosta. Wystarczy umie�ci� w nap�dzie p�yt� CD, na której mo�na
zapisywa� pliki, po chwili na pulpicie pojawi si� ikona. Dwukrotne klikni�cie ikony
spowoduje otwarcie pustego okna mened�era plików. Teraz wystarczy ju� tylko prze-
ci�gn�� wybrane pliki do okna. Po zako	czeniu tej czynno�ci nale�y klikn�� przycisk
Nagraj na p�ycie.

W oknie dialogowym, które zostanie wy�wietlone, mo�na przed rozpocz�ciem na-
grywania skonfigurowa� kilka opcji. W polu Nazwa p�yty mo�na wpisa� w�asn� na-
zw�, a po klikni�ciu W�a�ciwo�ci okre�li� pr�dko�� nagrywania. W przypadku starych
i niezbyt pewnych nagrywarek mo�na obni�y� pr�dko��, wtedy zmniejszone zostanie
ryzyko b��du. Po skonfigurowaniu wszystkich opcji wystarczy klikn�� przycisk Zapisz.

WSKAZÓWKA Dost	p do nagrywarki mo�na te� uzyska
 za pomoc� menu Miejsca/Asystent p�yt CD/DVD.

Nagrywanie plików obrazu ISO

Poniewa� coraz wi�cej osób pobiera wolne oprogramowanie, coraz cz��ciej dost�p-
ne jest ono w postaci plików iso. Kiedy taki plik zostanie odpowiednio nagrany na
CD, struktura plików zostaje przywrócona i w efekcie otrzymujemy dok�adn� kopi�
oryginalnej p�yty CD.

Aby nagra� na p�yt� plik iso, wystarczy klikn�� go prawym przyciskiem myszy i z menu
wybra� Nagraj na p�ycie.

WSKAZÓWKA Nagrywanie nieco bardziej skomplikowane
W systemie dost	pny jest bardzo u�yteczny program do pracy z p�ytami CD i DVD o nazwie Bra-
sero. Mo�na go uruchomi
, wybieraj�c z menu Programy/D�wi�k i wideo/Nagrywanie p�yt Brasero.
Za pomoc� Brasero mo�na nagrywa
 p�yty audio CD, p�yty CD i DVD z danymi, projekty wideo
DVD i SVCD, obrazy, czy po prostu kopiowa
 p�yty.

U�ywanie stacji dyskietek
Co prawda, nie widuje si� ju� ich zbyt cz�sto, ale czasem mo�e pojawi� si� koniecz-
no�� skorzystania ze stacji dyskietek. Wystarczy w�o�y� dyskietk� do stacji. Je�eli
mened�er plików nie pojawi si� automatycznie, nale�y przej�� do menu Miejsca/
Komputer. Teraz wystarczy klikn�� dwukrotnie ikon� urz�dzenia, aby zosta�o za-
montowane, a znajduj�ce si� na dyskietce pliki — wy�wietlone. Po zako	czeniu
korzystania z dyskietki nale�y klikn�� jej ikon� prawym przyciskiem myszy i wybra�
z menu Wysu�.
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Korzystanie z aparatów cyfrowych w Ubuntu
Po pod��czeniu aparatu cyfrowego do komputera na pulpicie pojawi si� ikona urz�-
dzenia, a tak�e wy�wietlone zostanie okno dialogowe z pytaniem, czy zdj�cia maj�
zosta� przekopiowane na dysk komputera. Nast�pnie mo�na je przegl�da� i kopiowa�
z aparatu na dysk.

Wi�kszo�� aparatów cyfrowych to po prostu urz�dzenia USB, dzi�ki czemu mo�na
uzyska� dost�p do zdj�� zapisanych na nich za pomoc� mened�era plików.

WSKAZÓWKA Ubuntu i fotografia cyfrowa
Ubuntu jest fantastyczn� platform� dla fotografii cyfrowej i obróbki zdj	
. Program F-Spot to
kompletne narz	dzie do zarz�dzania kolekcj� zdj	
. Aby je uruchomi
, nale�y wybra
 z menu
Programy/Grafika/Mened�er zdj�� F-Spot. W rozdziale 3. mo�na znale�
 dodatkowe informacje
na temat korzystania z F-Spot.

Z kolei do obróbki zdj	
 doskona�ym narz	dziem jest program GIMP, który mo�na zainstalowa
,
korzystaj�c z Centrum oprogramowania Ubuntu. Program po zainstalowaniu mo�na uruchomi
,
wybieraj�c z menu Programy/Grafika/Edytor obrazów GIMP.

Konfigurowanie drukarki w Ubuntu
W �wiecie Linuksa skonfigurowanie drukarki by�o tradycyjnie wyzwaniem. Od lat
wszyscy nowi u�ytkownicy Linuksa musieli mierzy� si� z przera�aj�cymi poj�ciami,
poleceniami i zdaniami brzmi�cymi jak j�zyk z innej planety. U�ytkownicy cz�sto
musieli edytowa� wiele plików tekstowych i po�wi�ci� sporo czasu na uczenie si�
tajników polece	 maj�cych zmusi� drukark� do drukowania. Wraz z pojawieniem si�
Ubuntu sprawy uleg�y zmianie.

W wi�kszo�ci przypadków dodanie lub konfiguracja drukarki przebiega teraz szybko
i bezproblemowo. Z jednym zastrze�eniem: nie wszyscy producenci dostarczaj� ste-
rowniki dla swoich urz�dze	 przeznaczone dla Linuksa. Podczas gdy spo�eczno��
ci��ko pracuje, pisz�c sterowniki, bardzo cz�sto nowsze modele drukarek nie po-
siadaj� oprogramowania odpowiedniego do wspó�pracy z Linuksem. Wi�kszo�� dru-
karek maj�cych wi�cej ni� 6 – 9 miesi�cy raczej b�dzie dzia�a� bez problemów.
Przed kupieniem nowej drukarki warto sprawdzi�, jakie do�wiadczenia z danym
modelem mieli inni u�ytkownicy; list� modeli i dost�pnych dla nich sterowników
mo�na znale�� na stronie http://www.openprinting.org/printers. Informacjami na
tej stronie zarz�dza Linux Foundation; jest to miejsce, gdzie mo�na sprawdzi�, czy
dany model drukarki b�dzie wspó�pracowa� z Ubuntu wprost po wyj�ciu z pude�ka;
to tak�e �wietne �ród�o informacji przed udaniem si� na zakupy nowego sprz�tu
i miejsce, w którym mo�na znale�� informacje na temat rozwi�zywania napotkanych
problemów.
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Aby rozpocz�� instalacj� drukarki, nale�y z menu wybra� System/Administracja/
Drukowanie (rysunek 4.9).

Rysunek 4.9. Uruchamianie mened�era drukarek w Ubuntu

Po uruchomieniu programu zostanie wy�wietlone okno Drukowanie (rysunek 4.10).

Rysunek 4.10. Okno dialogowe Drukowanie

Program do obs�ugi drukarek umo�liwia zarówno dodawanie nowych urz�dze	, jak
te� konfiguracj� ich ustawie	. W opisanym poni�ej przyk�adzie zostanie najpierw
dodana nowa drukarka, a nast�pnie sprawdzone jej ustawienia.
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Gromadzenie informacji
Najwa�niejsz� zasad�, o której nale�y pami�ta� podczas konfigurowania drukarki,
jest to, aby zachowa� w�a�ciw� kolejno��. Przed rozpocz�ciem klikania czy urucha-
miania czegokolwiek najpierw nale�y si� upewni�, �e wykonano poni�sze czynno�ci:

 1. Ustalono producenta i model drukarki. Ta informacja jest zwykle umieszczona
na obudowie urz�dzenia. W tym przypadku skorzystamy z modelu Canon
PIXMA 2000.

 2. Pod��czono drukark� do komputera lub sieci, a nast�pnie j� w��czono.

Uruchamianie kreatora konfiguracji
Po tych przygotowaniach do instalacji mo�na klikn�� przycisk Dodaj. System auto-
matycznie wyszuka nowo pod��czon� drukark�, a nast�pnie uruchomi kreator wi-
doczny na rysunku 4.11.

Rysunek 4.11. Krok pierwszy: wybierz drukark	

W wi�kszo�ci przypadków program sam wykryje urz�dzenie i uwzgl�dni je na li�cie
widocznej po lewej stronie. Je�eli drukarka jest pod��czona do routera, program mo�e
odszuka� urz�dzenie po klikni�ciu przycisku Drukarka sieciowa/Znajd	 drukark�
sieciow�.
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Trzeba wybra� odpowiednie urz�dzenie z listy i klikn�� Dalej.

Na nast�pnym ekranie nale�y wybra� zarówno model drukarki, jak i sterownik.
Je�eli urz�dzenie zosta�o wykryte automatycznie, wówczas zarówno model, jak i ste-
rownik, który powinien dzia�a�, zostan� wskazane przez system. Zawsze mo�na
pó�niej go zmieni�. Je�li �aden sterownik nie zostanie wskazany, trzeba przeszuka�
najpierw list� producentów, a po wybraniu w�a�ciwego przej�� do listy modeli. Na
rysunku 4.12 przedstawiono wybór odpowiedniego sterownika.

Rysunek 4.12. Krok drugi: wybierz sterownik

Czasem odnalezienie konkretnego modelu urz�dzenia czy sterownika dla niego nie
jest mo�liwe. Je�eli dla danego modelu nie uda si� odnale�� sterownika, nale�y wy-
próbowa� sterownik przeznaczony do modelu urz�dzenia najbardziej podobnego do
posiadanego przez u�ytkownika. Je�eli i to nie zadzia�a, mo�na wypróbowa� inne
sterowniki przeznaczone dla drukarek tego samego producenta.

Aby kontynuowa� instalacj�, nale�y klikn�� Dalej. Oprócz korzystania z wbudowanej
bazy drukarek, mo�na te� przeprowadzi� dodatkowe wyszukiwanie, wybieraj�c opcj�
Search for a printer driver to download. Przycisk ten widoczny jest na rysunku 4.12.

Na ko	cu mo�na wprowadzi� krótki opis drukarki i poda� jej lokalizacj� (rysunek 4.13).
Aby sfinalizowa� ca�y proces, nale�y klikn�� przycisk Zako�cz.
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Rysunek 4.13. Krok trzeci: uzupe�nianie informacji dodatkowych — opis i lokalizacja
urz�dzenia

Misja zako	czona
Po klikni�ciu przycisku Zako�cz drukark� b�dzie mo�na odnale�� na li�cie w oknie
Drukowanie. Mo�na wydrukowa� stron� testow� i dzi�ki temu upewni� si�, czy
wprowadzone ustawienia s� poprawne. Je�eli strona zosta�a wydrukowana popraw-
nie, ca�� procedur� mo�na uzna� za zako	czon�. Od tej chwili mo�na drukowa�
dokumenty ze wszystkich zainstalowanych aplikacji, na przyk�ad z pakietu Open-
Office.org, aplikacji Mozilli, a nawet z linii polece	.

Drukowanie zdalne
Ubuntu mo�na te� skonfigurowa� tak, aby wysy�a� zadania drukowania do zdalnego
serwera wydruku. Je�eli na przyk�ad w sieci dzia�a komputer z systemem Windows,
do którego pod��czona jest drukarka, wówczas w pierwszym oknie dialogowym na-
le�y wybra� opcj� Drukarka sieciowa, a nast�pnie poda� nazw� lub adres IP kom-
putera z drukark�. U�ytkownik b�dzie te� musia� okre�li� protokó� po��czenia.

Je�eli to komputer z systemem Windows udost�pnia drukark�, trzeba skorzysta�
z protoko�u Samba, który jest standardowym sposobem komunikowania si� Linuksa
i Windows. Trzeba b�dzie te� wybra� sterownik drukarki, zgodnie ze sposobem
podanym powy�ej.
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Przechowywanie i organizacja plików w Linuksie
Dla osób, które wcze�niej nie u�ywa�y Linuksa, sposób, w jaki przechowuje on i or-
ganizuje pliki, b�dzie czym� nowym, poniewa� ró�ni si� od znanego z Windows czy
Mac OS X.

WSKAZÓWKA Foldery i katalogi
Podczas czytania tego akapitu nie nale�y wpada
 w panik	, kiedy pojawi� si	 terminy folder czy
katalog; oba te terminy opisuj� ten sam element.

W �wiecie Windows ka�dy nap�d dyskowy jest oznaczony inn� liter�; i tak litera
„C” przypisana jest do dysku twardego, „A” do stacji dyskietek i tak dalej. W �wiecie
Linuksa jednak wszystko jest cz��ci� tego samego systemu plików. I dlatego je�eli na-
wet w komputerze s� dwa lub trzy dyski, nap�d CD, pami�� USB i wszystko to jest
pod��czone, to elementy te stan� si� cz��ci� tej samej struktury katalogów.

Rysunek 4.14 powinien da� czytelnikowi ogólne wyobra�enie organizacji systemu
plików w Linuksie.

Rysunek 4.14. Organizacja systemu plików w Linuksie

Na samym wierzcho�ku drzewa znajduje si� folder g�ówny (/). Wewn�trz tego folderu
mamy szereg specjalnych katalogów systemowych, ka�dy o okre�lonym przeznacze-
niu. Folder /home zawiera na przyk�ad foldery domowe ka�dego u�ytkownika po-
siadaj�cego konto w systemie. I tak folderem domowym u�ytkownika marek jest ten,
który znajduje si� w /home/marek.

Zawarto�� folderów

We wspó�czesnych dystrybucjach Linuksa, takich jak Ubuntu, struktura folderów
w du�ej mierze zaczerpni�ta jest z Uniksa, stworzonego przez ludzi z d�ugimi bro-
dami. Cho� u�ytkownik nie musi wiedzie�, co znajduje si� w poszczególnych folde-
rach, poniewa� zajmuje si� tym system, te informacje mog� go jednak zaintereso-
wa�. Dla ��dnych wiedzy przydatna zapewne b�dzie tabela 4.1.
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Tabela 4.1. Foldery w Linuksie

Katalog Przeznaczenie

/boot Zawiera pliki niezb�dne do uruchomienia komputera, mi�dzy innymi konfiguracj�
programu startowego oraz j�dro systemu.

/dev Ka�de urz�dzenie znajduj�ce si� w systemie (takie jak karta d�wi�kowa, kamera
internetowa i tak dalej) posiada wpis w tym folderze. Ka�da aplikacja uzyskuje dost�p
do urz�dzenia, korzystaj�c z wpisów znajduj�cych si� w tym folderze.

/etc Tutaj przechowywane s� pliki konfiguracyjne zainstalowanego w systemie oprogramowania.

/home Ka�dy u�ytkownik systemu posiada katalog domowy, który jest przechowywany w�a�nie tutaj.

/lib Tutaj przechowywane s� wa�ne biblioteki programów. U�ytkownik nie b�dzie mia�
raczej potrzeby zag��biania si� w te obszary.

/media Urz�dzenia, takie jak nap�dy CD czy pami�ci USB, po zamontowaniu maj� tu swoje
wpisy. Wi�cej na ten temat w dalszej cz��ci.

/mnt Inne urz�dzenia mog� by� zamontowane pó�niej. Wi�cej na ten temat w dalszej cz��ci.

/opt W tym folderze mo�e by� zainstalowane dodatkowe oprogramowanie. Jest on zwykle
u�ywany w przypadku, kiedy u�ytkownik chce stworzy� w�asne oprogramowanie.
W innych przypadkach mo�na go zignorowa�.

/proc/sys Tutaj przechowywane s� informacje na temat statusu uruchomionego systemu.

/root To folder domowy superu�ytkownika.

/bin Tutaj przechowywane jest oprogramowanie kluczowe dla procesu uruchamiania systemu.

/sbin Folder ten s�u�y do przechowywania oprogramowania, które powinno by�
uruchamiane tylko przez superu�ytkownika.

/usr Tutaj instalowane jest podstawowe oprogramowanie.

/var Folder zawieraj�cy dzienniki systemowe dotycz�ce zainstalowanego w systemie
oprogramowania.

Pliki konfiguracyjne

W powy�szej tabeli folder /etc zosta� opisany jako s�u��cy do przechowywania pli-
ków konfiguracyjnych zainstalowanego oprogramowania. Obok plików odnosz�cych
si� do wszystkich u�ytkowników, znajduj� si� tu te� pliki konfiguracyjne dla poszcze-
gólnych u�ytkowników. Wcze�niej, podczas konfigurowania wygl�du i dzia�ania sys-
temu, wprowadzone zmiany zosta�y zastosowane tylko w odniesieniu do jednego
u�ytkownika. Gdzie zatem s� przechowywane te ustawienia?

Wewn�trz ka�dego folderu domowego u�ytkownika znajduje si� wiele folderów,
których nazwa rozpoczyna si� od kropki (.), s� to na przyk�ad: .gnome2 czy,openoffice2.
W tych folderach przechowywane s� konkretne ustawienia dla ka�dego u�ytkowni-
ka. Poniewa� u�ytkownik rzadko korzysta z tych plików, domy�lnie s� ukryte. Aby je
wy�wietli�, nale�y wybra� w Nautilusie z menu Widok/Wy�wietlanie ukrytych plików
lub u�y� skrótu Ctrl+H.
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Korzystanie z plików
znajduj�cych si� na partycjach Windows
Ci z u�ytkowników, którzy znaczn� cz��� �ycia sp�dzaj� w �wiecie partycji systemu
Windows, zapewne b�d� chcieli mie� do nich dost�p wprost z Ubuntu. Nie jest to
problem, cho� trzeba b�dzie edytowa� plik konfiguracyjny. Na szcz��cie, t� operacj�
nale�y wykona� tylko raz.

Ubuntu powinno automatycznie rozpozna� ka�d� partycj� Windows i skonfigurowa�
dost�p do niej dla u�ytkownika, ale by� mo�e pojawi si� konieczno�� zmiany takiej
konfiguracji lub dodania nowej partycji. Najpierw nale�y wybra� z menu System/
Administracja/Narz�dzie do obs�ugi dysków, a nast�pnie zapisa� nazwy i typ partycji
Windows. Nazwy b�d� wygl�da�y mniej wi�cej tak: /dev/hdb1 lub /dev/sdb1/, a sys-
temem plików mo�e by� FAT, VFAT lub NTFS.

Nast�pnym krokiem jest utworzenie punktów montowania. Kiedy partycje Windows
s� aktywne, dost�p do nich uzyskuje si� poprzez specjalny folder w Ubuntu. To jest
w�a�nie punkt montowania. Zgodnie z powy�szym, je�eli punkt montowania usta-
wiony jest w /media/win1, a u�ytkownik chcia�by uzyska� dost�p do folderu Praca,
wtedy dost�p do niego w Ubuntu jest mo�liwy poprzez /media/ win1/Praca.

Punkty montowania umiejscowione s� zwykle w folderze Media. Nale�y utworzy�
osobny punkt montowania dla ka�dej partycji Windows. I tak je�eli na przyk�ad
dost�pne s� trzy partycje Windows, nale�y wykona� nast�puj�ce polecenie:

test@ubuntu~$ sudo mkdir /media/win1
test@ubuntu~$ sudo mkdir /media/win2
test@ubuntu~$ sudo mkdir /media/win3

Nast�pnie trzeba otworzy� plik konfiguracyjny:

test@ubuntu~$ sudo gedit /etc/fstab

W pliku /etc/fstab znajduj� si� informacje na temat nazw partycji i punktów monto-
wania. Na dole pliku nale�y doda� jedn� linijk� dla ka�dego punktu montowania:

/dev/hdb1 media/win1 vfat users,rw,owner,umask=000 0 0

U�ytkownik b�dzie musia� zmieni� nazw� partycji (pierwsza kolumna), punkt mon-
towania (druga kolumna) i system plików (trzecia kolumna), tak aby odpowiada�y rze-
czywisto�ci.

Nast�pnie nale�y prze�adowa� plik /etc/fstab, aby aktywowa� partycje:

test@ubuntu~$ sudo mount -a
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Dla niektórych partycji pojawi� si� nowe ikony dysków twardych.

WSKAZÓWKA Wi	cej informacji na temat pliku fstab mo�na znale�
 na stronie https://help.ubuntu.com/

community/Fstab.

Terminal
Chocia� Ubuntu ma by� systemem dla komputerów biurkowych, jednak dzia�a na
pot��nej i niesamowicie elastycznej linii polece	. Inspirowana przez ponad trzydzie-
stoletnie dziedzictwo Uniksa, linia polece	 dost�pna w Linuksie umo�liwia wydajne
wykonywanie czasem bardzo z�o�onych zada	 dzi�ki mo�liwo�ci ��czenia ró�no-
rodnych polece	 na ró�ne sposoby.

Filozofia stoj�ca za Uniksem to tworzenie du�ej liczby niewielkich programów, z któ-
rych ka�dy przeznaczony jest do jak najlepszego wykonywania jednego, okre�lonego
zadania. Przyk�adem takiego narz�dzia jest polecenie ls, które s�u�y tylko i wy��cznie
do wy�wietlania listy plików znajduj�cych si� w danym folderze. Chocia� wy�wie-
tlanie listy plików jest do�� specyficzn� funkcj�, polecenie ls udost�pnia ka�d� mo�-
liw� funkcj�, jak� mo�emy sobie wyobrazi� dla tego zadania.

Chocia� samo w sobie polecenie ls jest do�� ograniczone, to dzi�ki mo�liwo�ci ela-
stycznego ��czenia z innymi poleceniami oferuje ju� ogromne mo�liwo�ci. Do ��cze-
nia polece	 u�ywa si� znaku |, za pomoc� którego mo�na tworzy� tak zwane potoki.
Potoki mog� by� tworzone na wiele ró�nych sposobów, a je�li u�ytkownik posiada
nawet podstawow� wiedz� o mo�liwo�ciach kilku chocia� polece	, wówczas two-
rzenie potoków z poszczególnych komend pomo�e prosto i szybko wykona� ka�de
zadanie, jakie tylko mo�na sobie wyobrazi�.

Warto zdawa� sobie spraw�, �e u�ywanie linii polece	 nie jest umiej�tno�ci� ko-
nieczn� do korzystania z Ubuntu, ale pos�ugiwanie si� ni� znacznie podnosi ela-
styczno�� i mo�liwo�ci komputera do wykonywania ró�norodnych zada	. Zamiast
opisywa� wykorzystanie terminala w tym miejscu, zrobili�my to na ko	cu ksi��ki
w specjalnym dodatku.

Kopie zapasowe — strategie
Ka�dy, kto u�ywa komputera od odpowiednio d�ugiego czasu, zapewne nieraz s�y-
sza� rad�: „Rób kopi� zapasow�, cz��ciej rób kopi� zapasow�, sprawdzaj kopi� zapa-
sow� — powtórz”. I kilka osób rzeczywi�cie tak robi… Ignorowanie tej wskazówki
jest jednak niebezpieczne i mo�e doprowadzi� do utraty wa�nych dokumentów,
plików, grafik i innych.
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Aby zapobiec takim stratom, rozwa�ni u�ytkownicy komputerów, niezale�nie od
systemu, z jakiego korzystaj�, maj� wybran� metod� kopiowania plików do bezpiecz-
nej lokalizacji i korzystaj� z niej regularnie. Aby pomóc czytelnikom w opracowaniu
najlepszej dla nich metody, przygotowali�my kilka opcji do rozwa�enia. Poniewa�
zagadnienie jest rozleg�e, decyzja o wyborze konkretnej metody zale�y od danego
u�ytkownika. Zamiast podawa� instrukcj� punkt po punkcie, przedstawimy kilka
dost�pnych mo�liwo�ci, natomiast czytelnikom pozostawimy ich dok�adniejsze zba-
danie oraz decyzj�, któr� z nich wybra�.

Dla cz��ci u�ytkowników najprostsz� metod� b�dzie kopiowanie co tydzie	 lub dwa
wszystkich plików na p�yt� CD lub DVD. Inni do tego samego celu kupi� zewn�trzny
dysk twardy. Ka�da z tych metod jest wystarczaj�co efektywna i prosta dla wi�kszo�ci
u�ytkowników.

Jeszcze inni stwierdz�: „Musi by� lepsze rozwi�zanie”. By� mo�e zauwa�yli oni,
�e w przypadku wymienionych metod ka�dorazowo trzeba kopiowa� ka�dy plik,
nawet je�li nie by� on zmieniany od niepami�tnych czasów. Idealny mechanizm two-
rzenia kopii zapasowych dzia�a w ten sposób, �e komputer porównuje pliki w orygi-
nalnym po�o�eniu z ich kopiami (umieszczonymi na przyk�ad na zewn�trznym dysku
twardym), a nast�pnie kopiuje tylko te pliki, które s� zupe�nie nowe lub zosta�y
zmienione.

W repozytoriach Ubuntu znajduje si� kilka graficznych programów do tworzenia
kopii zapasowych. Ka�dy z nich posiada u�yteczny interfejs, �atwy do skonfigurowa-
nia i prosty w u�yciu; ka�dy umo�liwia sporz�dzanie pe�nych lub cz��ciowych kopii
zapasowych. Najcz��ciej polecany jest pakiet Simple Backup, dost�pny w Centrum
oprogramowania Ubuntu w sekcji Systemowe, który zawiera narz�dzia do konfigu-
racji i przywracania kopii zapasowych.

Dla nieco bardziej zaawansowanych u�ytkowników, a mo�e nieco odwa�niejszych
i tych, którzy kochaj� surow� moc dost�pn� w linii polece	, najlepszymi programami
do wykonywania kopii zapasowych b�d� rar i rsync, oba dost�pne w repozytoriach
Ubuntu. Po ich zainstalowaniu nale�y zapozna� si� z dokumentacj� i nauczy� si�, jak
ich u�ywa�; w tym celu trzeba wpisa� polecenia man rar lub man rsync. Programy s�
skomplikowane, ale jednocze�nie szybkie w dzia�aniu i zdumiewaj�co efektywne
w wykonywaniu i przywracaniu kopii bezpiecze	stwa.

Niestety, ta krótka wzmianka w niewielkim podrozdziale o bardzo zró�nicowanej
tre�ci mo�e tylko u�wiadomi� potrzeb� wykonywania kopii zapasowych i pomóc
w poszukiwaniu najlepszej dla danego przypadku metody. Jak�kolwiek metod�
wybior� czytelnicy, usilnie namawiamy, aby nie ignorowa� tego zagadnienia, ale
znale�� najlepszy sposób na zabezpieczenie danych. W przypadku jakichkolwiek
pyta	 dotycz�cych tego lub innych zagadnie	 polecamy kontakt ze spo�eczno�ci�
Ubuntu; tam znale�� mo�na mnóstwo pomocnych osób, które zawsze pos�u�� rad�;
poszukiwanie pomocy czy zadawanie pyta	 warto rozpocz�� na forum Ubuntu
(http://forum.ubuntu.pl/).
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WSKAZÓWKA Wi	cej informacji na temat kopii zapasowych czytelnik znajdzie na stronie https://help.ubuntu.com/

community/BackupYourSystem.

Wspó�praca z Windows
Chocia� Linux oferuje ogromne mo�liwo�ci jako platforma dla komputerów biurko-
wych, czasem maj� miejsce sytuacje, kiedy nie ma alternatywy dla programu napi-
sanego dla systemów Windows. Najcz��ciej jest tak w przypadku specyficznych apli-
kacji biznesowych, niektórych narz�dzi edukacyjnych czy wielu gier. Na szcz��cie,
jest sposób, aby wiele z tych programów uruchomi� wprost w Ubuntu.

Przez ponad pi�tna�cie lat zespó� projektu Wine ci��ko pracowa�, aby stworzy�
wolne oprogramowanie umo�liwiaj�ce uruchamianie programów dla Windows pod
kontrol� Linuksa. Cho� nie ka�dy program dzia�a idealnie, a niektóre nie dzia�aj�
wcale, to liczba aplikacji dzia�aj�cych w Wine gwa�townie wzros�a i ci�gle si� zwi�k-
sza. Jednakowo� zaleca si�, aby przed rozpocz�ciem powa�niejszej pracy w pro-
gramie uruchomionym w Wine przetestowa� go, a je�eli pojawi� si� k�opoty, po-
szuka� pomocy w dost�pnej dokumentacji, skorzysta� z mo�liwo�ci wirtualizacji
Windows w Ubuntu lub znale�� inn� aplikacj�.

WSKAZÓWKA U�yteczne porady dla Wine mo�na znale�
 na stronie http://www.winehq.org/help/, a na stronie
www.winehq.org/docs/wineusr-guide/alternatives znajduj� si	 informacje o alternatywach
dla programu Wine.

Aby zainstalowa� pakiet Wine z Centrum oprogramowania Ubuntu, nale�y przej��
do sekcji Systemowe. eby skonfigurowa� Wine, trzeba wybra� z menu Progra-
my/Wine/Konfiguracja Wine. W tym samym menu mo�na przegl�da� nowo utwo-
rzony dysk C:\; natomiast usun�� instalacj� Wine mo�na wprost z Centrum opro-
gramowania Ubuntu.

Uruchamianie aplikacji
Aby uruchomi� dany program, wystarczy podwójne klikni�cie instalacyjnego pliku
z rozszerzeniem .exe. Zainstalowane programy powinny by� widoczne w menu
Programy/Wine.

WSKAZÓWKA Wi	cej informacji na temat Wine z perspektywy Ubuntu czytelnik znajdzie na stronie https://

help.ubuntu.com/community/Wine.
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Podsumowanie
W tym rozdziale omówiono szereg ró�norodnych tematów zwi�zanych z dzia�aniem
systemu Ubuntu i zarz�dzaniem nim. Przedstawiono instalowanie, usuwanie i aktu-
alizowanie oprogramowania z wykorzystaniem Centrum oprogramowania Ubuntu
oraz innych opcji. Poruszono tak�e tematyk� instalowania i korzystania z ró�nych
typów urz�dze	 zewn�trznych. Pozosta�e omówione tematy to zdalny dost�p do
plików, krótki kurs korzystania z terminala i wskazówki dotycz�ce regularnego two-
rzenia kopii zapasowych. Na koniec poruszono zagadnienia uruchamiania w Ubuntu
programów przeznaczonych dla Windows.
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