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Zbadaj Linuksa od podszewki!
• Pierwsze koty za p³oty, czyli zasady dzia³ania i sposób instalacji Linuksa
• Jak to ugryŸæ, czyli obs³uga plików i katalogów oraz konfiguracja œrodowiska KDE
• Poskromiæ system, czyli sieci lokalne, Internet i pod³¹czanie urz¹dzeñ
zewnêtrznych
Dyskusja o wy¿szoœci Linuksa nad Windowsem – i odwrotnie – przypomina tê
o wy¿szoœci œwi¹t Wielkanocy nad œwiêtami Bo¿ego Narodzenia, czyli zwyczajnie nie
ma sensu. Jeœli jednak interesuje Ciê sposób dzia³ania Linuksa albo masz w planach
pracê na komputerze z tym w³aœnie systemem, ten poradnik z pewnoœci¹ oka¿e siê
niezwykle potrzebny. Na pewno wiesz ju¿, ¿e ten system operacyjny jest odporniejszy
na wirusy, bardziej elastyczny i tworzony przez ca³¹ spo³ecznoœæ u¿ytkowników,
gotowych w razie potrzeby pospieszyæ z pomoc¹. Niewykluczone jednak, ¿e przera¿a
Ciê jego pozorne skomplikowanie i potrzebujesz rzetelnych informacji, by w koñcu
rozgryŸæ jego tajemnicê.
Ksi¹¿ka „Linux w biurze i nie tylko” dostarczy Ci wszelkich wiadomoœci o tym w³aœnie
systemie, a konkretnie o jednej z jego odmian: Kubuntu, czyli Ubuntu ze œrodowiskiem
graficznym KDE 4. Dziêki niej dowiesz siê, na czym polega istota dzia³ania Linuksa, jak
zainstalowaæ system (z do³¹czonej p³yty CD), skonfigurowaæ grafikê, wykonywaæ
operacje na plikach i katalogach, korzystaæ z urz¹dzeñ zewnêtrznych i sieci. Bez trudu
opanujesz tak¿e obs³ugê systemu zarówno w trybie konsoli, jak i przy u¿yciu interfejsu
graficznego. I zanim siê obejrzysz, Linux stanie siê niezast¹pionym narzêdziem
w Twojej codziennej pracy.
• Informacje podstawowe, czyli Linux w pigu³ce
• Instalacja systemu i pierwsze uruchomienie Kubuntu
• Konfiguracja KDE – wskaŸnik myszy, pulpit, plasmoidy
• Obs³uga plików i katalogów – katalog domowy, Dolphin, Konqueror
• Sieæ lokalna i po³¹czenia komputerów o ró¿nych systemach operacyjnych
• Internet – pod³¹czanie, u¿ywane programy i ich konfiguracja
• Drukarki i skanery – instalacja i udostêpnianie
• Narzêdzia internetowe – przegl¹darki, programy pocztowe, Adobe Flash Player
Zacznij w koñcu korzystaæ z bogactwa mo¿liwoœci Linuksa!
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Rozdzia 2.

Instalacja systemu, czyli
od czego trzeba zacz
Zaczona do ksiki pyta DVD pozwala na instalacj systemu operacyjnego Kubuntu
9.04 wraz z rodowiskiem graficznym KDE 4. Uruchomienie systemu mona przeprowadzi na dwa sposoby. Pierwszy z nich to uruchomienie z zaczonej pyty, wtedy system
bdzie dziaa tylko do chwili wyczenia komputera. Drugi, tradycyjny sposób to wykonanie penej instalacji systemu na dysku twardym i ponowne uruchomienie komputera.
System operacyjny uruchomiony w trybie LIVE (na „ywo”) jest „penosprawnym”
systemem operacyjnym, którego obszar (zakres) dziaania ograniczony jest tylko
wielkoci pamici operacyjnej komputera, na którym ma pracowa. Mówic prociej, ilo oraz szybko dziaania programów uytkowych pracujcych pod nadzorem systemu zaley od wielkoci pamici operacyjnej zainstalowanej w danym
komputerze.

Uruchomienie systemu „na ywo”
Aby uruchomi system operacyjny Kubuntu znajdujcy si na zaczonej do ksiki
pycie DVD, musisz wykona nastpujce kroki.
1. Wó pyt do napdu DVD, po czym zrestartuj komputer.
Aby pyta LiveCD uruchomia si prawidowo, musz by odpowiednio ustawione
parametry BIOS-a Twojego komputera. Jeeli po restarcie komputera zostanie uruchomiony dotychczasowy system, zrestartuj ponownie komputer, po czym wejd do
ustawie BIOS-a, a nastpnie w ustawieniach zaawansowanych (Advanced BIOS
Features) w sekcji First Boot Device ustaw jako pierwsze urzdzenie startowe Twój
napd DVD.
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Aby wej do ustawie BIOS-a, zaraz po wczeniu komputera nacinij kilkakrotnie
klawisz DEL lub inny klawisz (w zalenoci od sprztu) powodujcy edycj parametrów
BIOS-a w Twoim komputerze. Informacja, który klawisz powoduje edycj BIOS-a,
jest najczciej wywietlona w dolnej czci monitora.
2. Po wywietleniu ekranu startowego w postaci pokazanej na rysunku 2.1 nacinij

klawisz F2, po czym w menu Language podwietl (wybierz) jzyk Polski.
Rysunek 2.1.
Rozpoczcie
procedury
uruchomienia
systemu Kubuntu

3. Po wybraniu jzyka nacinij klawisz Enter, powodujc tym samym przejcie

do drugiego ekranu instalacji (rysunek 2.2).
Rysunek 2.2.
Drugi ekran
instalacji systemu
Kubuntu

4. Poniewa uruchamiasz system „na ywo”, wybierz opcj (podwietl)

Wypróbowanie Kubuntu bez wprowadzania zmian w komputerze, a nastpnie
nacinij klawisz Enter.
5. Dziaanie wykonane w punkcie 4. spowoduje uruchomienie procedury wczytania

„caego” systemu do pamici operacyjnej komputera. W czasie wczytywania
systemu na ekranie monitora moesz obserwowa ruchomy pasek instalatora,
który wiadczy o pracy komputera (rysunek 2.3).

Rozdzia 2. i Instalacja systemu, czyli od czego trzeba zacz
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Rysunek 2.3.
Wygld ekranu
monitora podczas
instalacji systemu
w pamici
operacyjnej
komputera

Po wczytaniu systemu operacyjnego ekran monitora przybierze posta pokazan na
rysunku 2.4; uzyskasz wtedy dostp do podstawowych narzdzi.

Rysunek 2.4. Wygld ekranu monitora po uruchomieniu systemu

W dolnej czci ekranu wida Panel, w którym po lewej stronie znajduj si dwie ikony.
Pierwsza z nich (rysunek 2.5, oznaczenie 2) to ikona Quick Access (szybki dostp)
pozwalajca na otwarcie zasobów katalogu domowego. Klikajc ikon szybkiego dostpu, aktywujesz list elementów (pliki, foldery) dostpnych w Twoim katalogu domowym (rysunek 2.6).
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Rysunek 2.5.
Ikony zlokalizowanie
w lewej czci panelu

Rysunek 2.6.
Lista wyboru
po klikniciu ikony
szybkiego dostpu

Druga ikona (rysunek 2.5, oznaczenie 1) umoliwia dostp do gównego menu systemu
— KickOff. Menu systemu jest podzielone na pi kategorii. Pierwsz kategori —
nazwan Ulubione (rysunek 2.7) — stanowi programy (a dokadniej zasoby systemu),
z których (wedug twórców menu) bdziesz korzysta najczciej, a zatem bd to
Twoje ulubione programy.
Rysunek 2.7.
Kategoria Ulubione

Rozdzia 2. i Instalacja systemu, czyli od czego trzeba zacz
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Domylnie w tej kategorii znajduj si nastpujce opcje:
 Przegldarka stron WWW (równie meneder plików) — Konqueror,
 Program do zarzdzania informacjami osobistymi — Kontact,
 Ustawienia systemowe,
 Meneder plików — Dolphin,
 Komunikator internetowy — Kopete,
 Odtwarzacz plików audio — Amarok.
Aby do kategorii Ulubione doda okrelony zasób systemu (program, miejsce, plik lub
katalog), naley wykona nastpujce czynnoci.
 Wybierz w menu gównym systemu jedn z kategorii, na przykad Komputer.
 Kliknij prawym przyciskiem myszy okrelon pozycj menu (rysunek 2.8).
 Wybierz z menu podrcznego polecenie Dodaj do Ulubionych.
Rysunek 2.8.
Procedura dodania
zasobu do kategorii
Ulubione

Drug kategori w menu gównym systemu stanowi Programy. Menu to (rysunek 2.9)
podzielone jest tematycznie (domylnie) na siedem sekcji: Biuro, Grafika, Internet, Multimedia, Narzdzia, System i Ustawienia. Przejcie do zasobów (programów) zgrupowanych w okrelonej sekcji odbywa przez kliknicie jej nazwy. Aby wyj z okrelonej
grupy programów, naley klikn przycisk oznaczony symbolem 1 na rysunku 2.10.
Trzeci kategori w menu systemu stanowi grupa nazwana — Komputer. Wewntrz
tej kategorii (rysunek 2.11) zobaczymy polecenia pogrupowane wedug trzech typów
zasobów stanowicych:
 Programy,
 Miejsca,
 Noniki wymienne.
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Rysunek 2.9.
Kategoria Programy
— wybór grupy
Grafika

Rysunek 2.10.
Kategoria Programy
— wyjcie z grupy
Grafika
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Rysunek 2.11.
Kategoria Komputer

Ilo pozycji wystpujcych w okrelonym typie zasobów jest zmienna i zaley od aktualnie (lub potencjalnie) uywanych zasobów. Przykadowo po podczeniu urzdzenia
typu pami USB grupa Noniki wymienne zostanie „powikszona” o ikon i opis odpowiedni dla tego urzdzenia USB. Grupa Miejsca ulegnie zmianie, jeli w programie
zarzdzajcym plikami lub katalogami (na przykad w menederze Dolphin) do panelu Miejsca (rysunek 2.12, oznaczenie 1) zostanie dodany okrelony katalog (rysunek 2.12, oznaczenie 2).
Rysunek 2.12.
Procedura dodania
do panelu Miejsca
katalogu Dokumenty
za pomoc menu
podrcznego
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Czwart kategori w menu gównym systemu jest kategoria Ostatnio uywane (rysunek
2.13). Jak sama nazwa wskazuje, umieszczane s tutaj zapisy dotyczce nazw ostatnio
uywanych programów oraz dokumentów. Kategoria ta podlega dynamicznym zmianom, co — oczywicie — jest wprost proporcjonalne do „aktywnoci komputerowej”.
Rysunek 2.13.
Kategoria
Ostatnio uywane

Pit i ostatni kategori menu typu KickOff jest kategoria Opu (rysunek 2.14). W niej
znajduj si polecenia zwizane z Sesj oraz z Systemem, a dokadniej z ich stanem
pracy. To wanie przy uyciu polece zgrupowanych w tej kategorii moemy „prawidowo” wyczy lub uruchomi ponownie komputer, a take zakoczy biec
sesj lub przeczy uytkownika (zalogowa si do systemu jako inny uytkownik).
Rysunek 2.14.
Kategoria Opu

Rozdzia 2. i Instalacja systemu, czyli od czego trzeba zacz
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Kliknicie opcji Wycz w menu typu KickOff spowoduje aktywacj okna dialogowego
pokazanego na rysunku 2.15, w którym, oprócz przycisku potwierdzajcego procedur
wyczenia komputera, zostanie wywietlony przycisk Anuluj, pozwalajcy na odwoanie teje procedury. Gdy nie klikniesz adnego z przycisków, komputer zostanie wyczony po 30 sekundach; upyw czasu sygnalizowany jest komunikatem wywietlonym
w górnej czci ekranu. Osoby wyczulone na skadni jzyka polskiego informujemy,
e tekst komunikatu pokazany na rysunku 2.15 jest tekstem „oryginalnym”, wywietlonym w oknie wyczenia komputera.
Rysunek 2.15.
Okno wyczenia
komputera

Po prawej stronie panelu (rysunek 2.16) znajduj si nastpujce ikony:
1. Meneder zada — pokazuje aktualnie uruchomione aplikacje okienkowe

i umoliwia przeczanie si midzy nimi,
2. Ikony dostpnych (aktualnie aktywnych) pulpitów,
3. Tablica,
4. Tacka systemowa, popularnie zwana „trayem”,
5. Informacja o nowych urzdzeniach — ikona, która po klikniciu pokazuje list

podczonych do komputera urzdze pamici masowej (takich jak napdy
optyczne, pamici flash i inne),
6. Ikona poczenia sieciowego,
7. Zegar z kalendarzem,
8. Przycisk aktywacji procedury modyfikacji panelu.
Rysunek 2.16.
Ikony zlokalizowane
po prawej stronie
panelu

Instalacja „waciwa” systemu
Instalacj systemu operacyjnego Kubuntu moemy przeprowadzi , a dokadniej rozpocz , na dwa sposoby.
Oto pierwszy. Po uruchomieniu systemu w trybie Live trzeba klikn ikon Install,
znajdujc si w górnym rogu ekranu monitora (rysunek 2.17).
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Rysunek 2.17.
Lokalizacja ikony
Install

Drugi sposób jest „bardziej bezporedni” i polega na wybraniu opcji Instalacja Kubuntu,
wywietlonej na drugim ekranie instalacji systemu (rysunek 2.18, oznaczenie 1).
Rysunek 2.18.
Opcja Instalacja
Kubuntu

Bez wzgldu na sposób uruchomienia procesu instalacji systemu, w dalszej czci
musisz wykona nastpujce kroki.
1. Po aktywacji pierwszego okna dialogowego o nazwie Instalacja na licie

znajdujcej si w lewej czci okna kliknij opcj Polski, a nastpnie nacinij
przycisk Dalej (rysunek 2.19).
Rysunek 2.19.
Okno 1. kroku
instalacji systemu
Kubuntu

Rozdzia 2. i Instalacja systemu, czyli od czego trzeba zacz
2. Po przejciu do drugiego okna instalatora wybierz (pozostaw) stref czasow.

Domylne ustawienia to Region: Europa oraz Miasto: Warszawa, które naley
zaakceptowa , klikajc przycisk Dalej (rysunek 2.20).
Rysunek 2.20.
Okno 2. kroku
instalacji systemu
Kubuntu

3. W trzecim oknie instalatora wybierz ukad klawiatury — Poland. Wybrany

ukad moesz przetestowa , wpisujc polskie znaki diakrytyczne (na przykad:
) w polu tekstowym zlokalizowanym w lewym dolnym rogu okna
dialogowego. Jeeli wszystkie wywietl si poprawnie, kliknij przycisk Dalej
(rysunek 2.21).
4. W czwartym oknie instalatora moesz dokona podziau dysku na partycje.

Poniewa w przykadowej instalacji przyjto zaoenie, e dysk jest czysty
i nie zawiera adnego (zainstalowanego) systemu, zostaa wybrana opcja
Uycie caego dysku (rysunek 2.22). Po dokonaniu takiego wyboru kliknij
przycisk Dalej.
5. W pitym kroku instalacji (rysunek 2.23) okrel swoje dane. Naley poda

imi i nazwisko (opcjonalnie), nazw uytkownika oraz haso. Po wpisaniu
imienia i nazwiska instalator zaproponuje nazw uytkownika oraz nazw
komputera. Moesz je dowolnie zmieni , przy czym nazwa uytkownika
oraz nazwa komputera nie mog zawiera spacji. Po wpisaniu wszystkich
niezbdnych informacji kliknij przycisk Dalej.
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Okno 3. kroku
instalacji systemu
Kubuntu

Rysunek 2.22.
Okno 4. kroku
instalacji systemu
Kubuntu
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Rysunek 2.23.
Okno 5. kroku
instalacji systemu
Kubuntu

6. Gdy haso nie skada si z co najmniej 8 znaków, zostanie wywietlony
komunikat, taki jak na rysunku 2.24, (w tym przykadzie haso brzmi kubu).

Jeli nie chcesz zmieni hasa, mimo wywietlonego ostrzeenia, kliknij
w oknie komunikatu przycisk Dalej.
Rysunek 2.24.
Okno komunikatu
o sile wybranego
hasa

7. W ostatnim kroku instalatora zostan wywietlone wszystkie informacje,

które podae w kolejnych krokach instalacji (rysunek 2.25). Jeeli chcesz
zmodyfikowa który z podanych parametrów, musisz cofn si do okna
z okrelon informacj, klikajc w tym celu przycisk Wstecz. Jeli zgadzasz si
z wywietlonym zapisem, kliknij przycisk Zainstaluj.
8. Od tej chwili program instalacji systemu rozpocznie w peni automatyczn

prac, wywietlajc komunikaty o stanie zaawansowania prac, na przykad
komunikat pokazany na rysunku 2.26. W tym czasie instalacja nie wymaga
ingerencji uytkownika.
9. Po zakoczonej instalacji system poprosi o zrestartowanie komputera

(rysunek 2.27), a nastpnie o wyjcie pyty CD z napdu.
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Rysunek 2.25.
Okno 6. kroku
instalacji systemu
Kubuntu

Rysunek 2.26.
Przykadowy komunikat
wywietlony
w czasie instalacji
systemu
Rysunek 2.27.
Komunikat
o ukoczeniu
instalacji systemu

Pierwsze uruchomienie Kubuntu
Po wczeniu komputera nastpi standardowe wywietlenie informacji — w postaci
tekstowej — dotyczcych pocztkowo (jak zwykle) komputera, a nastpnie (równie
w postaci teksu) pojawi si informacje o uruchamianym systemie Kubuntu. Dopiero
po zobaczeniu obrazu, takiego jak na rysunku 2.28, moemy przystpi do pracy z systemem. W polu tekstowym oznaczonym symbolem 1 zostay wywietlone dwie informacje:
nazwisko (jeeli zostao ono wprowadzone w 5. kroku instalacji) oraz nazwa logowania.
Nazwa logowania to nic innego jak nazwa uytkownika, któr musimy wpisa w polu
oznaczonym symbolem 2 (wprowadzenia nazwy uytkownika mona równie dokona za pomoc kliknicia pola oznaczonego symbolem 1). W polu nr 3 naley wpisa
haso, które wybralimy w czasie instalacji systemu (w naszym przypadku haso
brzmi kubu). Po uzupenieniu pól tekstowych naciskamy klawisz Enter.
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Rysunek 2.28.
Okno logowania
do systemu Kubuntu

Po zalogowaniu do systemu przywita Ci „ekran powitalny” wywietlany podczas
wczytywania KDE (rysunek 2.29).
Rysunek 2.29.
Standardowy ekran
powitalny systemu
Kubuntu

Wicej informacji o sposobie modyfikacji ekranu powitalnego znajduje si w rozdziale 3. ksiki.

Menu klasyczne
Jak wspomniano wczeniej, po wczytaniu systemu operacyjnego i klikniciu przycisku
menu systemu (ikona z liter K na tle koa zbatego) na ekranie monitora zostanie
wywietlone menu w stylu KickOff. Wygld tego menu moesz zmieni (nada mu
„posta klasyczn”).
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk z liter K.
2. Wybierz w menu podrcznym polecenie Przecz na klasyczny styl menu

(rysunek 2.30).
Rysunek 2.30.
Menu podrczne
— polecenie Przecz
na klasyczny styl menu

3. Kliknij ponownie mysz (lewym przyciskiem) przycisk z liter K, a menu

systemu zostanie wywietlone w postaci klasycznej, pokazanej na rysunku 2.31.
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Rysunek 2.31.
Menu systemu
wywietlone
w postaci klasycznej

4. Naprowad wskanik myszy na okrelon pozycj, powodujc tym samym

wywietlenie wszystkich dostpnych w niej polece (rysunek 2.32).
Rysunek 2.32.
Rozwinite menu
klasyczne

W menu klasycznym istnieje pewna rónica dotyczca pooenia polece zwizanych
z sesj oraz zamkniciem systemu. Polecenia Przecz uytkownika i Zablokuj
(sesj) s dostpne bezporednio z menu gównego (rysunek 2.32). Polecenia
zwizane z zako czeniem pracy komputera (rysunek 2.33) s dostpne dopiero
po wybraniu pozycji Opu w menu gównym systemu.
Rysunek 2.33.
Okno zakoczenia
pracy z komputerem
— przy aktywnej
klasycznej postaci
menu systemu
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Zmiana ustawienia rozdzielczoci ekranu
Moe si zdarzy , e po instalacji systemu trzeba bdzie zmieni rozdzielczo ekranu.
Oto postpowanie w tym przypadku.
1. Wykonaj jedn z czynnoci.
 Gdy Twoje menu posiada styl KickOff, z grupy Ulubione wybierz polecenie

Ustawienia systemowe (rysunek 2.34).
Rysunek 2.34.
Menu w stylu KickOff
— grupa Ulubione

 Gdy Twoje menu posiada styl klasyczny, wybierz polecenia

System/Ustawienia systemowe (rysunek 2.35, oznaczenie 1).
Rysunek 2.35.
Menu w stylu
klasycznym
— polecenia
System/Ustawienia
systemowe
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2. Po wykonaniu jednej z czynnoci okrelonych w punkcie 1. zostanie wywietlone

okno dialogowe System Settings, w którym w sekcji Administracja systemu
kliknij ikon Ekran (rysunek 2.36, oznaczenie 1).

Rysunek 2.36. Okno dialogowe System Settings
3. Dziaanie wykonane w punkcie 2. spowoduje aktywacj okna dialogowego

Ekran — Ustawienia systemowe (rysunek 2.37).
4. Na licie znajdujcej si z lewej strony okna wybierz (kliknij) pozycj Rozmiar

i orientacja.
5. W czci Zmiana rozmiaru i orientacji za pomoc przycisków opisanych

znakiem strzaki do dou dokonaj odpowiednich dla Twojego monitora ustawie
(dostpne opcje zostan wywietlone na okrelonych listach rozwijanych).
6. Kliknij przycisk Zastosuj znajdujcy si w dolnym prawym rogu okna

dialogowego.
7. Po wywietleniu okna komunikatu, w którym proszony jeste o potwierdzenie

dokonanych zmian, kliknij przycisk Zaakceptuj konfiguracj (rysunek 2.38).
8. W przypadku wywietlenia okna Haso — KdeSudo wpisz haso wybrane

podczas instalacji systemu, a nastpnie nacinij przycisk OK (rysunek 2.39).
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Rysunek 2.37.
Okno dialogowe
Ekran — Ustawienia
systemowe

Rysunek 2.38.
Okno komunikatu
potwierdzenia
dokonanych zmian

Rysunek 2.39.
Okno dialogowe
Haso — KdeSudo
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