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Zabawa z multimediami
Umiesz juĝ przeprowadzaÊ róĝne czynnoĂci w Linuksie i utrzymywaÊ dystrybucjÚ w porzÈdku,
nadszedï wiÚc czas na odpoczynek i zabawÚ. Linux Mint jest zaopatrzony w narzÚdzia umoĝliwiajÈce sïuchanie muzyki i oglÈdanie filmów. Poza tym w repozytoriach znajdziesz aplikacje
jeszcze bardziej uprzyjemniajÈce ĝycie. W tym rozdziale zajmiemy siÚ zagadnieniami odsïuchiwania plików muzycznych, odtwarzania plików wideo, zarzÈdzania zdjÚciami oraz nagrywania
pulpitu.
Oto tematy, jakie poruszymy:
Q Kwestia kodeków.
Q Odtwarzanie plików děwiÚkowych.
Q Zgrywanie muzyki z pïyty CD.
Q Edycja znaczników MP3.
Q Odtwarzanie plików wideo.
Q Odtwarzanie filmów DVD.
Q PrzeglÈdanie zdjÚÊ.
Q Edycja zdjÚÊ w programie GIMP.
Q DostÚp do kamery internetowej.
Q Rejestrowanie pulpitu.

Kwestia kodeków
Kodeki (poïÈczenie wyrazów KOder DEKoder) sÈ programowymi wtyczkami sïuĝÈcymi do
rozpoznawania plików multimedialnych przez system operacyjny. JeĂli Twój system nie zawiera na przykïad kodeków obsïugujÈcych pliki MP3, to nie bÚdziesz mógï ich odsïuchiwaÊ.
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Moĝesz pomyĂleÊ: „No i co z tego?”. Pliki multimedialne sÈ zazwyczaj bezproblemowo rozpoznawane w systemach Windows i OS X. Wystarczy kliknÈÊ dwukrotnie dany plik lub wsunÈÊ pïytÚ, a zawartoĂÊ bÚdzie odtwarzana bez naszego dalszego udziaïu. Dla wiÚkszoĂci osób
przyzwyczajonych do dziaïania plików multimedialnych jest to oczywiste. W Linuksie jednak
uĝytkownik musi zazwyczaj skonfigurowaÊ dystrybucjÚ pod kÈtem obsïugi multimediów.
Trzeba wiÚc zainstalowaÊ odpowiednie aplikacje pozwalajÈce na odsïuchiwanie muzyki, odtwarzanie filmów i przetwarzanie zawartoĂci pïyt DVD.
Dlaczego wiÚc twórcy dystrybucji nie uïatwiajÈ uĝytkownikom zadania i nie umieszczajÈ na
noĂniku instalacyjnym równieĝ kodeków? W wiÚkszoĂci przypadków chodzi o licencjÚ oraz o etykÚ.
Duĝa liczba kodeków (odpowiadajÈcych miÚdzy innymi za odtwarzanie plików MP3 i filmów
DVD) nie jest darmowa, a ludzie odpowiadajÈcy za architekturÚ dystrybucji nie chcÈ dodawaÊ
technologii opartej na pïatnej licencji. W wyniku tego, aby móc odtwarzaÊ pliki multimedialne
w niektórych dystrybucjach, naleĝy poszperaÊ w wyszukiwarce Google.
Niektóre dystrybucje uïatwiajÈ uĝytkownikowi zadanie. W Ubuntu za kaĝdym razem, gdy
trafisz na nieobsïugiwany plik, pojawi siÚ okno z zapytaniem o doinstalowanie odpowiednich
kodeków. Z kolei takie dystrybucje jak Debian czy Arch nie posiadajÈ takiej funkcji i w celu
rÚcznego dodania odpowiedniego oprogramowania musisz trochÚ poczarowaÊ. Na szczÚĂcie
Linux Mint posiada wszystkie niezbÚdne kodeki, wiÚc nie jesteĂ zmuszony do szukania sposobu
na ich instalacjÚ. Krótko mówiÈc, od poczÈtku wszystko dziaïa.
PatrzÈc z etycznej perspektywy, wielu twórców ze Ăwiata Linuksa nie umieszcza w swoich dystrybucjach komercyjnych sterowników ani kodeków, gdyĝ uwaĝajÈ, ĝe wszelkie oprogramowanie powinno byÊ bezpïatne. SpoïecznoĂÊ linuksowa dzieli siÚ na dwie kategorie: osoby korzystajÈce z pïatnego oprogramowania na zasadzie mniejszego zïa oraz ludzie zdecydowanie
odrzucajÈcy zamkniÚty kod nawet kosztem wydajnoĂci i funkcjonalnoĂci. Twórcy dystrybucji
Mint naleĝÈ do tej pierwszej kategorii. StarajÈ siÚ nie korzystaÊ z pïatnych technologii, ale
w celu uïatwienia uĝytkowania dodajÈ niezbÚdne, komercyjne skïadniki. SpoïecznoĂÊ Linuksa
Minta popiera takie zachowanie, gdyĝ lepiej umieĂciÊ potrzebne oprogramowanie, niĝ czytaÊ
komentarze typu „Mint jest do niczego, gdyĝ nie odtwarza plików MP3” od osób niewgïÚbiajÈcych siÚ w zagadnienia licencyjne.
W zaleĝnoĂci od miejsca zamieszkania uĝytkownik korzystajÈcy z pïatnych kodeków, na które
nie posiada on licencji, moĝe niejako znaleěÊ siÚ w „szarej strefie” licencjonowania. LegalnoĂÊ
korzystania z takich kodeków zaleĝy od lokalnego prawa oraz od posiadania licencji na nie. Jeĝeli uĝywasz ich w domu do odtwarzania plików multimedialnych, nic Ci nie grozi; jeĂli jednak pracujesz w firmie zajmujÈcej siÚ komercyjnym tworzeniem multimediów, lepiej upewnij
siÚ, ĝe posiadasz licencjÚ na technologie stosowane w projektach. Jest to szczególnie istotne
w Ăwiecie korporacji.
Istnieje równieĝ wersja dystrybucji Mint pozbawiona kodeków. JeĂli przebywasz za granicÈ w kraju zabraniajÈcym korzystania z kodeków, za które nie zapïaciïeĂ, moĝesz albo dokupiÊ do nich licencjÚ,
albo pobraÊ wïaĂnie „czystÈ” wersjÚ Minta. W tym celu otwórz stronÚ http://www.linuxmint.com/
mirrors.php, wybierz serwer znajdujÈcy siÚ w pobliĝu, a nastÚpnie wyszukaj wersjÚ pozbawionÈ kodeków (No Codecs).
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Pewnie zastanawiasz siÚ, jak to moĝliwe, ĝe Linux Mint zawiera kodeki multimedialne, których uĝywanie moĝe byÊ nieetyczne lub nielegalne. Twórcy tej dystrybucji nie zamierzali nikogo
ograniczaÊ, a sprawdzenie, czy w danym kraju moĝna legalnie korzystaÊ z kodeków, pozostawili uĝytkownikowi. Gïównym zaïoĝeniem tej dystrybucji jest domyĂlna obsïuga jak najwiÚkszej
liczby formatów plików i w tym wïaĂnie celu doïÈczyli kodeki.
Szczegóïowa analiza praw patentowych i licencjonowania wykracza poza zakres ksiÈĝki (za to
w internecie znajdziesz mnóstwo informacji poĂwiÚconych temu zagadnieniu). WpisujÈc w wyszukiwarce zdanie „Why should we pay for codecs when working on a Linux Operating System”1,
znajdziesz dokument PDF firmy Fluento rozwijajÈcy zagadnienie, pamiÚtaj jednak, ĝe jest to
dokument sprzedaĝy.

Odtwarzanie plików děwiÚkowych
Pliki děwiÚkowe, takie jak formaty MP3 czy OGG/Vorbis, sÈ zazwyczaj odtwarzane tak, jak byĂmy
tego chcieli. Po pobraniu pliku wystarczy go dwukrotnie kliknÈÊ, aby zaczÈÊ przesïuchiwaÊ
jego zawartoĂÊ. DomyĂlnym odtwarzaczem muzycznym i menedĝerem plików děwiÚkowych
w Linuksie Mint jest Banshee. Zostaï on zaprezentowany na rysunku 7.1.

Rysunek 7.1. Odtwarzacz muzyczny Banshee
1

Dlaczego powinniĂmy pïaciÊ za kodeki podczas korzystania z Linuksa — przyp. tïum.
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Banshee jest potÚĝnym odtwarzaczem muzycznym, na tym jednak jego funkcje siÚ nie koñczÈ.
JeĂli przyjrzysz siÚ panelowi po lewej stronie, zauwaĝysz takie zakïadki jak Podcasty czy Radio. ZapisujÈc pliki muzyczne w podfolderze Muzyka katalogu domowego, moĝesz dodawaÊ
je do kolekcji albumów. Aby tego dokonaÊ, kliknij zakïadkÚ NarzÚdzia, a nastÚpnie Przeskanuj
kolekcjÚ muzyki ponownie. Banshee nastÚpnie wyszuka wszystkie pliki muzyczne w katalogu
Muzyka i uporzÈdkuje je w swojej bazie danych. Moĝesz teraz wyszukiwaÊ w aplikacji Banshee
piosenki oraz grupowaÊ je pod wzglÚdem zespoïu, albumu lub nazwy. Istnieje równieĝ moĝliwoĂÊ
tworzenia list odtwarzania ulubionych piosenek. Nowe piosenki dodajesz do katalogu Muzyka
w dowolnym momencie; za kaĝdym razem wystarczy jedynie przeskanowaÊ kolekcjÚ muzyki,
aby dodaÊ je do programu Banshee.
Warto równieĝ zwróciÊ uwagÚ na funkcjÚ Podcasty. Gdy klikniesz jÈ po raz pierwszy, bÚdziesz
mógï wybraÊ serwis Miro Guide do pobierania nowych podcastów. Po klikniÚciu przycisku
Otwórz Miro Guide umieszczonego w prawym dolnym rogu okna trafisz na stronÚ wyszukiwania
podcastów. Na rysunku 7.2 widzimy serwis Miro Guide po wpisaniu nazwy linux action show.

Rysunek 7.2. Wyszukiwanie podcastów w serwisie Miro Guide

Po dodaniu podcastu aplikacja Banshee bÚdzie regularnie pobieraïa nowe odcinki i zapisywaïa
je w katalogu Podcasts folderu domowego.
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Zawsze sprawdzaj iloĂÊ wolnego miejsca. Jeĝeli katalog domowy znajduje siÚ na mniejszej partycji,
pobierane podcasty zacznÈ zajmowaÊ cenne miejsce. Aby temu zapobiec, najlepiej usuwaj wszystkie
przesïuchane odcinki. W razie potrzeby moĝesz je przecieĝ ponownie pobraÊ.

Zgrywanie muzyki z pïyty CD
ByÊ moĝe masz jakÈĂ pïytÚ CD z muzykÈ, którÈ chciaïbyĂ umieĂciÊ w odtwarzaczu Banshee.
Linux Mint nie posiada w domyĂle aplikacji do konwertowania (zgrywania) muzyki z pïyty CD
do formatu MP3. Mimo to omówimy proces zgrywania muzyki, gdyĝ jest to bardzo popularna
czynnoĂÊ, przydatna dla kaĝdego fana muzyki.
Chociaĝ zgrywanie muzyki nie jest pochwalane w przemyĂle muzycznym, bardzo czÚsto zawartoĂÊ pïyt
audio jest przetwarzana w celu sïuchania jej w odtwarzaczach MP3 lub odtwarzaczach samochodowych. PowinieneĂ oczywiĂcie zgrywaÊ jedynie zakupionÈ muzykÚ oraz nie dzieliÊ siÚ niÈ z innymi.
PamiÚtaj, ĝe zgrywanie muzyki dla wïasnych celów jest caïkowicie legalne.

Aby uproĂciÊ proces zgrywania, zainstalujemy dodatkowy pakiet z repozytoriów Minta. Mamy do
dyspozycji kilka programów. W naszym przykïadzie wykorzystamy aplikacjÚ Asunder. Do jej
zainstalowania wymagane sÈ dwa pakiety. Obydwa moĝemy zainstalowaÊ jednoczeĂnie za
pomocÈ pojedynczej komendy apt-get:
sudo apt-get install asunder lame

Moĝesz je równieĝ zainstalowaÊ z poziomu Menedĝera oprogramowania lub programu Synaptic.
Pakiet asunder zawiera wïaĂciwÈ aplikacjÚ, natomiast lame umoĝliwia zapisywanie plików do
formatu MP3. Po zainstalowaniu pakietu znajdziesz go w menu aplikacji. Aby rozpoczÈÊ proces
zgrywania muzyki, wïóĝ pïytÚ do napÚdu i uruchom program Asunder.
Z perspektywy prawnej lepiej zgrywaÊ muzykÚ do formatu OGG (poniewaĝ korzysta on z otwartej,
caïkowicie legalnej licencji), omawiamy jednak kompilacjÚ do plików MP3, poniewaĝ obecnie niewiele urzÈdzeñ potrafi odtworzyÊ ten pierwszy. Format MP3 wykorzystuje pïatne kodeki, z drugiej
jednak strony jest on obsïugiwany niemal przez wszystkie wspóïczesne odtwarzacze. Jeĝeli nie
zamierzasz sïuchaÊ muzyki w formacie MP3 za pomocÈ odtwarzacza, moĝesz spokojnie przekonwertowaÊ jÈ na pliki OGG.

Po uruchomieniu aplikacji pojawi siÚ jej gïówne okno. Najlepiej jednak ustawiÊ najlepszÈ jakoĂÊ
děwiÚku przed rozpoczÚciem zgrywania. Wystarczy raz to skonfigurowaÊ, gdyĝ program zapamiÚta ustawienia. Gïówne okno aplikacji Asunder zostaïo zaprezentowane na rysunku 7.3.
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Rysunek 7.3. Aplikacja Asunder

Aby ustawiÊ najlepszÈ jakoĂÊ plików MP3, kliknij zakïadkÚ Preferencje, a nastÚpnie Koduj.
Rysunek 7.4 prezentuje okno wybierania formatu zgrywanych plików.

Rysunek 7.4. Ustawianie jakoĂci děwiÚku
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Pliki MP3 o najlepszej jakoĂci otrzymamy, wprowadzajÈc nastÚpujÈce ustawienia:
Q WAV (nieskompresowany): wyïÈczone.
Q MP3 (kompresja stratna): wïÈczone.
Q Zmienny bitrate (VBR): wyïÈczone.
Q Bitrate: suwak przesuniÚty maksymalnie w prawo (320Kbps).
Q OGG Vorbis (kompresja stratna): wyïÈczone.
Q FLAC (kompresja bezstratna): wyïÈczone.

Teraz moĝesz wïÈczyÊ proces zgrywania muzyki. Kliknij przycisk OK, a nastÚpnie Zgraj. W zaleĝnoĂci od komputera oraz pojemnoĂci pïyty proces moĝe zajÈÊ od 5 do 10 minut. Pliki sÈ domyĂlnie zgrywane do katalogu domowego, wiÚc naleĝy je przenieĂÊ do folderu Muzyka, dziÚki
czemu zostanÈ wykryte przez odtwarzacz Banshee.
W wiÚkszoĂci przypadków aplikacja Asunder sama bÚdzie znajdowaïa informacje o albumie i automatycznie uzupeïni tytuïy utworów i informacje o albumie. Dane o mniej popularnych albumach naleĝy
jednak wprowadziÊ samodzielnie.

Edycja znaczników MP3
Pliki MP3 zawierajÈ metadane, które sÈ odczytywane przez takie odtwarzacze jak Banshee
w trakcie porzÈdkowania bazy danych. SÈ to tak zwane znaczniki ID3, umieszczone w samym
pliku MP3. Jeĝeli metadane zostanÈ uszkodzone, odtwarzacz bÚdzie wyĂwietlaï niewïaĂciwe
lub niezrozumiaïe informacje. Na przykïad utwór moĝe mieÊ niewïaĂciwy numer Ăcieĝki lub moĝe
wkraĂÊ siÚ literówka, z powodu której piosenka bÚdzie wyĂwietlana w oddzielnym albumie.
MoĝliwoĂÊ edycji znaczników MP3 okazuje siÚ bardzo przydatna po zgraniu muzyki z pïyty.
Pomimo wprowadzania poprawnych danych przez aplikacjÚ Asunder czÚsto trzeba uzupeïniÊ
brakujÈce informacje.
Odtwarzacz Banshee posiada moĝliwoĂÊ korygowania znaczników MP3. JeĂli klikniesz zakïadkÚ
NarzÚdzia, ujrzysz opcjÚ Napraw metadane.... Po jej klikniÚciu pojawi siÚ nowe okno zawierajÈce wszelkie nieprawidïowe dane powodujÈce duplikacjÚ nazw artystów, albumów lub gatunków muzycznych. Moĝesz tu poprawiÊ bïÚdy, dziÚki czemu lista albumów bÚdzie wïaĂciwie
wyĂwietlana. MoĝliwoĂci poprawiania metadanych sÈ jednak doĂÊ ograniczone.
Aby przejrzeÊ wszystkie metadane danego utworu, wyszukaj go na liĂcie odtwarzania i kliknij
prawym przyciskiem myszy. Na samym dole menu znajdziesz opcjÚ Zmodyfikuj informacje
o Ăcieĝce. Za jej pomocÈ moĝesz zmieniaÊ nie tylko tytuï piosenki, albumu czy nazwÚ wykonawcy. Na rysunku 7.5 widzimy edytor Ăcieĝek.
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Rysunek 7.5. Edytor Ăcieĝek

Oprócz tego moĝesz pobraÊ równieĝ o wiele potÚĝniejsze narzÚdzie od zamieszczonego w aplikacji
Banshee. Program Easytag jest dostÚpny w domyĂlnych repozytoriach i pozwala na jednoczesne
modyfikowanie metadanych wielu plików MP3 oraz zawiera takie funkcje, jak dopasowywanie do wzorca. Omówienie tej aplikacji wykracza jednak poza zakres ksiÈĝki. JeĂli chcesz modyfikowaÊ metadane duĝych zbiorów muzyki, warto zainteresowaÊ siÚ tym programem. Wystarczy wpisaÊ w którymĂ z menedĝerów oprogramowania nazwÚ pakietu — easytag.

Odtwarzanie plików wideo
Podobnie jak jest w przypadku formatów muzycznych, równieĝ pliki wideo (takie jak MPG,
AVI i tak dalej) sÈ domyĂlnie obsïugiwane w dystrybucji Mint i wystarczy je dwukrotnie kliknÈÊ,
aby zaczÈÊ oglÈdaÊ filmy. Co ciekawe, dystrybucja Mint zawiera dwa odtwarzacze filmów.
DomyĂlny program zostaï nazwany po prostu Filmy, dostÚpna jest jednak równieĝ aplikacja VLC.
Nie wiadomo dokïadnie, dlaczego zostaïy zawarte dwa odtwarzacze filmów, jeĂli jednak nie
moĝesz czegoĂ uruchomiÊ w aplikacji Filmy, prawdopodobnie zadziaïa w VLC. Aplikacja VLC jest
równieĝ dostÚpna na systemy Windows i OS X oraz potrafi odtworzyÊ niemal kaĝdy format.
Jeĝeli nie uruchomisz pliku wideo w VLC, to prawdopodobnie nigdzie nie zadziaïa.
Jeĝeli stwierdzisz, ĝe bardziej odpowiada Ci odtwarzacz VLC, moĝna go bardzo ïatwo
uczyniÊ domyĂlnym. W tym celu kliknij prawym przyciskiem plik wideo i wybierz WïaĂciwoĂci.
W pierwszej zakïadce powinieneĂ zobaczyÊ rozwijane menu, w którym moĝesz wybraÊ domyĂlny
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odtwarzacz. Musisz przeprowadziÊ tÚ czynnoĂÊ dla kaĝdego formatu wideo. Na przykïad uczynienie odtwarzacza VLC domyĂlnym dla plików MPG nie sprawi, ĝe format AVI bÚdzie w nim
automatycznie uruchamiany.

Odtwarzanie filmów DVD
Jak juĝ wspomniaïem, dystrybucja Mint domyĂlnie pozwala na odtwarzanie filmów DVD. Zalecanym odtwarzaczem jest VLC. Aby obejrzeÊ film na DVD, wïóĝ pïytÚ do napÚdu i daj mu
chwilÚ na znalezienie poczÈtku Ăcieĝki. NastÚpnie kliknij w aplikacji VLC menu Plik, a potem
Otwórz pïytÚ.... Teraz wystarczy tylko kliknÈÊ przycisk Odtwarzaj.
Odtwarzacz VLC posiada wszystkie podstawowe funkcje sïuĝÈce do sterowania filmem. W zakïadce Odtwarzanie znajdziesz opcje: powrót do menu, przejĂcie do nastÚpnego rozdziaïu, wybór
rozdziaïu i tak dalej.
WiÚkszoĂÊ pïyt DVD powinna byÊ odtwarzana w Linuksie. Zawsze jednak znajdzie siÚ jakaĂ „czarna owca”, której nie bÚdziesz mógï odtworzyÊ na komputerze, a normalnie zadziaïa w odtwarzaczu
podïÈczonym do telewizora. Jeĝeli trafisz na takÈ pïytÚ, to nie znaczy, ĝe coĂ jest nie tak z niÈ albo
z komputerem. Producenci filmowi bardzo siÚ starajÈ, aby tworzone przez nich dzieïa dziaïaïy jedynie na wybranym sprzÚcie. Czasami zabezpieczenia przed kopiowaniem mogÈ uniemoĝliwiÊ
odtwarzanie filmu w Linuksie, chociaĝ nasza dystrybucja posiada wbudowanÈ obsïugÚ multimedialnych pïyt DVD. NieczÚsto siÚ to zdarza, ale historia zna takie przypadki.

PrzeglÈdanie zdjÚÊ
PrzeglÈdanie zdjÚÊ w Linuksie Mint nie róĝni siÚ zbytnio od tego, co znamy z innych systemów
operacyjnych. Dwukrotne klikniÚcie pliku obrazu powoduje jego otwarcie w domyĂlnej przeglÈdarce zdjÚÊ. Aplikacja ta nosi nazwÚ PrzeglÈdarka obrazów i jest dostÚpna równieĝ z poziomu menu aplikacji. Widoczne na rysunku 7.6 zdjÚcie zostaïo otwarte w domyĂlnej przeglÈdarce zdjÚÊ.
Po otwarciu programu moĝesz przeglÈdaÊ pozostaïe zdjÚcia umieszczone w danym katalogu. Jak
widaÊ na rysunku 7.6, pasek narzÚdzi zawiera funkcje przechodzenia do nastÚpnego lub poprzedniego zdjÚcia, jak równieĝ ikony pozwalajÈce na przybliĝanie i oddalanie oraz obracanie obrazu.
DomyĂlnÈ nazwÈ standardowej przeglÈdarki w Linuksie Mint jest PrzeglÈdarka obrazów, czasami jednak
moĝemy natrafiÊ na jej pierwotne okreĂlenie, czyli Oko GNOME (ang. The Eye of GNOME). GdybyĂ chciaï jÈ uruchomiÊ z poziomu powïoki, musisz w rzeczywistoĂci wpisaÊ polecenie eog, a nie
imageviewer.
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Rysunek 7.6. PrzeglÈdarka obrazów

Przeprowadzanie bardziej zaawansowanych operacji, takich jak na przykïad przycinanie obrazu,
wykracza niestety poza moĝliwoĂci domyĂlnej przeglÈdarki. Na szczÚĂcie Mint zostaï zaopatrzony w odpowiedni program, którym zajmiemy siÚ w nastÚpnym podrozdziale.

Edycja zdjÚÊ w programie GIMP
GIMP (ang. GNU Image Manipulation Program — darmowy program do przerabiania obrazów)
jest jednÈ z domyĂlnych aplikacji graficznych Linuksa Mint, sïuĝÈcÈ do zaawansowanej edycji
zdjÚÊ. CzÚsto przyrównuje siÚ go do programu Adobe Photoshop. Jego grupÈ docelowÈ sÈ Ărednio
zaawansowani oraz profesjonalni graficy i fotografowie. Nie moĝna jednak zaprzeczyÊ, ĝe jego
podstawowe funkcje mogÈ okazaÊ siÚ przydatne nowicjuszom. Rysunek 7.7 prezentuje zdjÚcie
edytowane w programie GIMP.
JednÈ z przykïadowych funkcji jest przycinanie obrazu. Czasami musi z niej skorzystaÊ nawet
amator. Po otwarciu obrazu w aplikacji (klikajÈc menu Plik, a nastÚpnie opcjÚ Otwórz...) otwórz
menu NarzÚdzia, nastÚpnie NarzÚdzia przeksztaïcania i wybierz Kadrowanie. Po przyciÚciu
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Rysunek 7.7. GIMP

zdjÚcia moĝesz zapisaÊ zmiany. PamiÚtaj jednak, ĝe to, co w innych programach jest znane jako
zapisywanie, w aplikacji GIMP nosi nazwÚ eksportowania. JeĂli chcesz zamieniÊ oryginalny
obraz, wyszukaj w menu opcjÚ ZastÈp, jeĝeli natomiast chcesz zapisaÊ zmiany pod innÈ nazwÈ,
skorzystaj z opcji Wyeksportuj jako... i wybierz format pliku.
DostÚpna jest równieĝ funkcja, którÈ mogÈ siÚ pobawiÊ nawet poczÈtkujÈcy uĝytkownicy. W menu
Filtry moĝesz wybraÊ efekty specjalne, które zostanÈ naïoĝone na zdjÚcie. Niektóre sÈ przydatne, inne — po prostu zwariowane. Opis zaawansowanych narzÚdzi aplikacji GIMP wykracza,
niestety, poza zakres ksiÈĝki, na szczÚĂcie internet jest wypeïniony po brzegi róĝnymi samouczkami pozwalajÈcymi zgïÚbiÊ tajniki obróbki obrazów.

DostÚp do kamery internetowej
Linux Mint nie posiada domyĂlnej aplikacji pozwalajÈcej na korzystanie z obrazu z kamery
i rejestrowanie go. SzczÚĂliwie dla nas istnieje kilka programów, które moĝemy zainstalowaÊ,
a jednym z nich jest Cheese. Moĝesz go dodaÊ w taki sam sposób jak wszystkie inne pakiety. Wyszukaj program w Menedĝerze oprogramowania lub aplikacji Synaptic, ewentualnie wpisz
w oknie terminalu polecenie sudo apt-get install cheese. Po zainstalowaniu program bÚdzie
dostÚpny w menu aplikacji.
Jest to nieskomplikowana, a jednoczeĂnie wydajna aplikacja. Moĝesz za jej pomocÈ robiÊ
zdjÚcia, rejestrowaÊ filmy, a nawet wykonaÊ seriÚ zdjÚÊ w krótkich odstÚpach czasu. Dodatkowo
istnieje moĝliwoĂÊ dodawania efektów specjalnych do zdjÚÊ.
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Innym programem tego typu jest GTK+UVC Viewer, dostÚpny po zainstalowaniu pakietu
guvcview. Warto z niego korzystaÊ, jeĂli z jakiegoĂ powodu aplikacja Cheese nie bÚdzie dziaïaÊ
wïaĂciwie. PamiÚtaj jednak, ĝe aplikacja ta zawiera wiele zaawansowanych funkcji, w których
moĝna siÚ pogubiÊ.

Rejestrowanie pulpitu
MoĝliwoĂÊ rejestrowania pulpitu przydaje siÚ osobom tworzÈcym filmy instruktaĝowe. DomyĂlnie dostÚpna aplikacja VLC posiada takÈ opcjÚ, nie speïnia jednak zbyt dobrze swojego
zadania. Szczerze mówiÈc, obecnie jednÈ z najwiÚkszych bolÈczek Linuksa jest wïaĂnie brak
dobrych aplikacji pozwalajÈcych na nagrywanie pulpitu, gdyĝ ĝadna nie dorównuje takim
programom jak Snag-It czy CamStudio.
JednÈ z aplikacji w miarÚ dobrze rejestrujÈcych pulpit jest recordMyDesktop. Jest gïównie uĝywana z poziomu powïoki, posiada jednak równieĝ nieco ïatwiejszy w obsïudze interfejs graficzny
— GTK recordMyDesktop. Program ten caïkiem nieěle sobie radzi z nagrywaniem pulpitu,
brakuje mu jednak kilku podstawowych opcji. Moĝesz na przykïad zapisywaÊ plik filmu jedynie
w katalogu domowym. Nie moĝna tego zmieniÊ. Na rysunku 7.8 widzimy okno aplikacji recordMyDesktop.

Rysunek 7.8. Aplikacja recordMyDesktop sïuĝÈca do rejestrowania pulpitu

Inne programy rejestrujÈce pulpit róĝniÈ siÚ jakoĂciÈ nagrywanego obrazu. Od czasu do czasu
pojawiajÈ siÚ pereïki, które jednak z niejasnych przyczyn znikajÈ po krótkim czasie lub przestajÈ byÊ wspierane przez twórców. Aplikacja GTK recordMyDesktop jest jednym z nielicznych wyjÈtków, który nie zaginÈï w mrokach dziejów.
Samo korzystanie z programu nie stanowi wyzwania. Rejestrowanie pulpitu powinno bez problemu dziaïaÊ w wiÚkszoĂci dystrybucji. Aby zaczÈÊ go rejestrowaÊ, kliknij przycisk Nagraj, a przerywasz proces, klikajÈc ikonÚ zatrzymywania, która pojawi siÚ w pasku powiadomieñ. DomyĂlnie
jest rejestrowany caïy obszar pulpitu. ByÊ moĝe nie bÚdzie Ci to odpowiadaïo. Jeĝeli chcesz
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nagrywaÊ tylko okreĂlone okno aplikacji, przed rozpoczÚciem rejestracji kliknij przycisk Wybierz
okno. Jest to istotne zwïaszcza w przypadku korzystania z kilku monitorów, poniewaĝ niezaleĝnie od ich liczby bÚdzie domyĂlnie rejestrowany caïy pulpit.
Gïównym problemem wydaje siÚ byÊ rejestrowanie děwiÚku. Nie moĝesz wybraÊ w ustawieniach urzÈdzenia, z którego ma byÊ wyïapywany děwiÚk. Aplikacja sama ustala, które mikrofon i karta děwiÚkowa sÈ domyĂlne, a czÚsto jest to zïy wybór. Gdy otworzysz ustawienia aplikacji, w zakïadce DěwiÚk znajdziesz domyĂlne urzÈdzenie nazwane DEFAULT. Z tego
wïaĂnie urzÈdzenia program recordMyDesktop bÚdzie próbowaï rejestrowaÊ děwiÚk. Jeĝeli
posiadasz podïÈczony zestaw sïuchawkowy lub kilka mikrofonów, aplikacja mogïa dokonaÊ
niewïaĂciwego wyboru.
W celu wyĂwietlenia listy urzÈdzeñ umoĝliwiajÈcych rejestracjÚ děwiÚku wpisz nastÚpujÈce
polecenie:
arecord -l

Wybór wïaĂciwego urzÈdzenia moĝe stanowiÊ problem. JeĂli nie jesteĂ pewny, jak jest oznaczone uĝywane przez Ciebie urzÈdzenie — eksperymentuj. W moim przypadku mikrofon
USB zostaï oznaczony jako Karta 0 UrzÈdzenie podrzÚdne 0, wiÚc w polu nazwy urzÈdzenia
wpisaïem hw:0,0. Moĝemy to zobaczyÊ na rysunku 7.9.

Rysunek 7.9. Wprowadzanie nazwy domyĂlnego urzÈdzenia do rejestrowania děwiÚku
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IstniejÈ równieĝ inne aplikacje sïuĝÈce do rejestrowania pulpitu, wiele z nich zostaïo jednak
porzuconych dawno temu i mogÈ nie dziaïaÊ. Niektóre sÈ stabilne, wiele jednak zawiesza siÚ bez
przyczyny. Jeĝeli chcesz nagrywaÊ pulpit, najlepszym wyborem pozostaje recordMyDesktop.

Podsumowanie
W tym rozdziale poĂwiÚciliĂmy uwagÚ korzystaniu z plików multimedialnych w Linuksie.
RozpoczÚliĂmy od wyjaĂnienia kontrowersji zwiÈzanych z kodekami w Ărodowisku Linuksa,
a nastÚpnie zajÚliĂmy siÚ omówieniem aplikacji pozwalajÈcych na sïuchanie muzyki, pobieranie
podcastów oraz oglÈdanie filmów. NauczyliĂmy siÚ modyfikowaÊ metadane plików MP3,
dziÚki czemu nasza biblioteka muzyczna zachowa jednolitoĂÊ. DowiedzieliĂmy siÚ takĝe, jak
oglÈdaÊ filmy DVD i zgrywaÊ z pïyt CD muzykÚ, którÈ nastÚpnie moĝemy odsïuchiwaÊ w odtwarzaczu MP3.
Repozytoria oprogramowania zawierajÈ mnóstwo aplikacji umoĝliwiajÈcych korzystanie z multimediów, wiÚc nie bój siÚ ich instalowaÊ. ByÊ moĝe znajdziesz programy odpowiadajÈce Ci
bardziej niĝ domyĂlnie umieszczone w dystrybucji Mint. Z co ciekawszych aplikacji polecam
odtwarzacze muzyczne Rhythmbox i Amarok, odtwarzacze filmów Mplayer oraz Xine, a do zarzÈdzania galeriÈ zdjÚÊ moĝesz posïuĝyÊ siÚ programem digiKam. Ponadto moĝesz pobraÊ wiele
wspaniaïych gier, miÚdzy innymi Chromium BSU, Battle for Wesnoth, Nexuiz, Supertux,
Neverball czy Planet Penguin Racer.
W nastÚpnym rozdziale nauczymy siÚ zarzÈdzaÊ kontami uĝytkowników, w tym tworzyÊ i usuwaÊ konta, zarzÈdzaÊ grupami, konfigurowaÊ konta sudo dla administratorów oraz przyznawaÊ
uprawnienia do plików i katalogów.
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PrzeglÈdarka dokumentów, 58
PrzeglÈdarka obrazów, 133
PuTTy, 165
recordMyDesktop, 136, 138
Samba, 168
sendEmail, 207
ShieldsUP!!, 179
SpiderOak, 184, 232
SpinRite, 216
Steam, 111
Synaptic, 58, 106, 113
Thunar, 31
Thunderbird, 57
Transmission, 57
TrueCrypt, 176
Universal USB Installer, 34
Ustawienia systemowe, 61
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aplikacja
Uĝytkownicy i grupy, 140
VLC, 58, 132
Whisker, 31
Wideo, 58
XChat, 25, 57, 228
xfburn, 101
Zasoby oprogramowania, 117
½ródïa oprogramowania, 25
aplikacje
antywirusowe, 180
ulubione, 51
archiwa
pakietów, 118
repozytorium PPA, 118
archiwum taĂmowe, 185
arkusz kalkulacyjny, 57
automatyczne
instalowanie woluminów, 95
logowanie, 43, 45
autoodĂwieĝanie, 123

B
bezpieczeñstwo
dystrybucji, 173
portów systemowych, 178
biblioteki
GTK, 250
Qt, 250
blokowanie
domen, 25, 181
kont, 145
poïÈczeñ, 177
bïÈd usïugi Gmail, 195
brama, 161

C
centrum sterowania, 241, 242
Cinnamon, 23
cofanie dostÚpu, 145

D
definiowanie wyjÈtków, 177
deklaracja grupy sudo, 149
demon SSH, 189
demony, 194

DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol,
157
diagnostyka pamiÚci, 221
dodatkowe repozytoria, 119
dodawanie
apletów do panelu, 242
archiwum PPA, 118
doïÈczone aplikacje, 56
domeny wyszukiwania, 161
domyĂlny menedĝer oprogramowania, 106
dostÚp do
funkcji administratora, 147
kamery internetowej, 135
komputera, 164
oprogramowania, 116
powïoki, 70
serwerów FTP, 166
witryn sieciowych, 181
wymiennych noĂników, 90
drzewo katalogów, 74
dysk, 97
dystrybucja, 19, Patrz takĝe edycja
dystrybucje Linuksa, 20, 22
dziaïania, 256
dziennik systemowy, 217

E
edycja
Linux Mint Cinnamon, 32
Linux Mint KDE, 30, 249
Linux Mint MATE, 32, 239
Linux Mint Xfce, 31
edycje LTS, 201, 230
edytor
Ăcieĝek, 131
tekstu, 57, 81, 255
tekstu vi, 148
edytowanie
pliku harmonogramu, 199
zdjÚÊ, 134
znaczników MP3, 131
efekty pulpitu, compositing, 227
ekran
MDM, 49, 65
tworzenia aktywatora, 56
Ustawienia systemowe, 61
ekrany dodatkowe pulpitu, 52
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eksportowanie, 135
listy aplikacji, 202
listy pakietów, 201
emulator terminalu, 70, 71

F
filmy instruktaĝowe, 136
flaga
-cpzf, 186
sync, 171
folder
/bin, 78
/boot, 78
/dev, 78
/etc, 37, 78
/home, 37, 39, 78
/lib, 78
/media, 78
/mnt, 78
/opt, 78
/proc, 78
/root, 77, 79
/sbin, 79
/tmp, 37, 79
/usr, 79
/var, 79
formatowanie
kart USB, 91
katalogu domowego, 201
pamiÚci USB, 91
forum, 25
funkcje administratora, 147

I
identyfikator
PID, 197, 205
UUI, 188
UUID, 96, 103, 216
ikona
instalatora, 40
poïÈczenia sieciowego, 158, 162
powiadomieñ, 54
importowanie list pakietów, 201, 235
informacje
o sesjach, 218
o systemie, 200
instalowanie, 29, 32, 39
magazynu wymiennego, 94
narzÚdzia ClamAV, 179
oprogramowania, 105, 108
dystrybucji, 232
woluminów, 93, 95
instrukcja if, 204
instrukcje warunkowe, 203
interfejs
Cinnamon, 23, 47, Patrz takĝe Ărodowisko
Cinnamon
ClamTK, 180
graficzny, 20
Gufw, 190
K Desktop Environment, 30
KDE, 250
MATE, 23
uĝytkownika, 23
interpreter Bash, 72
IRC, 25

G
gibibajt, GiB, 99
GPL, GNU Public License, 20
gra, 109, 111
grupa, 140
grupa sudo, 142, 149, 200
GUI, graphical user interface, 20

H
hashbang, 87, 185
hasïo, 141, 143, 174

J
jakoĂÊ děwiÚku, 130

K
kamera internetowa, 135
kanaï IRC, 26, 27, 228
karta
děwiÚkowa, 223
sieciowa, 158, 163
Wi-Fi, 163
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katalog
domowy, 175
gïówny, 38, 39
systemowy, 76
kategoria Internet, 108
KDE, 23, 30
kibibajt, KiB, 99
klient
FTP, 110, 167
IRC, 57
pocztowy, 57
serwisu YouTube, 110
sieci BitTorrent, 57
SSH, 188
klucz
szyfrowania, 175
uwierzytelniania, 119
kodeki, 125, 127
kolejnoĂÊ urzÈdzeñ rozruchowych, 40
komunikat o bïÚdzie, 88, 217
komunikator, 57
konfigurator instalacji, 106
konfigurowanie
narzÚdzia ClamAV, 179
partycji, 42
poïÈczenia sieciowego, 167, 257
reguï zapory, 177
serwera Samba, 170
systemu, 29
Ărodowiska Cinnamon, 60
Ărodowiska MATE, 245
urzÈdzeñ sieciowych, 226
zapory iptables, 176
zapory sieciowej, 25, 178
zasobów oprogramowania, 116
konto
nadrzÚdne, 77, 143, 147, 149
uĝytkownika, 44, 140
kontrolowanie
gïoĂnoĂci, 223, 225
uprawnieñ, 155
kopia zapasowa, 182, 184
kopiowanie
katalogu domowego, 201
listy zadañ cyklicznych, 201
korzystanie z
edycji KDE, 249
edycji MATE, 239
kreator noĂników, 58

L
layout, 254
licencja GPL, 20
Linux Mint, 17, 22
lista
albumów, 131
dostÚpnych elementów interfejsu, 254
noĂników, 96
otwartych portów, 188
pakietów, 236, 237
pakietów zaleĝnych, 114
poïÈczeñ sieciowych, 158, 162
programów, 51
wszystkich aplikacji, 202
wyszukiwarek, 64
zainstalowanych aplikacji, 116
zainstalowanych Ărodowisk pulpitu, 50
logowanie do systemu, 49
LTS, Long Term Support, 24


ïÈczenie siÚ
z sieciÈ bezprzewodowÈ, 162
z sieciÈ przewodowÈ, 157

M
MATE, 23
MDM, Display Manager, 49
mebibajt, MiB, 99
menadĝer
Stron, 168
aktualizacji, 24, 58, 117, 121
Caja, 243
list odtwarzania, 256
MDM, 50
oprogramowania, 58, 106, 112
pakietów, 58
Pakietów Synaptic, 113
plików, 54, 59, 75, 252
sterowników, 213
ustawieñ sieciowych, 257
Uĝytkownicy i grupy, 140
wysyïania, 25, 166
wyĂwietlania, 49
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menu
aplikacji, 50, 251
programu GRUB, 222
silników wyszukiwania, 64
Typ konta, 141
metody instalacji, 32
migawka dystrybucji, 201
migawki, 184, 187
migracja, 231
modyfikowanie
partycji, 234
uprawnieñ, 153
monitor systemu, 52, 53, 194, 195
monitorowanie, 51
temperatury procesora, 206
zuĝycia zasobów, 205
motyw
HighContrast, 66
Mint-X, 66, 249
motywy
ekranu MDM, 65
pulpitu, 246
multimedia, 125
myĂlnik, 151

N
nagrywanie
pïyt CD i DVD, 99
pulpitu, 136
nakïadka graficzna ClamTK, 180
naprawa bïÚdów, 119
narzÚdzia
do tworzenia kopii zapasowej, 24
unikatowe, 24
narzÚdzie, Patrz aplikacja
nauka Linuksa, 21
nawigacja okruszkowa, 60
nazwy pakietów, 120
noĂnik rozruchowy, 29, 32
noĂniki danych, 89
numeryczny system uprawnieñ., 152

O
obsïuga wymiennych noĂników, 90
obszar roboczy, 52, 256
odinstalowanie magazynu USB, 92
odïÈczanie dysku, 103

odtwarzacz
filmów, 58
muzyczny, 58, 127, 256
odtwarzanie plików
děwiÚkowych, 127
wideo, 132, 133
odzyskiwanie
danych, 183, 187, 216
migawek, 184
waĝnych danych, 182
okno
analizatora wykorzystania dysku, 98
aplikacji recordMyDesktop, 136
Dodatkowe repozytoria, 119
dodawania archiwum PPA, 118
konfiguracji serwera Samba, 170
Menedĝera aktualizacji, 122
Ustawienia ekranu logowania, 67
ustawieñ sieciowych, 158
opcje zarzÈdzania
pakietem, 115
procesami, 196
oprogramowanie, 116
Osobiste Archiwum Pakietów, 118

P
pakiet, 106
asunder, 129
biurowy, 57
chromium, 114
easytag, 132
lame, 129
nfs-common, 172
nmap, 188
openssh-server, 188
pavucontrol, 224
sendEmail, 207
sudo, 149
pakiety DEB, 106
pamiÚÊ RAM, 220
partycja, 36
domowa, 38
nadrzÚdna, 38
persistence, 32
PID, process identificator, 197
pierwszy wiersz skryptu, 87
planowanie ukïadu partycji, 36
plazmoid Katalog, 254
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plazmoidy, 253
plik
.bash_history, 193
.bashrc, 193, 194
auth.log, 217
boot.log, 217, 218
dmesg, 217, 218
fstab, 95, 97
harmonogramu, 198, 199
kern.log, 217, 218
sshd_config, 164, 165, 189
sudoers, 148, 149
syslog, 217, 218
pliki
dziennika, 217
děwiÚkowe, 127
MP3, 131
ukryte, 83, 193
wideo, 132
wykonywalne, 87
pïynnoĂÊ dziaïania gier, 227
pïyta rozruchowa, 33
poczÈtek systemu plików, 76
poczta e-mail, 207
podcasty, 128
podïÈczanie dysku, 103
podrÚcznik, 121
podsumowanie skanowania antywirusowego, 180
polecenie, 73
adduser, 143
aplay, 224
apt, 121, 149, 199
apt-get, 120
cat, 217
cd, 76
chage, 144, 145
chmod, 153, 154, 203
chown, 153
clamscan, 180
cowsay, 74
crontab, 199
date, 86
deluser, 145
df, 97
dpkg -get-selections, 208
echo $hellomessage, 204
eog, 133
fdisk, 92
find, 84, 85

grep, 193
head, 219
ifconfig, 171, 225
killall, 196
less, 217
ls, 74, 78, 80
man, 82, 83
mintbackup, 183
mkdir, 80
mkfs, 93
mv, 80
nm-tool, 161
passwd, 143, 145
pwd, 73
rm, 79, 80
sendEmail, 207
sensors, 85, 203, 206
ssh, 165
su, 147
sudo, 107, 146–148, 186
system-config-samba, 169
tail, 218
tar, 185
top, 197
touch, 79
unalias, 193
visudo, 148
watch, 85
poïÈczenia
przychodzÈce, 177
wychodzÈce, 177
poïÈczenie z serwerem FTP, 167
port 22, 164, 189
powiadomienia, 54
powïoka, shell, 71
powïoka Bash, 71
problemy, 212
sieciowe, 225
z děwiÚkiem, 223
z rozruchem, 214
proces instalacji, 39
procesy, 194
program GRUB, 219
projekt děwiÚkowy, 101
protokóï
DHCP, 157
NFS, 171
SSH, 163–166, 189

266

Kup książkę

Poleć książkę

Skorowidz

przeglÈdanie
uprawnieñ, 154
zdjÚÊ, 133
przeglÈdarka
Chrome, 116
dokumentów, 58
Firefox, 57
Minta, 188
obrazów, 133, 134
przekierowania, 177
przekroczenie limitu czasu, 225
przeïÈczalne karty graficzne, 213
przestrzeñ wymiany, 37, 39
przesyïanie raportów systemowych, 207
przycinanie obrazu, 134
przywracanie aplikacji, 202, 237
Publiczna Licencja GNU, 21
pulpit, 48, 240, 249
edycji Xfce, 31
pusty, 53
punkty montowania, 215

R
reguïa
DROP, 177
REJECT, 177
reinstalacja
programu GRUB, 219
systemu, 229
rejestrowanie
děwiÚku, 137
pulpitu, 136
renderowanie programowe, 213
repozytorium, 106, 116
aplikacji, 23
PPA, 118
root, 38, 77, 143
rozruchowa pamiÚÊ USB, 34
rozwiÈzywanie problemów, 211
rozwiÈzywanie problemów sieciowych, 225
rozwidlenie, fork, 239

S
serwer
DHCP, 159, 225
DNS, 161
FTP, 166

NFS, 169, 171
OpenDNS, 181
SMTP, 207
serwery linuksowe, 18
sieÊ
bezprzewodowa, 162
przewodowa, 157
siïa hasïa, 174
skanowanie antywirusowe, 180
skrypt, 70, 87
spin, 23
spoïecznoĂÊ, 25, 27, 227
sprawdzanie siïy hasïa, 174
statyczny adres IP, 159, 160
strona domowa spoïecznoĂci, 26
struktura katalogów, 74
symbol, Patrz znak
system plików, 37, 74, 90
exFAT, 90
ext2, 93
ext3, 93
ext4, 93
FAT, 90
szyfrowanie katalogu domowego, 43, 175, 232

S
Ăcieĝka
bezwzglÚdna, 77
wzglÚdna, 77
Ărodowisko Cinnamon
aktywatory, 55
konfigurowanie ustawieñ, 60
menu aplikacji, 50
obszary robocze, 53
pulpit, 49
zmiana wyglÈdu, 65
Ărodowisko KDE
aplikacje KDE, 250
domyĂlne aplikacje, 255
menedĝer plików, 252
obszar roboczy Plasma, 250
plazmoidy, 253
poïÈczenia sieciowe, 257
pulpit, 249, 251
Ărodowisko live, 36
Ărodowisko MATE, 239, 245
aplety panelu, 246
motywy pulpitu, 246
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Ărodowisko MATE
tïo pulpitu, 245
uruchamianie aplikacji, 243
wygaszacz ekranu, 245
Ărodowisko pulpitu, 48

T
tablica MBR, 219
techniki administrowania, 191
tekst zachÚty, 73
temperatura procesora, 85, 206
termin waĝnoĂci hasïa, 144
terminal, 69
GNOME, 71
Konsole, 71
polecenia, 78
TTY, 72
tworzenie konta, 143
xfce4-terminal, 71
zalety, 70
zarzÈdzanie plikami, 79
testowanie
děwiÚku, 223
pamiÚci RAM, 220
Ărodowiska live, 36
zapory, 179
zapory iptables, 176
tïo pulpitu, 245
tryb
live, 32
renderowania programowego, 213
skalowania, 52
Ăledzenia, 219
zapisywania danych, 32
zastany, legacy mode, 217
tunel VPN, 177
tworzenie
aktywatora aplikacji, 55
alertu e-mailowego, 207
aliasów poleceñ, 192
archiwum, 186
konta na forum, 26
konta na stronie domowej, 26
konta uĝytkownika, 44, 140
kopii zapasowej, 182, 232, 236
migawek, 184
noĂnika rozruchowego, 29, 33, 34
nowego udziaïu, 170

plików, 79
poïÈczenia sieciowego, 258
prezentacji, 57
projektu děwiÚkowego, 102
skryptów, 87
uĝytkownika, 141
typ konta, 141

U
Ubuntu, 22
udziaïy sieciowe, 169, 170
ukïad
bieĝÈcy partycji, 234
graficzny, Layout, 254
klawiatury, 44
partycji, 37, 39, 42
SI, 99
uprawnienia, 139, 152, 155
administratora, 142
katalogów, 150
plików, 150
uprawnienie
do odczytu, 151
do uruchamiania, 151
do zapisu, 151
uruchamianie aplikacji, 50, 243
urzÈdzenie
eth0, 225
wlan0, 225
usïuga
NFS, 168, 169
OpenDNS, 181
ShieldsUP!!, 178
ustanawianie
statycznego adresu IP, 159
zadañ cyklicznych, 198
ustawienia
děwiÚku, 224
ekranu logowania, 67
sieci, 158, 159, 162
systemowe, 61
Aktywne naroĝniki, 62
Efekty, 61
Motywy, 61
Pulpit, 62
SieÊ, 62
Sterowniki urzÈdzeñ, 62
Tïa, 61
ZarzÈdzanie energiÈ, 62
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usuwanie
aliasu, 193
aplikacji, 112
konta uĝytkownika, 145, 146
noĂnika USB, 94
oprogramowania, 105
plazmoidu, 254
pliku, 79
woluminów, 93
uĝytkownik, 140
uĝytkownik root, 77, 146

wyïÈczanie efektów pulpitu, 227
wymagania sprzÚtowe, 15
wyraĝenie
definiujÈce uprawnienia, 151
else, 205
wyszukiwanie
plików, 84
podcastów, 128
wyĂwietlanie
stanu reguï, 177
temperatury procesora, 85

V
VPN, Virtual Private Network, 177

W
wersja
32-bitowa, 30
64-bitowa, 30
wersje
aktualne, 24
dystrybucji, 23
przeterminowane, 24
wideïki, 239
widok Expo, 53
widĝety, 30
wirtualny pulpit, 256
wïaĂciwoĂci Menedĝera aktualizacji, 122
wïÈcznik aplikacji, 243, 244, 250
wolumin, 93
wsparcie, 23
wsparcie dïugoterminowe, 24
wspóïdzielenie plików, 168, 171
wstawianie plazmoidów, 254
wtyczka Flash, 110
wtyczki przeglÈdarek, 188
wybór
grupy, 142
motywu pulpitu, 247
pliku listy pakietów, 236
rodzaju instalacji, 41, 233
silnego hasïa, 173
strefy czasowej, 43
ukïadu klawiatury, 44
wersji dystrybucji, 30
wygaszacz ekranu, 245
wykonywanie poleceñ, 73

X
Xfce, 23

Z
zaawansowane techniki administrowania, 191
zabezpieczanie systemu, 173, 188
zabijanie procesów, 194
zablokowane
domeny, 25, 181
konta, 145
poïÈczenia, 177
zachowywanie
aliasów, 193
danych, 229, 232
zadania
cykliczne, 198
monitorowania, 51
zamykanie procesu, 198
zapisywanie obrazów na USB, 101, 102
zapora iptables, 176, 177
zarzÈdzanie
listÈ wyszukiwarek, 64
pakietami, 106
plikami, 59, 79
repozytoriami, 117
sieciÈ, 258
uĝytkownikami, 139, 143
wymiennymi noĂnikami, 89
zaawansowane pakietami, 120
zadaniami, 51
zasoby oprogramowania, 117
zdalny dostÚp, 165
zdarzenia děwiÚkowe, 54
zgrywanie muzyki z pïyty CD, 129
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zmienianie
haseï, 143, 145
motywów pulpitu, 65
silnika wyszukiwania, 63
uprawnieñ, 154
zmienna, 203
$HOSTNAME, 204
ALL, 149
EDITOR, 148
znaczniki MP3, 131
znak
|, 193
$, 73, 186

/, 37
lewego apostrofu, 186
tyldy, 73, 186
zachÚty, 73
zuĝycie zasobów, 205

½
ěródïa oprogramowania, 25
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