
ABIX
Linuksowe Systemy Wspomagania Biznesu

Instrukcja obsługi systemu Ubuntu (Xfce)
SRU_Desktop – Remiks Ubuntu – oparty na Ubuntu 12.04 LTS

Linux to rodzina uniksopodobnych systemów operacyjnych opartych o jądro Linux. Linux jest jednym z 
przykładów  wolnego  i  otwartego  oprogramowania  (FLOSS):  jego  kod  źródłowy  może  być  dowolnie  
wykorzystywany, modyfikowany i rozpowszechniany. 

Pierwsza wersja jądra Linux została udostępniona publicznie 17 września 1991 dla architektury komputera 
PC, wykorzystującej mikroprocesor o architekturze IA-32. Do jądra dołączono narzędzia systemowe i biblioteki z 
projektu GNU aby otrzymać nadający się do użytku system operacyjny. Z tego powodu powstała też alternatywna 
nazwa kompletnego systemu: GNU/Linux. Obecnie jest on udostępniany w formie licznych dystrybucji Linuksa, 
które  składają  się  z  jądra  (niekiedy  zmodyfikowanego  w  stosunku  do  oficjalnej  wersji)  i  zestawu  pakietów 
oprogramowania  dobranego  do  różnorodnych  wymagań.  Dystrybucje  zawierają  głównie  oprogramowanie  na 
licencjach  FLOSS,  jednak  najczęściej  zawierają  też  lub  pozwalają  na  łatwe  doinstalowanie  pewnej  liczby  
programów na licencjach własnościowych. 

Najbardziej znanym zastosowaniem Linuksa są środowiska serwerowe, dla których komercyjne wsparcie 
oferują również duże firmy komputerowe jak IBM, Sun Microsystems, Dell, Hewlett-Packard, Canonical, Red Hat i  
Novell. Linux działa na szerokiej gamie sprzętu komputerowego, wliczając komputery biurkowe, superkomputery i 
systemy wbudowane, takie jak telefony komórkowe i routery. 
Część  osób  preferuje  nazwę  „GNU/Linux”  zamiast  samego  „Linux”.  Ta  pierwsza  jest  promowana  przez  Free 
Software Foundation i Projekt GNU, gdyż sam Linux nie tworzy systemu operacyjnego – do tego potrzebne jest  
również tzw. środowisko userspace, które właśnie zapewnia Projekt GNU. 
Maskotką i nieoficjalnym logo Linuksa jest uśmiechnięty pingwin Tux. 
Oprogramowanie dla Linuksa jest najczęściej  otwarte i wolne. Duża część kodu typowej dystrybucji jest  objęta 
takimi licencjami jak GPL, LGPL, BSD i podobnymi. 
Linux jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do Linusa Torvaldsa.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Linux
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Niniejsza instrukcja ma na celu zaznajomienie z podstawowymi funkcjami systemu,  
sposobem  jego  dostosowywania  do  potrzeb  i  przyzwyczajeń  użytkownika.  Nie  jest  ona  
dokładnym przewodnikiem po wszystkich funkcjach systemu.  Jeśli  potrzebujecie większej  
wiedzy, zapraszamy na strony internetowe i fora dyskusyjne poświęcone tematyce systemów  
Linux, w szczególności Ubuntu – przedstawimy tu kilka z nich:

• http://abix.info.pl   – Strona firmy ABIX – twórcy niniejszej instrukcji
• http://friendica.info.pl   -  portal  społecznościowy  dla  wszystkich,  którzy  poszukują 

wolności w Internecie. Portal zawiera także Forum dla otwartej edukacji
• http://friendica.info.pl/profile/forum-otwarta-edukacja   - adres forum
• http://otwarta-edukacja.pl   – portal z ciekawymi odnośnikami edukacyjnymi
• http://czytelnia.ubuntu.pl   - świetny portal z informacjami ze świata Ubuntu i Linuksa
• http://forum.ubuntu.pl   – forum użytkowników Ubuntu
• http://forum.wioowszkole.org   – forum związane z używaniem SRU
• http://forum.suse.pl   – forum użytkowników openSUSE
• http://creativecommons.pl   – informacje o wolnych licencjach
• http://wioowszkole.org   – portal rozpowszechniający Wolne i Otwarte Oprogramowanie

Ta instrukcja jest dostępna dla wszystkich na licencji Creative Commons :

CC BY SA 3.0 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

Licencja dokumentacji – co wolno:
• kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór 
• tworzyć utwory zależne 
• użytkować utwór w sposób komercyjny 

Pełna treść licencji: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
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Uruchamianie systemu SRU_Desktop:
SRU_Desktop może być uruchamiany z  płyty DVD lub urządzenia  USB/Pendrive.  W 

zależności od rodzaju musimy odpowiednio ustawić opcje w BIOS komputera, aby umożliwić 
start. Po uruchomieniu powinniśmy zobaczyć następujące menu:

Standardowo wybieramy opcję  install – rozpocznie się proces instalacyjny, który jest bardzo 
intuicyjny.  Pozwala  na  określenie  strefy  czasowej,  rodzaju  klawiatury,  podania  nazwy 
użytkownika  i  hasła,  a  także,  co  najważniejsze,  w  przypadku  istnienia  innego  systemu 
operacyjnego, pozwala na zmianę rozmiaru partycji dyskowej i wygospodarowanie miejsca na 
instalację. Dzięki temu możemy zainstalować SRU_Desktop „obok” innego systemu, a następnie 
wybierać, z jakiego systemu chcemy korzystać w pracy.
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Pulpit systemu – najważniejsze miejsca

Pulpit jest miejscem, w którym widzimy wszystkie możliwości naszego działania. Poprzez MENU 
lub dok narzędziowy (Cairo-dock)  uruchamiamy aplikacje,  a  poprzez  przycisk  sesji  możemy 
wyłączyć komputer.

Wyłączenie komputera

Wybieramy przycisk sesji, a następnie Wyłącz komputer.
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Menu główne systemu:
Menu główne zawiera wszystkie aplikacje, zainstalowane w systemie, o ile tylko posiadają ikonę 
do  uruchomienia.  Prosimy  pamiętać,  że  istnieje  wiele  aplikacji,  które  są  uruchamiane 
bezpośrednio z linii poleceń i nie znajdziecie ich w MENU.

 Menu systemu może wyglądać różnie, gdyż zależy od zainstalowanych aplikacji, 
wybranego  tematu  wyświetlania.  Jednak  jego  główne  funkcje  pozostają 
niezmienne; poruszamy się i wybieramy myszką lub klawiaturą interesującą nas 
opcję i uruchamiamy ją.

To  menu  jest  również  dostępne  z  dolnego  doku  narzędziowego,  a  każdą 
uruchomiona aplikacje możemy w łatwy sposób zamienić na stały „aktywator” w 
doku narzędziowym. W tym celu, kiedy mamy uruchomiony program, a w doku 
pojawi  się  jego  ikona,  klikamy  na  niej  prawym  klawiszem  myszy,  i  z  menu 
kontekstowego wybieramy opcję nazwy aplikacji i „zamień na aktywator”.

Ustawienia – Menadżer ustawień
 Tutaj  mamy  możliwość  konfigurowania 
wyświetlania,  opcji  zachowania  się  systemu. 
Szczególną  uwagę  zwracamy  na  „Sesja  i 
uruchamianie” -  w tej  opcji  możemy ustawić 
wszystkie  programy,  jakie  chcemy,  aby  na 
starcie systemu uruchamiały się automatycznie.
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Pulpit - konfiguracja

 Tutaj  mamy  możliwość  zmiany 
tapety Pulpitu. Zwracamy uwagę na 
przycisk  „+”  pod  listą  obrazów, 
można  dzięki  niemu  dodać 
niestandardowy obraz jako tapetę.

Sesja i uruchamianie - konfiguracja

 W  opcji  „Sesja  i  uruchamianie” 
możemy dostosować automatyczny 
start  różnych  aplikacji  wraz  ze 
startem  systemu  i  procesem 
logowania  się  użytkownika  do 
środowiska graficznego.
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Konfigurowanie drukarki

Proces dodawania nowej drukarki/skanera należy podzielić na dwie główne kategorie:
• dodawanie urządzenia lokalnego poprzez złącze USB: taki sposób jest najprostszy dla 

większości użytkowników – po prostu podłączamy urządzenie do komputera, a system 
postara  się  samodzielnie  je  zidentyfikować  i  pobrać  z  sieci  Internet  odpowiednie 
sterowniki;  po  kilku  chwilach  (zależnie  od  prędkości  połączenia  z  internetem) 
powinniśmy po prostu zobaczyć komunikat o poprawnym zainstalowaniu urządzenia;

• dodawanie  urządzenia  sieciowego  (dostępnego  poprzez  Ethernet  lub  WiFi):  w  tym 
momencie  musimy  uruchomić  opcję  z  menu:  SYSTEM  |  Drukowanie,  a  następnie 
wybrać  przycisk  Dodaj  („+”)  -  po  chwili  wyszukiwania,  w  opcji  Drukarka  sieciowa, 
powinniśmy  zobaczyć  spis  wszystkich  możliwych  do  instalacji  drukarek;  dalsza 
procedura jest analogiczna -  system postara się samodzielnie ją zidentyfikować i pobrać 
z  sieci  Internet  odpowiednie  sterowniki;  po  kilku  chwilach  (zależnie  od  prędkości 
połączenia  z  internetem)  powinniśmy  po  prostu  zobaczyć  komunikat  o  poprawnym 
zainstalowaniu urządzenia

Efektem finalnym powinna być dostępna w systemie drukarka:

Uwaga dla urządzeń HP !

W przypadku urządzeń firmy HP,  zalecamy stosowanie oprogramowania,  dostępnego 
pod adresem http://hplipopensource.com – daje ono wiele dodatkowych możliwości.
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Aplikacje użytkowe dostępne w SRU_Desktop
System Linux,  a  w szczególności  SRU_Desktop,  udostępnia  wiele  aplikacji,  które  mogą  być 
przydatne w pracy użytkownika; chcielibyśmy tutaj wymienić kilka najważniejszych:

• Mozilla Firefox -  przeglądarka  WWW oparta na silniku Gecko, stworzona i rozwijana 
przez Fundację Mozilla/Korporację Mozilla oraz wolontariuszy. Obecnie jest ona drugą w 
rankingu  najpopularniejszych  przeglądarek  na  świecie  pod  względem  liczby 
użytkowników oraz pierwszą w Polsce. 

• Evolution - program do zarządzania informacjami osobistymi.  Zawiera w sobie klienta 
poczty  elektronicznej  oraz  zintegrowany  kalendarz,  który  można  synchronizować  z 
urządzeniami  mobilnymi  poprzez  protokół  SyncML  (np.  telefony  Nokia  z  systemem 
operacyjnym Symbian) oraz z serwisami WWW (np. Funambol, Google Calendar).

• Libre  Office –  rozbudowany  pakiet  biurowy,  który  jest  następca  znanego 
oprogramowania OpenOffice, zawiera w sobie moduły:

• Writer – edytor tekstów
• Calc – arkusz kalkulacyjny
• Impress - prezentacje
• Base – baza danych
• Draw - rysowanie
• dodatkowe rozszerzenia są dostępne pod adresem: http://extensionsion.libreoffice.org
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• Oprogramowanie multimedialne, jak np. VLC, XBMC Media Center, gThumb – dzięki 
tym programom możliwe jest odtwarzanie 99% treści multimedialnych dostępnych dla 
użytkownika.  Niestety,  z  powodów  licencyjnych  i  polityki  takich  firm,  jak:  Microsoft  czy  Adobe,  
niedostepne są treści oparte o technologie zamknięte, jak np. : MS-Silverlight czy Adobe Air w wersji  
powyżej 2.6.

• GIMP –  bardzo  rozbudowany  program  do  obróbki  grafiki,  pozwalający  tworzyć 
skomplikowane  rysunki;  można  go  rozbudowywać  dzięki  mechanizmom  wtyczek

• Środowisko programistyczne Lazarus – jest to środowisko dla tworzenia aplikacji w 
języku FreePascal, który jest 
dopuszczony  jako  jeden  z 
możliwych  do  matury  z 
informatyki
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Instalacja dodatkowego oprogramowania
System  operacyjny  Ubuntu 

Linux  posiada  bardzo  wygodny 
sposób  instalacji  nowego 
oprogramowania – wykorzystuje do 
tego  celu  „Centrum 
Oprogramowania Ubuntu”.
Wszystkie  dostępne  programy 
podzielone  są  w  bardzo  czytelne 
kategorie: Biuro, Czcionki, Edukacja, 
Gry,  Internet,  itp...  Wewnątrz 
kategorii  głównych  znajdują  się 
często  podkategorie,  które  zawężają 
liczbę aplikacji. Mamy do dyspozycji 
także wyszukiwanie programów.

Aby zainstalować interesujący nas program, wystarczy jeden przycisk: „Zainstaluj”
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Praca z plikami w SRU_Desktop
W systemie Ubuntu istnieje wiele różnych aplikacji, którymi można realizować ten sam cel. Dla 
potrzeb manipulacji plikami w SRU_Desktop znajdują się dwa graficzne menadżery plików:

• Nautilus – rozbudowany program z wieloma dodatkami
• Thunar – prosty i szybki menadżer, domyślny dla większości akcji

Nautilus:

• klawisz F3 – dwa panele
• widoczność  kosza 

systemowego
• CTRL+F  –  wyszukiwanie 

dowolnych plików
• udostępnianie  plików  w 

sieci Windows (Samba)
• szyfrowanie plików
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Aktualizacja systemu operacyjnego i aplikacji użytkowych
SRU_Desktop potrafi  samodzielnie  dbać  o  najważniejsze  aktualizacje  systemu.  Jednak  pomimo  wszystko  to 
użytkownik ma pełną kontrolę. System może poinformować go o istniejących aktualizacjach, ale samodzielnie nic 
nie zainstaluje. W menu SYSTEM istnieje aplikacja „Menadżer aktualizacji”, która pozwala na wykonanie fizyczne 
aktualizacji.  Podpowie  nam,  jeśli  nie  posiadamy  zasilania  z  sieci  elektrycznej  lub  internetu.  Prosimy  zawsze 
ostrożnie wykonywać operacje w tej aplikacji.

Wersja dokumentacji: 1.01 a – 12.12.2012 rok.
Kontakt: a.jurkiewicz@abix.info.pl
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