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1 Wstęp

Poniższy raport przedstawia informacje zawarte w prezentacji dotyczy systemu
Rescuezilla, czyli jednej z dystrybucji Linuxa.

Zagadnienia obejmujące prezentacje:

1. Informacje o Rescuezilli

2. jak zainstalować system

3. zarządzanie

4. zalety dystrybucji

2 Informacje

Rescuezilla jest systemem bazującym na Lubuntu (czyli lżejszej wersji Ubuntu)
pochodzącym z Australii. Jest łatwy w obsłudze oraz odpowiedni dla począt-
kujących użytkowników, a jego przeznaczeniem jest przywracanie partycji oraz
klonowanie. Można z niej korzystać bez konieczności instalacji. Została przetłu-
maczona na 7 języków - w tym polski. Ostatnia wersja systemu to Rescuezilla
2.1.1. Została wydana 2 miesiące temu. Dostępna jest wersja 32 oraz 64 bitowa,
jednak 32 już nie jest wspierana.

3 Instalacja

Zainstalować Rescuezillę można w kilku prostych krokach, jednak wymagany
jest komputer z procesorem Intel lub AMD. Potrzebna będzie również pamięć
większa niż 1 GB, a rekomendowane jest 2 GB RAM oraz Szybki nośnik USB.

4 Zarządzanie

System posiada graficzny menadżer plików, a także szybka przeglądarka, która
jest zainstalowana domyślnie.
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5 Zalety dystrybucji

Zdecydowaną zaletą Rescuezilli jest fakt, iż instalacja nie jest konieczna -wystarczy
włożyć nośnik i uruchomić ponownie urządzenie. Plusem jest również łatwość
i szybkość obsługi, zapewnia interfejs typu wskaż i kliknij z dostępem do sieci
i kompletnym systemem operacyjnym (przez Ubuntu), a jego uruchomienie to
zaledwie 30 sekund. W pełni współpracuje z Clonezillą - obrazy kopii zapaso-
wych utworzone za pomocą Clonezilla można przywrócić za pomocą Rescuezilla
i odwrotnie – a także z większością systemów (Linux, Windows, Mac). Została
przetłumaczona na 7 języków - w tym polski i angielski. Inną zaletą jest ła-
twy dostęp do internetu - w ciągu minuty można włożyć dysk Rescuezilla USB,
zrestartować komputer i przeglądać Internet.

6 Podsumowanie

Rescuezilla jest prostym, przyjemnym w obsłudze systemem. Nie posiada dużych
wymagań, a instalacja jest prosta, szybki w prostych zadaniach. Interfejs jest
przyjemny wizualnie oraz nieskomplikowany w obsłudze. Dla początkującego
użytkownika będzie jak najbardziej odpowiedni.
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