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1 Wst�p

Poni»szy raport dotyzy jednej z najbardziej przyst�pnyh dystrybuji Linuxa -

Ubuntu 18.04. Zdeydowali±my si� opisa¢ wªa±nie t¡ wersj�, poniewa» mieli±my

przyjemno±¢ z niej korzysta¢ i najbardziej przypadªa nam do gustu.

2 Informajie ogólne

Ubuntu 18.04, o nazwie kodowej Bioni Beaver to jedna z nowszyh (data pre-

miery: 26 kwietnia 2018 roku) a zarazem jedna z najpopularniejszyh dystry-

buja Linuxa, która wywodzi si� z rodziny Debian. Co wa»ne wersja 18.04 jako,

i» zostaªa wydana w drugim kwartale przystego roku jest wersj¡ LTS (Long

Term Support) o oznaza, »e b�dzie wspierana dªugoterminowo, oferuj¡ akt-

kualizaje jeszze przez 5 lat. Ubuntu opiera si� na lienji free and open-soure

software dzi�ki zemu nie musmy za ni¡ zapªai¢ ani grosza.

2.1 �rodowisko gra�zne

Domy±lnym ±rodowiskiem Ubuntu jest GNOME. Jest to gra�zne ±rodowisko

oprate na systemie X Window system oraz na wid»etah. GNOME stawia na

prostote oraz ªatwo±¢ obsªugi. �rodowisko to dostarza nam intuiyjny i atrak-

yjny pulpit, który jest ªatwy w obsªudze nawet dla poz¡tkuj¡yh u»ytkowni-

ków.

2.2 Przydatne skróty klawiszowe

• Ctrl + Alt + t = otwarie okna terminalu

• Alt + F1 lub SUPER = Przeª¡zanie mi�dzy ekranem podgl¡du a pulpi-

tem.

• SUPER + Tab lub Shift + Tab = Przeª¡zanie pomi�dzy otwartymi okna-

mi

• SUPER + ` = Przeª¡zanie mi�dzy oknami tego samego programu.
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• SUPER + a = Wy±wietlanie listy zainstalowanyh programów

• SUPER + l = zablokowanie ekranu (wylogowanie)

• SUPER + m = otwarie obszaru powiadomie«

2.3 Logo

Rysunek 1: Logo Ubuntu 18.04

3 Instalaja

Instalaja Ubuntu 18.04 jest stosunkowo prosta, gdy» wystarzy pobra¢ dar-

mowe oprogramowanie z o�jalnej strony https://ubuntu.om/download. Na-

st�pnie nale»y zgra¢ je na no±nik zewn�trzny i otworzy¢ ponownie komputer

zmieniaj¡ przy tym kolejno±¢ rozruhu na ten wªa±nie no±nik. Kolejnym kro-

iem jest post�powanie zgodnie ze wskazówkami instalatora. Instalaja jest do±¢

szybka i bezproblemowa.

4 Grupa doelowa

Ubuntu 18.04 jest dedykowane gªównie dla osób prywatnyh do komputerów

domowyh jak i dla biur.

5 Zaleane wymagania sprz�towe

• Proesor 2 GHz dual ore lub lepszy

• 2 GB RAM

• 25 GB wolnego miejsa

• Port USB lub odtwarzaz DVD
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6 Wady i zalety

6.1 Wady

• brak lub skomplikowana instalaja sterowników dla nietypowego sprz�tu

• problemy z wydajno±i¡ gra�ki na zintegrowanyh kartah gra�znyh In-

tela

• problemy z wydajno±i¡ odtwarzania �ash

• wiele znanyh programów jest napisane wyª¡znie na bardziej komerynje

system (Windows)

6.2 Zalety

• bardzo szybki zas staru systemu ( okªo 25 se)

• lienja open soure ( system jest darmowy )

• szybka i ªatwa instalaja

• maªa lizba zagro»e«

• mo»liwo±¢ aktualizaji

• szeroka gama pakietów

• ªatwa i wygodna obsªuga

• du»a lizba zamienników programów

• Aplikaje s¡ instalowane domy±lnie w formaie Snaps zamiast dotyhza-

sowego DEB. Uªatwia to zarz¡dzanie zale»no±iami, aktualizaj� oraz od-

instalowywanie programów.

7 Podsumowanie

Po skonfrontowaniu plusów i minusów tego systemu uwa»am, i» Ubuntu 18.04

jest jednym z lepszyh dystrybuji Linuxa. Dzi�ki ªatwej instalaji,darmowej

lienji, przyst�pnej nakªadki gra�znej oraz niskih wymaganiah sprz�towyh

ka»dy u»ytwonik mo»e si� o tym przekona¢ wªasnej skórze.
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