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1 Wst¦p

1.1 Czym jest Lubuntu?

• Nazwa Lubuntu jest poª¡czeniem sªów LXDE i Ubuntu. LXDE oznacza
Lightweight X11 Desktop Environment a Ubuntu � czªowiecze«stwo wobec

innych w j¦zyku Zulu i Xhosa.

• W marcu 2009 r. projekt Lubuntu zostaª zainicjowany na platformie
Launchpad przez Mario Behlinga.

• Celem projektu jest stworzenie odmiany Ubuntu, która jest l»ejsza, mniej
zasobo»erna i bardziej energooszcz¦dna przy u»yciu lekkich aplikacji i
LXDE jako domy±lnego interfejsu.

1.2 Dla kogo jest Lubuntu?

• Lubuntu skierowany jest do u»ytkowników komputerów PC i laptopów
dziaªaj¡cych na starszych, slabszych urz¡dzeniach, które w wi¦kszo±ci
przypadków nie maj¡ wystarczaj¡cych zasobów dla standardowych dys-
trybucji.

• Cho¢ Lubuntu jest lekk¡ dystrybucj¡, jest w stanie uruchomi¢ wszystkie
aplikacje, które oferuj¡ inne dystrybucje.

2 Lubuntu a Ubuntu

• Cechy wspólne: rdze« tego samego systemu, te same repozytoria.

• Ró»nice: ró»ne ±rodowiska gra�czne (Lubuntu wykorzystuje LXDE, a
Ubuntu Unity), ró»ne aplikacje domy±lne.

• To gªównie ±rodowisko sprawia, »e Lubuntu jest lekkie.

• Wybrane aplikacje s¡ uszczuplonymi wersjami aplikacji z Ubuntu.

• Nadal mo»na swobodnie korzysta¢ z dowolnych aplikacji dost¦pnych w
repozytoriach Ubuntu, je±li komputer mo»e je uruchomi¢.
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3 Wymagania systemowe

• System mo»e by¢ zainstalowany nawet na komputerze z Pentium II lub
Celeron z 128 MB RAM.

• Zalecane minimalne wymagania: procesor Pentium 4 lub Pentium M lub
AMD K8.

• Przy 256-384 MB RAM wydajno±¢ b¦dzie poprawna.

• 512 MB RAM w zupeªno±ci wystarcza do u»ytkowania systemu oraz do
u»ytkowania programów biurowych i prostych stron internetowych.

4 Instalacja

1. System mo»na zainstalowa¢ bootuj¡c LiveCD. Instalacj¦ uruchamia si¦ z
ikony Install Lubuntu na pulpicie LiveCD.

2. Zalecane jest zaznaczenie aktualizacji systemu podczas instalacji oraz in-
stalacji dodatkowych sterowników.

3. Nale»y wybra¢, gdzie zainstalowa¢ system. Mo»na wyczy±ci¢ caªy dysk i
pozostawi¢ jego partycjonowanie instalatorowi lub r¦cznie skon�gurowa¢
partycje.

4. Przed instalacj¡ nast¡pi kon�guracja pierwszego konto u»ytkownika.

5. Po zako«czeniu pracy instalatora, mo»na uruchomi¢ komputer ponownie,
by uruchomi¢ zainstalowany system.

5 Domy±lne aplikacje

• Gra�ka: Paint, Simple Scan

• D¹wi¦k i �lmy: Audacious, Gnome MPlayer, kamerka guvcview, nagrywa-
nie pªyt Xfburn.

• Internet: przegl¡darka Firefox, poczta Sylpheed, komunikator Pidgin, Bit-
Torrent.

• Aplikacje biurowe: dokumenty Abiword, arkusze kalkulacyjne Gnumeric,
czytnik PDF Evince.

• Akcesoria: LXTerminal, Archive Manager, Disk Utility, File Manager

PCManFM,Gcalculator, notatnik Leafpad, notatki xpad, GPicView, zrzuty
ekranu scrot.

• Gry: Ace of Penguins.
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6 Pakiety

• Mo»na zainstalowa¢ dodatkowe pakiety poleceniem apt-get w terminalu.

• �ci¡gni¦te pakiety w formacie .deb mo»na zainstalowa¢ instalatoremGDebi

w terminalu lub gra�cznie.

• Synaptic Package Manager pozwala w wygodny sposób znale¹¢ i zainsta-
lowa¢ pakiety.

• Lubuntu Software Center zawiera katalog pakietów przystosowanych do
Lubuntu.

• Ubuntu Software Center zawiera katalog pakietów przystosowanych do
Ubuntu, lecz kompatybilnych równie» z Lubuntu.

7 U»ytkownicy i grupy

• Nowe konto u»ytkownika tworzone jest poleceniem adduser w terminalu.

• Hasªo u»ytkownika jest zmieniane poleceniempasswd.

• Grupa tworzona jest poleceniem addgroup.

• Mo»na doda¢ u»ytkownika do grupy poleceniem usermod.

• By usun¡¢ u»ytkownika z grupy, u»ywa si¦ polecenia deluser.

• By skasowa¢ konto u»ytkownika, nale»y u»y¢ polecenia userdel. Pó¹niej,
mo»na skasowa¢ jego katalog home poleceniem rm.

• Uprawnienia dost¦pu do plików i katalogów zmieniane s¡ poleceniem chmod.
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