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POBIERANIE ORACLE VM VIRTUAL BOX

• Pobrać program Oracle VM Virtual Box ze strony 
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

• Z sekcji VirtualBox 6.1.30 platform packages 
pobrać wersję przeznaczona dla odpowiedniego 
systemu operacyjnego.

• Z sekcji VirtualBox 6.1.30 Oracle VM VirtualBox 
Extension Pack pobrać pakiet rozszerzeń

• Z sekcji User Manual pobrać Podręcznik 
Uzytkownika programu VirtualBox w wersji pdf.
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INSTALACJA ORACLE VM VIRTUAL BOX

• Pobrany plik instalacyjny wybranej wersji 
programu Oracle VM Virtual Box należy 
zainstalować na komputerze.

• Można zachować domyślne ustawienia instalacji.
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INSTALACJA PAKIETU ROZSZERZEŃ

• Aby zainstalować pobrany wcześniej pakiet 
rozszerzeń dla programu Oracle VM Virtual Box 
należy go wcześniej uruchomić.

• Następnie wybieramy opcję Globalne ustawienia 
dostępną w środkowej części ekranu programu. 
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INSTALACJA PAKIETU ROZSZERZEŃ

• Przechodzimy do zakładki Rozszerzenia, po czym 
wybieramy dostępny w niej przycisk dodania 
nowej paczki.
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INSTALACJA PAKIETU ROZSZERZEŃ

• Wybieramy i otwieramy pobrany wcześniej 
pakiet rozszerzeń programu Oracle VM Virtual 
Box.

• Można zachować domyślne ustawienia instalacji 
pakietu.
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INSTALACJA PAKIETU ROZSZERZEŃ

• Po poprawnej instalacji zakładka rozszerzenia 
powinna wyglądać tak jak na załączonym zrzucie 
ekranu.
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SPRZĘTOWE WSPARCIE DLA WIRTUALIZACJI

• W razie potrzeby należy włączyć sprzętowe 
wsparcie dla wirtualizacji w ustawieniach 
oprogramowania układowego BIOS lub UEFI.

• Podstawowy opis powyższej procedury można 
znaleźć pod adresem 
https://www.download.net.pl/jak-wlaczyc-
wirtualizacje-sprzetowa-w-uefi-lub-
biosie/n/15716/
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POBIERANIE GOTOWEJ INSTANCJI FREE DESKTOP

• Pobrać plik Free-Desktop.ova ze strony 
https://free-desktop.pl/index.html#ova

• Jest to gotowa instancja systemu Free-Desktop 
przeznaczona dla programu Oracle VM Virtual 
Box.

• Instancja maszyny wirtualnej jest gotową do 
bezpośredniego działania instalacją systemu 
operacyjnego wraz z oprogramowaniem 
użytkowym.

• Instancje maszyn wirtualnych mogą być 
przenoszone pomiędzy różnymi komputerami.
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IMPORT INSTANCJI FREE DESKTOP

• Aby zaimportować pobraną instancję wirtualnej 
maszyny Free Desktop uruchamiamy program 
Oracle VM Virtual Box i wybieramy polecenie 
Importuj.
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IMPORT INSTANCJI FREE DESKTOP

• Jeśli na dole ekranu widoczny jest przycisk Tryb 
eksperta, to znaczy, że obecnie pracujemy w 
uproszczonym Trybie przewodnika.

• Tryb eksperta daje nam większą kontrolę nad 
ustawieniami maszyny wirtualnej.

• Przełączamy się do trybu eksperta.
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IMPORT INSTANCJI FREE DESKTOP

• W kolejnym oknie wybieramy polecenie Wybierz 
plik wirtualnego urządzenia do 
zaimportowania…
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IMPORT INSTANCJI FREE DESKTOP

• Następnie wybieramy pobrany przez nas 
wcześniej plik instancji Free-Desktop.ova.
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IMPORT INSTANCJI FREE DESKTOP

• W kolejnym oknie widzimy podgląd domyślnych 
ustawień importowanej instancji maszyny 
wirtualnej.

• Niektóre z ustawień możemy zmieniać już na 
tym etapie.
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IMPORT INSTANCJI FREE DESKTOP

• Wstępnie dostosowujemy następujące 
ustawienia:

• Procesor – ustawiamy wartość 2;

• Pamięć – ustawiamy wartość 2048 lub 4096 MB;

• Machine Base Folder – ustawiamy folder, w 
którym docelowo chcemy przechowywać 
wszystkie pliki maszyny wirtualnej.

• Pozostałe ustawienia możemy zachować bez 
zmian.
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IMPORT INSTANCJI FREE DESKTOP

• Po wstępnym dostosowaniu ustawień 
wybieramy polecenie Importuj
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IMPORT INSTANCJI FREE DESKTOP

• Po pomyślnym zaimportowaniu instancji Free
Desktop powinniśmy zobaczyć w prawej części 
okna programu Oracle VM Virtual Box  opis 
podstawowych parametrów zaimportowanej 
maszyny wirtualnej.
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USTAWIENIA MASZYNY WIRTUALNEJ FREE-DESKTOP

• Dostosujemy teraz niektóre ustawienia maszyny 
wirtualnej z zainstalowanym systemem Free
Desktop.

• W tym celu zaznaczamy maszynę Free-Desktop 
na liście w lewej części okna programu Oracle 
VM Virtual Box, a następnie wybieramy opcję 
Ustawienia.
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USTAWIENIA MASZYNY WIRTUALNEJ FREE-DESKTOP

• W zakładce Ekran zwiększamy ilość Pamięci 
wideo przydzielonej maszynie do 128 MB

• Włączamy akcelerację 3D poprzez zaznaczenie 
odpowiedniej opcji.
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USTAWIENIA MASZYNY WIRTUALNEJ FREE-DESKTOP

• W zakładce Dźwięk włączamy funkcjonalność 
przechwytywania sygnału audio poprzez 
zaznaczenie opcji Enable Audio Input.

20



USTAWIENIA MASZYNY WIRTUALNEJ FREE-DESKTOP

• W zakładce USB włączamy wsparcie dla nowszej 
wersji technologii USB wybierając opcję 
Kontroler USB 3.0 (xHCI)
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PIERWSZE URUCHOMIENIE INSTANCJI FREE-DESKTOP

• Aby uruchomić zaimportowaną instancję 
systemu Free Desktop zaznaczamy maszynę 
Free-Desktop na liście w lewej części okna 
programu Oracle VM Virtual Box, a następnie 
wybieramy opcję Uruchom.
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PIERWSZE URUCHOMIENIE INSTANCJI FREE-DESKTOP

• Po poprawnym uruchomieniu systemu Free
Desktop powinniśmy zobaczyć okno Ekranu 
powitalnego.

• Na razie odznaczamy opcję Wyświetlaj to okno 
przy uruchomieniu.

• Następnie zamykamy ekran powitalny (wrócimy 
do niego później).
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INSTALACJA WSPARCIA DLA PAKIETU ROZSZERZEŃ

• Teraz zainstalujemy na naszej wirtualnej 
maszynie wsparcie dla zainstalowanego 
wcześniej pakietu rozszerzeń programu Oracle 
VM Virtual Box.

• W tym celu otwieramy z paska menu maszyny 
wirtualnej kategorię Urządzenia, a następnie 
wybieramy polecenie Zamontuj obraz płyty z 
dodatkami gościa…

24



INSTALACJA WSPARCIA DLA PAKIETU ROZSZERZEŃ

• W wielu popularnych systemach operacyjnych 
zamontowanie obrazu płyty instalacyjnej 
zawierającej pakietu rozszerzeń dla maszyny 
gościa spowoduje wyświetlenie komunikatu o 
możliwości automatycznego uruchomienia 
instalatora.

• Wybieramy wtedy z listy rozwijalnej opcję 
Otwórz Autorun Prompt i zatwierdzamy ją.
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INSTALACJA WSPARCIA DLA PAKIETU ROZSZERZEŃ

• Jeśli komunikat o możliwości automatycznego 
uruchomienia instalatora nie wyświetla się, to 
musimy go włączyć ręcznie.

• Aby to zrobić najpierw musimy otworzyć 
menedżer plików w systemie Free Desktop.

• W tym celu klikamy podwójnie na umieszczonej 
na pulpicie ikonie Komputer.
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INSTALACJA WSPARCIA DLA PAKIETU ROZSZERZEŃ

• Następnie podwójnym kliknięciem otwieramy 
widoczny w oknie Komputer napęd optyczny o 
nazwie VBOX CD-ROM.

• Jeśli w napędzie znajduje się poprawnie 
zamontowany obraz płyty instalacyjnej, to 
poniżej nazwy napędu powinniśmy zobaczyć 
etykietę płyty VBox_Gas_6.1.30.
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INSTALACJA WSPARCIA DLA PAKIETU ROZSZERZEŃ

• Po odczytaniu obrazu płyty w napędzie 
optycznym system powinien rozpoznać płytę 
jako zawierającą „Oprogramowanie systemu 
UNIX”.

• Powinna również pojawić się opcja „Otwórz 
Autorun Prompt”.

• Wybranie tej opcji spowoduje ręczne 
uruchomienie instalatora pakietu rozszerzeń dla 
systemu gościa.
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INSTALACJA WSPARCIA DLA PAKIETU ROZSZERZEŃ

• Po wybraniu opcji Otwórz Autorun Prompt
zobaczymy okno umożliwiające rozpoczęcie 
instalacji pakietu rozszerzeń.

• Wybieramy opcję Uruchom i przechodzimy 
dalej.
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INSTALACJA WSPARCIA DLA PAKIETU ROZSZERZEŃ

• Jeśli pojawi się okno z prośbą o podanie hasła, 
to podajemy hasło „uczen” i wybieramy opcję 
Uwierzytelnij.

• Później wyjaśnimy dlaczego pojawiło się okno z 
prośbą o dodatkowe uwierzytelnienie.

• Po zakończeniu instalacji zostaniemy poproszeni 
o naciśnięcie klawisza Enter aby zamknąć 
program instalatora.
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INSTALACJA WSPARCIA DLA PAKIETU ROZSZERZEŃ

• Po zakończeniu instalacji pakietu rozszerzeń 
powinniśmy usunąć wirtualną płytę instalacyjną 
z napędu optycznego.

• W tym celu ponownie otwieramy menedżera 
plików, a następnie w oknie Komputer klikamy 
prawym przyciskiem na symbolu napędu 
optycznego i wybieramy polecenie Wysuń.

• Po wysunięciu obrazu płyty instalacyjnej z 
napędu zamykamy okno menedżera plików.
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INSTALACJA WSPARCIA DLA PAKIETU ROZSZERZEŃ

• Zaktualizowana wersja pakietu rozszerzeń 
systemu gościa będzie dostępna dopiero po 
ponownym uruchomieniu systemu.

• W tym celu wciskamy przycisk MENU na pasku 
zadań, a następnie wybieramy polecenie 
Zakończ i Uruchom ponownie.
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KLAWISZ GOSPODARZA

• W programie Oracle VM Virtual Box jest 
zdefiniowany tak zwany klawisz gospodarza.

• Domyślnie jest to klawisz RIGHT CONTROL.

• Klawisz gospodarza pozwala na przełączanie 
przechwytywania klawiatury i myszy oraz na 
szybki dostęp do najczęściej używanych poleceń 
paska menu maszyny wirtualnej.
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TRYB PEŁNOEKRANOWY

• Jeśli chcemy pracować z maszyną wirtualną w 
trybie pełnoekranowym, to musimy otworzyć na 
pasku menu maszyny kategorię Widok, a 
następnie wybrać polecenie Tryb 
pełnoekranowy.

• Możemy również użyć skrótu klawiszowego 
Host+F, domyślnie RIGHT CONTROL + F.
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TRYB PEŁNOEKRANOWY

• W trybie pełnoekranowym domyślnie po 
najechaniu na dolną krawędź ekranu wysuwa się 
pasek menu maszyny wirtualnej.

• Tryb pełnoekranowy umożliwia bardziej 
komfortową pracę z maszyną wirtualną.

• Na razie będziemy pracować z maszyną 
wirtualną w oknie.

35



UŻYTKOWNICY W SYSTEMIE FREE DESKTOP

• System Free Desktop bazuje na dystrybucji Linux 
Mint.

• W tej rodzinie systemów Linux administratorem 
o najwyższym poziomie dostępu jest użytkownik 
o nazwie root.

• Konto użytkownika root jest tworzone 
automatycznie przy instalacji systemu.

• W dystrybucji Free Desktop, i niektórych innych 
dystrybucjach Linuksa, konto użytkownika root
nie ma przypisanego hasła i nie można się na nie 
zalogować.

• Jest to konto wirtualnego użytkownika, który 
wykonuje wszystkie zadania administracyjne w 
systemie.
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UŻYTKOWNICY W SYSTEMIE FREE DESKTOP

• Użytkownicy mogą być standardowo jednego z 
dwóch typów:

• Administrator – możemy zmieniać wszystkie 
ustawienia w systemie, a także instalować i 
aktualizować oprogramowanie.

• Użytkownik pulpitu – możemy wykonywać 
najczęściej spotykane zadania, najczęściej 
związane bezpośrednio z zarządzaniem własnym 
kontem. Nie możemy instalować ani aktualizować 
oprogramowania

• Możemy również utworzyć konto typu Własne z 
indywidualnie dostosowanymi uprawnieniami 
użytkownika.

• Możliwe jest przekształcenie istniejącego konta 
do typu Własne.
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UŻYTKOWNICY W SYSTEMIE FREE DESKTOP

• W systemie Free Desktop konto administratora 
nie ma takich samych uprawnień jak nadrzędne 
konto administratora root.

• Administrator, w określonych sytuacjach, może 
poprosić wirtualnego użytkownika root o 
wykonanie pewnych zadań, które nie są 
domyślnie dostępne dla zwykłego 
administratora.

• Pamiętajmy o tym, że krytyczne ustawienia 
systemu muszą być modyfikowane przez 
wirtualnego użytkownika root i są zabezpieczone 
przed przypadkową modyfikacją ze strony 
zwykłych administratorów i użytkowników 
pulpitu.
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UŻYTKOWNICY W SYSTEMIE FREE DESKTOP

• Domyślnie w zaimportowanej instancji systemu 
Free Desktop automatycznie logujemy się do 
konta użytkownika utworzonego na etapie 
tworzenia maszyny wirtualnej:

• Login: uczen

• Hasło: uczen

• Jest to konto użytkownika typu Własne z 
przydzieloną możliwością odwoływania się do 
wirtualnego użytkownika root.

• Użyjemy domyślnego konta uczen aby utworzyć 
swoje własne konto użytkownika:

• Utworzymy konto administratora zabezpieczone 
hasłem.

• Przydzielimy sobie uprawnienia do odwoływania 
się do wirtualnego użytkownika root.

• Wyłączymy automatyczne logowanie się do 
systemu z pominięciem etapu ręcznego 
wpisywania hasła użytkownika.

• Po przetestowaniu poprawności konfiguracji 
naszego konta użytkownika usuniemy konto 
uczen z systemu.
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TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA

• Aby utworzyć nowe konto użytkownika najpierw 
przechodzimy w ustawieniach systemu do 
panelu Użytkowników i grup.

• W tym celu najpierw otwieramy MENU i 
wybieramy Centrum sterowania.
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TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA

• Następnie z sekcji Administracja wybieramy 
panel Użytkownicy i grupy.
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TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA

• Teraz z wybieramy Dodaj i zatwierdzamy akcję 
hasłem użytkownika uczen.
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TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA

• W kolejnym oknie podajemy nazwę konta, 
wyświetlaną przez system operacyjny, i nazwę 
użytkownika, używaną wewnętrznie przez system 
operacyjny, a następnie zatwierdzamy nasz wybór.

• Należy zwrócić uwagę, że wewnętrzna nazwa 
użytkownika może się składać wyłącznie z 
określonych znaków.

• Na tym etapie możemy również zadecydować o 
zaszyfrowaniu katalogu domowego użytkownika.

• UWAGA: Utrata hasła do konta spowoduje utratę 
dostępu do zaszyfrowanych danych w katalogu 
domowym użytkownika.
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TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA

• Następnie mamy dwie możliwości ustawienia 
hasła dla tworzonego konta:

• Możemy ręcznie utworzyć hasło.

• Możemy automatycznie wygenerować hasło.
W tym przypadku będzie ono pseudolosowe, 
więc należy je dobrze zapamiętać.

• Jeśli chcemy aby system nie pytał o hasło przy 
logowaniu na tworzone konto, to możemy 
zaznaczyć odpowiednią opcję.

• W zależności od przeznaczenia komputera i konta 
użytkownika może to być zalecane lub nie.
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TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA

• W razie potrzeby zatwierdzamy kolejne akcje 
hasłem użytkownika uczen.

• Będzie to wymagane zawsze w sytuacji kiedy 
próbujemy wykonać akcje zarezerwowaną dla 
użytkownika root.

• Po utworzeniu konta powinniśmy je zobaczyć na 
liście użytkowników w oknie Ustawienia 
użytkowników.
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KONFIGURACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

• Teraz dostosujemy ustawienia naszego konta.

• Najpierw zmienimy typ konta na konto 
administratora.

• W tym celu zaznaczamy nasze konto na liście 
użytkowników i w prawej części okna wybieramy 
polecenie Zmień… dla typu konta.
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KONFIGURACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

• Ustawiamy typ konta na Administrator i 
zatwierdzamy wybór.
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KONFIGURACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

• W opisie naszego użytkownika powinniśmy 
zobaczyć zaktualizowany typ konta.

• UWAGA: Zazwyczaj zmiany uprawnień będą 
widoczne dopiero po ponownym zalogowaniu 
się na modyfikowane konto.

• W ustawieniach użytkowników mamy również 
dostępne polecenie Zmień… dla hasła. Polecenie 
to daje nam ponowny dostęp do panelu 
zarządzania hasłem dla danego konta.
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KONFIGURACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

• Możemy jeszcze wybrać polecenie Zaawansowane 
ustawienia i w zakładce Uprawnienia użytkownika 
sprawdzić czy mamy przydzielony pełen zestaw 
uprawnień.

• W razie potrzeby przydzielamy sobie brakujące 
uprawnienia.

• W takiej sytuacji nasz typ konta może ulec zmianie 
na własne (administrator + dodatkowe 
uprawnienia).

• Dla porównania możemy wybrać na chwilę konto 
uczen i sprawdzić jaki ma przydzielony typ konta i 
jakie ma przydzielone uprawnienia użytkownika.
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KONFIGURACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

• Teraz przydzielimy dla naszego konta 
uprawnienia do odwoływania się do 
użytkownika root.

• W tym celu zaznaczamy nasze konto na liście 
użytkowników, a następnie wybieramy polecenie 
Zarządzaj grupami.
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KONFIGURACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

• Na wszelki wypadek sprawdzamy czy nasz 
użytkownik jest członkiem grupy adm.

• W tym celu zaznaczamy tę grupę i wybieramy jej 
Właściwości.
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KONFIGURACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

• W razie potrzeby włączamy naszego użytkownika 
na liście członków grupy adm i zatwierdzamy 
wybór.
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KONFIGURACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

• Następnie w ten sam sposób sprawdzamy czy 
nasz użytkownik jest członkiem grupy sudo.
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KONFIGURACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

• W razie potrzeby włączamy naszego użytkownika 
na liście członków grupy sudo i zatwierdzamy 
wybór.
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KONFIGURACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

• Aby upewnić się, że wprowadzone zmiany 
zostaną zastosowane, uruchamiamy ponownie 
system.

• W tym celu najpierw zamykamy wszystkie 
otwarte panele administracyjne, a następnie 
otwieramy MENU i wybieramy ciąg poleceń 
Zakończ -> Uruchom ponownie.
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KONFIGURACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

• Po ponownym uruchomieniu obserwujemy, że 
system automatycznie, bez konieczności 
wpisywania hasła, loguje się do konta uczen.

• Aby to zmienić musimy wyłączyć automatyczne 
logowanie.

• W tym celu najpierw za pomocą MENU 
otwieramy Centrum sterowania, a następnie w 
sekcji Administracja wybieramy panel Okno 
logowania.
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KONFIGURACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

• W panelu Okno logowania przechodzimy do 
zakładki użytkownicy.

• W sekcji Automatyczne logowanie musimy w 
polu Nazwa użytkownika usunąć wpis uczen.

• Następnie zamykamy wszystkie okna ustawień i 
zgodnie z zaleceniami ponownie uruchamiamy 
system.
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KONFIGURACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

• Po ponownym uruchomieniu systemu na 
ekranie logowania wybieramy nasze konto.

• Logujemy się do niego za pomocą ustawionego 
przez nas hasła.

58



KONFIGURACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

• Teraz upewnimy się, że mamy uprawnienia do 
dostępu do użytkownika root.

• W tym celu otwieramy okno terminala.

• Możemy je otworzyć za pomocą polecenia 
Terminal dostępnego w Menu.

• Przycisk Terminala jest też dostępny 
bezpośrednio na pasku zadań. 
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KONFIGURACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

• W oknie terminala wpisujemy i zatwierdzamy 
klawiszem ENTER następujące polecenie:

• sudo -l
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KONFIGURACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

• Jeśli w wyniku wykonania polecenia zobaczymy 
następujący komunikat,

Użytkownik nazwa_użytkownika może 
uruchamiać na free-desktop-vbox następujące 
polecenia: (ALL : ALL) ALL

to znaczy, że mamy poprawnie przydzielone 
uprawnienia dostępu do wirtualnego 
użytkownika root.

• Możemy już zamknąć okno terminala.
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USUWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

• Teraz usuniemy z systemu niepotrzebne konto 
użytkownika uczen.

• W tym celu otwieramy ponownie panel 
Użytkownicy i grupy w sekcji Administracja 
Centrum sterowania.

• Na liście użytkowników wybieramy użytkownika 
uczeń, a następnie wybieramy polecenie Usuń.

• Pamiętajmy o tym, że teraz jesteśmy zalogowani 
do naszego konta i akcje administracyjne 
uwierzytelniamy hasłem do naszego konta.
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USUWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

• W kolejny oknie dialogowym wybieramy opcję 
Usuń pliki, tak aby w systemie nie pozostały 
zbędne pliki po usuwanym użytkowniku.

• Na tym etapie mamy również dostępne opcje 
archiwizacji plików usuwanego użytkownika lub 
rezygnacji z wykonania operacji usuwania konta.
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USUWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

• Teraz w panelu Użytkownicy i grupy na liście 
użytkowników powinniśmy widzieć tylko 
naszego użytkownika.

• Możemy teraz zamknąć wszystkie otwarte okna 
ustawień.
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ĆWICZENIE

1) Uruchomić ponownie system maszyny 
wirtualnej.

2) Zalogować się na swoje konto.

3) Utworzyć konto użytkownika o następujących 
parametrach:

• Nazwa (wyświetlana): Test

• Nazwa użytkownika (wewnętrzna): test

• Hasło: test001

4) Ustawić typ konta Test na Użytkownik pulpitu.

5) Upewnić się, że dla konta Test jest wymagane 
podanie hasła przy logowaniu.

6) Upewnić się, że użytkownik Test NIE JEST 
członkiem grup adm i sudo. W razie potrzeby 
dokonać odpowiedniej zmiany.

7) Przelogować się na konto użytkownika Test:
MENU -> Wyloguj -> Przełącz użytkownika

8) Przetestować czy użytkownik Test ma 
uprawnienia dostępu do użytkownika root.
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