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ĆWICZENIE (PRZYPOMNIENIE)

1) Zaimportować instancję maszyny wirtualnej Free-
Desktop-M.Ova.

• Opcjonalnie można dostosować parametry maszyny.

2) Uruchomić system maszyny wirtualnej.

3) Zalogować się na konto Nauczyciel.

• hasło: n@uczycieL

4) Utworzyć konto użytkownika o następujących 
parametrach:

• Nazwa (wyświetlana): Test

• Nazwa użytkownika (wewnętrzna): test

• Hasło: test001

5) Ustawić typ konta Test na Użytkownik pulpitu.

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

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

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

9) Przetestować czy użytkownik Test ma uprawnienia 
dostępu do użytkownika root.
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EKRAN POWITALNY

• Po uruchomieniu zaimportowanej instancji Free-
Desktop-M.ova maszyny wirtualnej powinno 
pojawić się okno ekranu powitalnego.
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EKRAN POWITALNY

• Jeśli okno ekranu powitalnego nie jest widoczne, 
to można je ponownie otworzyć poprzez 
przejście do Menu i wpisaniu w polu 
wyszukiwania hasła „Ekran powitalny”.
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EKRAN POWITALNY

• Możemy również ręcznie wybrać następującą 
sekwencję poleceń:

• Menu -> Centrum Sterowania -> Wygląd -> Ekran 
powitalny.
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EKRAN POWITALNY

• Kiedy mamy już otwarty ekran powitalny 
przechodzimy do zakładki Pierwsze kroki.

• Zakładka ta zawiera łącza do podstawowych 
ustawień systemu operacyjnego.
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KOLORY PULPITU

• W sekcji kolory pulpitu mamy do dyspozycji dwa 
ustawienia: 

• kolor przewodni motywu  - będzie to dominujący 
kolor stosowany w graficznym interfejsie 
użytkownika systemu operacyjnego.

• Jasny lub ciemny motywu – w zależności od 
wykorzystywanego sprzętu mogą być inne 
zalecenia co do typu motywu, np. dla ekranów 
LCD zalecany jest ciemny motyw (minimalizuje 
zużycie matrycy i podświetlenia ekranu).
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SYSTEM MIGAWEK

• Teraz zajmiemy się sekcją System migawek.

• Migawki są jednym z podstawowych rodzajów 
zabezpieczeń na wypadek awarii systemu 
operacyjnego.

• Pozwalają one na przywrócenie komputera do 
wcześniejszego stanu.

• Odpowiednikiem migawek w systemach 
Windows są punkty przywracania systemu.
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SYSTEM MIGAWEK

• Za system migawek w naszej wersji systemu 
operacyjnego odpowiada preinstalowana 
aplikacja Timeshift.

• Naciśnięcie przycisku Uruchom powinno 
otworzyć okno Kreatora konfiguracji migawek 
(może być wymagane uwierzytelnienie hasłem 
akcji administracyjnej).
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SYSTEM MIGAWEK

• Po uruchomieniu Kreatora konfiguracji migawek 
jako pierwsze powinniśmy zobaczyć okno 
wyboru typu migawki.

• Standardowo w systemie Linux Mint dostępne są 
dwa rodzaje migawek:

• Migawki typu RSYNC,

• Migawki typu BTRFS.
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MIGAWKI TYPU RSYNC

• Są kopią systemu plików komputera (ale 
niekompletną).

• Pierwsza migawka zawiera wszystkie 
uwzględniane pliki.

• Kolejne migawki mogą się składać z dwóch 
rodzajów obiektów:

• Nowe i zmienione uwzględniane pliki.

• Dowiązania do niezmienionych uwzględnianych 
plików zawartych w poprzednich migawkach.

• Dla migawek tego typu można wybrać pomijanie 
lub dołączanie konkretnych katalogów i plików.

• Mogą one być utworzone na dowolnym dysku 
sformatowanym za pomocą linuksowego 
systemu plików.

• Zalecane jest aby był to dysk zewnętrzny  (lub 
ewentualnie wewnętrzny, ale niesystemowy) 
przeznaczony wyłącznie na potrzeby 
przechowywania migawek.

• Migawki przechowywane na dysku systemowy 
mogą ulec uszkodzeniu w przypadku wystąpienia 
awarii systemu.
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MIGAWKI TYPU BTRFS

• Są kompletną kopią systemu plików komputera (1 
do 1).

• Do ich zastosowania wymagana jest odpowiednia 
instalacja systemu operacyjnego:

• Partycja sformatowana z wykorzystaniem systemu 
plików BTRFS.

• Katalogi systemowe muszą mieć odpowiedni układ 
rozmieszczenia w systemie plików.

• Są one zapisywane na tym samym dysku, który 
mają zabezpieczać.

• Uszkodzenie dysku systemowego uszkadza  również 
migawki.

• Są one tworzone i przywracane natychmiast, przy 
użyciu wbudowanych funkcji systemu plików BTRFS.

• Tworzenie i przywracanie takiej migawki jest 
operacją atomową na poziomie systemu plików.

• Operacja atomowa nie może być przerwana ani 
zakłócona przez inną operację, aż do czasu 
ukończenia tej operacji atomowej.

• Przywracanie zachowanej migawki nie nadpisuje 
oryginalnych danych.

• Na poziomie systemu plików następuje zmiana 
„oznaczeń”: aktualna kopia systemu zostaje 
oznaczona jako migawka, a przywracana migawka 
zostaje oznaczona jako aktualna kopia systemu.
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SYSTEM MIGAWEK

• Nasza maszyna wirtualna NIE POSIADA dysku 
sformatowanego z wykorzystanie systemu 
plików typu BTRFS.

• W związku z tym wybierzemy migawki typu 
RSYNC.

• Migawki RSYNC są na ogół bezpieczniejszym 
wyborem
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SYSTEM MIGAWEK

• Podczas tworzenia naszej maszyny wirtualnej 
celowo ograniczyliśmy rozmiar jedynego 
wykorzystywanego wirtualnego dysku twardego.

• Miało to na celu minimalizację rozmiaru pliku 
instancji Free-Desktop-M.ova do pobrania i 
zaimportowania.

• Wykorzystywany przez nas dysk wirtualny 
maszyny jest zbyt mały, aby włączyć na nim 
system migawek.

• Utworzymy, i podłączymy do naszej maszyny, 
drugi dysk wirtualny.

• Będzie on przeznaczony wyłącznie do 
przechowywania migawek.

• Będzie to odpowiednikiem 
podłączenia/zamontowania w komputerze 
dodatkowego dysku.

• W tym celu najpierw zamykamy wszystkie 
otwarte okna, a następnie wyłączamy naszą 
maszynę wirtualną.
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TWORZENIE I PODŁĄCZANIE NOWEGO DYSKU

• Aby utworzyć i podłączyć do naszej maszyny 
nowy dysk wirtualny najpierw musimy ją 
zaznaczyć na liście maszyn programu Oracle VM 
VirtualBox.

• Następnie przechodzimy do ustawień naszej 
maszyny wirtualnej.
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TWORZENIE I PODŁĄCZANIE NOWEGO DYSKU

• W oknie ustawień przechodzimy do sekcji 
Pamięć.

• Następnie zaznaczamy kontroler SATA napędów 
dyskowych.
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TWORZENIE I PODŁĄCZANIE NOWEGO DYSKU

• Dalej, za pomocą przycisku umieszczonego obok 
nazwy kontrolera lub na dole listy urządzeń 
pamięci masowej, wybieramy dodanie nowego 
dysku.
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TWORZENIE I PODŁĄCZANIE NOWEGO DYSKU

• Dzięki temu otwiera się okno wyboru 
wirtualnego dysku twardego do podłączenia.

• Prawdopodobnie w tym momencie mamy 
dostępny tylko jeden dysk – dysk systemowy 
naszej maszyny wirtualnej.

• Musimy zatem utworzyć nowy dysk. W tym celu 
wybieramy polecenie „Create”.
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TWORZENIE I PODŁĄCZANIE NOWEGO DYSKU

• Utworzymy wirtualny dysk twardy typu VDI z 
dynamicznie przydzielanym rozmiarem fizycznym.

• Ustalamy wybrane parametry tworzonego dysku:

• Nazwa końcowa pliku – Free-Deskto-Mig.vdi.

• Rozmiar – 20GB.

• Ścieżka dostępu – bez zmian (zachowujemy ścieżkę 
zaproponowaną przez kreator, ale zmieniamy nazwę 
końcową pliku).

• Po ustaleniu parametrów wybieramy polecenie 
„Utwórz”.
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TWORZENIE I PODŁĄCZANIE NOWEGO DYSKU

• Po utworzeniu naszego nowego dysku 
powinniśmy go zobaczyć w oknie wyboru dysku 
twardego jako tzw. nie podłączony dysk („Not 
attached”).

• Zaznaczamy go i korzystamy z przycisku 
„Choose”, czyli wybierz
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TWORZENIE I PODŁĄCZANIE NOWEGO DYSKU

• W efekcie powinniśmy zaobserwować dwie 
rzeczy:

• Pojawienie się drugiego dysku podłączonego 
wybranego Kontrolera SATA.

• Automatyczną zmianę wartości parametru „Ilość 
portów kontrolera SATA” z 1 na 2.
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TWORZENIE I PODŁĄCZANIE NOWEGO DYSKU

• Tak jak wspomnieliśmy wcześniej , omówiona 
procedura jest odpowiednikiem zamontowania 
w zestawie komputerowym dodatkowego 
wewnętrznego dysku twardego.

• Analogicznie jak w przypadku montażu 
prawdziwego fizycznego dysku w zestawie 
komputerowym, tak samo w tym przypadku, nie 
oznacza to jeszcze, że nasze nowe urządzenie 
pamięci masowej jest gotowe do pracy.

• Aby moc z niego skorzystać musimy jeszcze 
założyć i sformatować partycję.

• Dla prostoty utworzymy na całym dysku jedną 
partycję podstawową (przeznaczoną wyłącznie 
do przechowywania migawek systemu).
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FORMATOWANIE NOWEGO DYSKU

• Aby to zrobić najpierw uruchamiamy naszą 
wirtualna maszynę.

• Po uruchomieniu wybieramy ciąg poleceń 
Menu->Centrum sterowania.
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FORMATOWANIE NOWEGO DYSKU

• Następnie przechodzimy do sekcji Sprzęt w 
Centrum sterowania i wybieramy łącze Dyski.
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FORMATOWANIE NOWEGO DYSKU

• W ten sposób powinniśmy otworzyć okno 
zarządzania dyskami.
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FORMATOWANIE NOWEGO DYSKU

• W systemach z rodziny Linux, inaczej ni z w 
systemach z rodziny Windows, dyski twarde i 
partycje nie mają przydzielonych liter.

• Zamiast tego są one widoczne w katalogu /dev
jako podkatalogi o ściśle określonych nazwach. 

26

• Nazwa dysku bądź partycji składa się z trzech 
części:

• Początek – sd lub hd.

• sd oznacza urządzenie pamięci masowej 
podłączone do kontrolera SATA.

• hd oznacza urządzenie pamięci masowej 
podłączone do kontrolera IDE.

• Środek – litera alfabetu łacińskiego, np. a, b, c, … 
(kolejne litery są przypisywane kolejnym 
urządzeniom).

• Koniec – numer, np. 1, 2, 3, … (kolejne numery są 
przyznawane kolejnym partycjom na urządzeniu).



FORMATOWANIE NOWEGO DYSKU

• Oryginalny dysk SATA naszej maszyny wirtualnej 
ma przypisaną nazwę sda.

• Posiada on dwie partycje:

• Partycja główna (systemowa) – przypisana nazwa 
to sda2.

• Partycja wymiany – przypisana nazwa to sda1.

• Partycja wymiany ma numer 1, bo została 
utworzona na dysku sda w pierwszej kolejności.
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FORMATOWANIE NOWEGO DYSKU

• Nowo utworzony dysk SATA naszej maszyny 
wirtualnej ma przypisaną nazwę sdb.

• Domyślnie posiada on tylko jedną partycję:

• Jej przypisana nazwa to również sdb.

• Numer nie jest potrzebny w przypadku dysku z 
pojedynczą partycją.

• Widzimy, że zawartość tej partycji jest nieznana 
(nie została ona jeszcze sformatowana).
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FORMATOWANIE NOWEGO DYSKU

• Aby utworzyć i sformatować domyślną partycję 
naszego nowego dysku sdb musimy go zaznaczyć 
i wybrać „Dodatkowe opcje partycji”.
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FORMATOWANIE NOWEGO DYSKU

• Następnie z listy rozwijalnej wybieramy 
polecenie „Sformatuj partycję”.
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FORMATOWANIE NOWEGO DYSKU

• Teraz powinno się otworzyć okno formatowania 
woluminu pozwalające na wybór:

• Nazwy woluminu (partycji).

• Nadpisania lub nie istniejących danych.

• Typu partycji.

• W naszym przypadku ustawmy następujące 
parametry woluminu:

• Nazwa – Migawki systemu

• Nadpisanie istniejących danych – włączone

• Typ – ext4

• Po ustawieniu wybranych parametrów 
przechodzimy „Dalej”.
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FORMATOWANIE NOWEGO DYSKU

• Jeśli włączyliśmy opcję nadpisania istniejących 
danych, to powinno pojawić się okno z 
ostrzeżeniem.

• Nadpisywanie istniejących danych na ogół jest 
operacją nieodwracalną.

• Po upewnieniu się, że formatujemy odpowiednią 
partycję (zwracamy uwagę na nazwę partycji –
sdb) potwierdzamy akcję za pomocą przycisku 
„Sformatuj”.

• W razie potrzeby dokonujemy autoryzacji akcji 
administracyjnej za pomocą hasła.
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FORMATOWANIE NOWEGO DYSKU

• Po dokonaniu niezbędnych potwierdzeń zaczyna 
się proces formatowania.

• Po jego zakończeniu widzimy, że partycja, w 
dalszym ciągu, jest „niezamontowana”.

• Zawartość niezamontowanych partycji nie jest 
widoczna w systemie.
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MONTOWANIE NOWEGO DYSKU

• Ponownie używamy przycisku „Dodatkowe opcje 
partycji”, ale tym razem z listy rozwijalnej 
wybieramy polecenie „Modyfikuj opcje 
montowania”.

34



MONTOWANIE NOWEGO DYSKU

• W nowo otwartym oknie Opcji montowania 
odznaczamy „Domyślne ustawienia sesji 
użytkownika”

• Teraz, w razie potrzeby, zaznaczamy następujące 
opcje:

• Montowanie podczas uruchamiania systemu.

• Wyświetlanie w interfejsie użytkownika.

• Pozostałe opcje mogą pozostać skonfigurowane 
automatycznie przez system operacyjny.
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MONTOWANIE NOWEGO DYSKU

• Zatwierdzamy zmiany Opcji montowania 
przyciskiem „Ok” i w razie potrzeby dokonujemy 
autoryzacji akcji administracyjnej za pomocą 
hasła.

• Następnie aby zastosować zmiany zamykamy 
wszystkie otwarte okna i uruchamiamy 
ponownie system.
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• Po restarcie systemu sprawdzimy, czy nasza 
nowa partycja jest rzeczywiście widoczna w 
systemie operacyjnym.



MONTOWANIE NOWEGO DYSKU

• W tym celu otwieramy aplikację Dyski w 
Centrum Sterowania w sekcji Sprzęt.

• Po wybraniu dysku i partycji sdb widzimy, że jest 
ona rzeczywiście zamontowana w katalogu 
/mnt.

• Widzimy również, że ścieżka dostępu do jej 
katalogu głównego jest mało intuicyjna.
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MONTOWANIE NOWEGO DYSKU

• Jeśli chcemy, to możemy zmienić punkt 
montowania na bardziej intuicyjny.

• W tym celu ponownie wybieramy „Dodatkowe 
opcje partycji”, a następnie „Modyfikuj opcje 
montowania”.

• Zmieniamy punkt montowania np. na 
/mnt/migawki.

• Zatwierdzamy zmiany i w razie potrzeby 
uwierzytelniamy akcję, po czym zamykamy 
wszystkie okna i restartujemy system aby 
zastosować zmiany.
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SYSTEM MIGAWEK

• Możemy teraz wrócić do konfigurowania 
Systemu migawek.

• Migawki systemu tworzone za pomocą narzędzia 
Timeshift mają chronić pliki i ustawienia 
systemowe.

• Zadaniem migawek NIE JEST ochrona danych 
użytkownika.

• Katalogi domowe użytkowników są domyślnie 
wykluczone z zawartości migawek.

• Na etapie konfiguracji można wymusić 
uwzględnianie danych użytkowników w 
migawkach, ale NIE JEST to zalecane.

• Wyróżniamy różne poziomy migawek ze względu 
na częstotliwość i moment utworzenia:

• Migawki zaplanowane – tworzone zgodnie z 
ustalonym harmonogramem i w ustalonych 
odstępach czasu.

• Migawki rozruchowe – tworzone przy każdym 
uruchomieniu systemu operacyjnego.

• Dokładniej są one wykonywane z opóźnieniem 10 
min. Od startu systemy, aby uniknąć spowalniania 
procesów rozruchowych.

• Dla każdego poziomu można indywidualnie 
określić liczbę migawek do przechowywania.
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SYSTEM MIGAWEK

• Najpierw wracamy do odpowiedniej sekcji 
ekranu powitalnego.

• Wybieramy ciąg poleceń Menu->Centrum 
Sterowania-> Ekran powitalny

• W Ekranie powitalnym przechodzimy do zakładki 
Pierwsze kroki, a następnie do sekcji System 
Migawek

• W sekcji System Migawek wybieramy przycisk 
„Uruchom”.
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SYSTEM MIGAWEK

• Tym razem, jako że próbowaliśmy uruchomić 
konfigurację Systemu migawek już wcześniej, 
prawdopodobnie zobaczymy już standardowe 
okno programu Timeshift.

• Na razie możemy zignorować komunikat o zbyt 
małej ilości miejsca na dysku.

• Zwróćmy uwagę, że komunikat ten dotyczy 
partycji systemowej sda2.

• My będziemy chcieli przeznaczyć na potrzeby 
Systemu migawek partycję sdb.
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SYSTEM MIGAWEK

• Na początek, żeby ułatwić sobie nieco pracę, 
chcemy wrócić do okna Kreatora konfiguracji 
migawek.

• W tym celu wybieramy odpowiedni przycisk.
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SYSTEM MIGAWEK

• W pierwszym oknie Kreatora wybieramy, 
ustalony już wcześniej, typ RSYNC dla migawek i 
przechodzimy „Dalej”.
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SYSTEM MIGAWEK

• W następnym oknie kreatora wybieramy 
partycję sdb na lokalizację przechowywania 
migawek i przechodzimy „Dalej”.

• Partycja systemowa sda2 NIE JEST zalecana, a 
poza tym i tak jest na niej zbyt mało wolnego 
miejsca.

• Utworzone migawki będą przechowywane na 
wybranej partycji wewnątrz katalogu /timeshift.
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SYSTEM MIGAWEK

• W kolejnym oknie  kreatora wybieramy poziomy, 
częstotliwość i liczbę migawek, które chcemy 
przechowywać.

• Zalecane są minimum 2 migawki rozruchowe i 2 
migawki codzienne.

• My, wstępnie, zaplanujemy przechowywanie po 
1 migawce tygodniowej i codziennej oraz 2 
migawek rozruchowych.

• Opcję wstrzymania wiadomości pozostawiamy 
zaznaczoną i przechodzimy „Dalej”.

45



SYSTEM MIGAWEK

• W razie komunikatów o braku lub zbyt małej 
ilości wolnego miejsca na dysku przeznaczonym 
do przechowywania migawek zmniejszymy ich 
liczbę do 1 codziennej i 1 rozruchowej oraz 
usuniemy zbędne nadmiarowe migawki 
zachowane na dysku.
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• Z przyczyn technicznych nasza maszyna 
wirtualna ma zamontowane stosunkowo 
niewielkie dyski twarde i trzeba brać pod uwagę 
możliwość wystąpienia takiej sytuacji.



SYSTEM MIGAWEK

• W kolejnym oknie mamy możliwość dołączenia 
do migawek plików użytkowników. Dla każdego 
użytkownika mamy do wyboru 3 opcje:

• Exclude All Files – domyślne ustawienie. Katalog 
domowy jest w całości wyłączony z migawek.

• Include Only Hidden Files – w migawkach 
uwzględniane są tylko ukryte pliki użytkownika 
(często są to różne pliki konfiguracyjne).

• Include All – katalog domowy jest w całości 
uwzględniany w migawkach.

• Wybieramy dla wszystkich użytkowników 
pierwsze ustawienie (Exclude All Files) i 
przechodzimy „Dalej”.
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SYSTEM MIGAWEK

• W kolejnym kroku powinno się pojawić okno 
informacyjne zakończenia konfiguracji Systemu 
migawek.

• Po zapoznaniu się z informacjami kończymy 
działanie kreatora.

• Na razie nie widzimy jeszcze żadnej utworzonej 
migawki na liście.

• Zamykamy okno programu Timeshift i wracamy 
do Ekranu powitalnego.
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MENEDŻER STEROWNIKÓW

• Teraz przejdziemy do kolejnej sekcji w zakładce 
Pierwsze kroki Ekranu powitalnego, czyli do 
Menedżera sterowników.

• Wybieramy przycisk „Uruchom” i w razie 
potrzeby uwierzytelniamy akcję.
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MENEDŻER STEROWNIKÓW

• Menedżer sterowników sprawdzi aktualność 
sterowników dla sprzętu i poinformuje nas o 
dostępnych aktualizacjach lub ich braku.
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MENEDŻER AKTUALIZACJI

• Jeśli nie ma dostępnych aktualizacji 
sterowników, to zamykamy okno Menadżera 
sterowników i przechodzimy do kolejnej sekcji, 
czyli do Menedżera aktualizacji.

• Menedżer aktualizacji zajmuje się szeroko 
rozumianym oprogramowaniem zainstalowanym 
w naszym systemie komputerowym.

• Menedżer sterowników zajmuje się wyłącznie 
sterownikami do sprzętu.

51



MENEDŻER AKTUALIZACJI

• W kolejnych krokach będziemy postępować 
zgodnie z sugestiami Menedżera aktualizacji.

• Prawdopodobnie najpierw otrzymamy 
informację o dostępnej aktualizacji samego 
Menedżera.

• Wybieramy zastosuj aktualizację i 
uwierzytelniamy akcję.
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MENEDŻER AKTUALIZACJI

• Po aktualizacji Menedżera automatycznie 
wyszukają się dostępne aktualizacje składników 
systemowych oraz oprogramowania 
użytkowego.

• Dla każdej znalezionej aktualizacji możemy 
indywidualnie zdecydować czy chcemy ją pobrać 
i zainstalować.

• Po zaznaczeniu interesujących nas aktualizacji 
wybieramy przycisk „Zainstaluj aktualizacje”.
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MENEDŻER AKTUALIZACJI

• Czasami instalacja aktualizacji wymaga 
zainstalowania pewnej liczby dodatkowych 
pakietów.

• Nowsze wersje oprogramowania mogą wprowadzać 
dodatkowe wymagania i zależności programowe.

• W razie wykrycia takiej potrzeby pojawi się lista 
dodatkowych wymaganych pakietów.

• Jeśli dalej chcemy dokonać aktualizacji, to 
zatwierdzamy ją i ewentualnie ponownie 
uwierzytelniamy akcję.
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• Teraz musimy cierpliwie poczekać na pobranie i 
instalację wybranych pakietów aktualizacji.

• Czas wymagany na aktualizację zależy oczywiście od 
ilości i rozmiaru pakietów, a także od wydajności 
systemu komputerowego, przepustowości łączy 
internetowych, wydajności serwerów z 
repozytoriami pakietów itp.

• Warto zaplanować przeprowadzanie aktualizacji, tak 
aby dysponować odpowiednim zapasem czasu.

• W rzeczywistości aktualizację oprogramowania 
warto zrobić na nieco dalszym etapie konfiguracji 
systemu, tuż po instalacji wybranego przez nas 
dodatkowego oprogramowania użytkowego.



MENEDŻER AKTUALIZACJI

• Po zainstalowaniu wybranych przez nas 
pakietów uaktualnień zalecane jest ponowne 
uruchomienie systemu w celu zastosowania 
wprowadzonych zmian.

• Zamykamy wszystkie otwarte okna i 
uruchamiamy ponownie system.
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MENEDŻER OPROGRAMOWANIA

• Kontynuujemy podstawową konfigurację 
naszego systemu operacyjnego.

• W tym celu ponownie uruchamiamy zakładkę 
Pierwsze kroki Ekranu powitalnego i 
przechodzimy do sekcji Menedżer 
oprogramowania.

• Chwilowo pominiemy następną w kolejności 
sekcję Ustawienia syatemowe.
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MENEDŻER OPROGRAMOWANIA

• Po wybraniu przycisku „Uruchom” powinno się 
otworzyć okno Menedżera oprogramowania.

• Menedżer oprogramowania pozwala nam w 
łatwy sposób wyszukiwać i instalować 
dodatkowe aplikacje.

• Domyślnie system operacyjny Linux Mint jest 
dystrybuowany razem ze stosunkowo niewielkim 
zestawem preinstalowanych aplikacji.

• System Free Desktop, bazujący na dystrybucji 
Linux Mint, jest wyposażony w nieco większy 
zestaw aplikacji.
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MENEDŻER OPROGRAMOWANIA

• Nowe aplikacje do zainstalowania możemy 
wyszukiwać po nazwach lun po hasłach za 
pomocą pola wyszukiwania.

• Możemy też manualnie przeglądać wybrane 
kategorie oprogramowania

• Możemy także wyszukiwać po nazwach lub po 
hasłach wewnątrz wybranej kategorii.
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MENEDŻER OPROGRAMOWANIA

• Dla niektórych kategorii, po ich wybraniu, mogą 
być również dostępne podkategorie.

• Np. po wybraniu kategorii Programowanie 
widzimy w lewej części okna kilka dostępnych 
podkategorii.
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INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

• Aby zapoznać się z funkcjonalnością Menedżera 
oprogramowania dla przykładu wyszukamy i 
zainstalujemy edytor tekstu o nazwie 
Notepadqq.

• Edytor Notepadqq jest linuksowym 
odpowiednikiem windowsowego edytora 
Notepad++.
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INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

• Aplikację Notepadqq możemy wyszukać w pasku 
wyszukiwania wpisując jej nazwę.
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INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

• Możemy też wyszukać ją manualnie po nazwie 
wśród aplikacji w kategorii Biuro.
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INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

• Po wyszukaniu w dowolny sposób aplikacji 
Notepadqq wybieramy ją.

• Wybieramy wersję o nazwie dokładnie 
Notepadqq.

• Wersja Notepadqq (Flathub) jest inaczej 
dystrybuowana.

• Po wybraniu aplikacji pojawi się okno 
zawierające jej opis.

• Po zapoznaniu się z przedstawionymi w nim 
informacjami wybieramy przycisk „Instaluj”.

• W razie potrzeby uwierzytelniamy akcję.
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INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

• Po poprawnym zakończeniu instalacji 
zauważymy, że przycisk „Instaluj” zniknął.

• Zamiast niego pojawiły się dwa nowe przyciski: 
„Uruchom” i „Usuń”.
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INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

• Wybieramy przycisk „Uruchom” i, jeśli instalacja 
się powiodła, po chwili mamy na ekranie 
otwarte okno naszej nowo zainstalowanej 
aplikacji Notepadqq.
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MENEDŻER OPROGRAMOWANIA

• Na razie zamykamy okno edytora Notepadqq.

• Następnie za pomocą przycisku cofania wracamy 
do okna głównego Menadżera oprogramowania.
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MENEDŻER OPROGRAMOWANIA

• Teraz dla przykładu spróbujemy usunąć jakiś 
zainstalowany program.

• Powinniśmy odinstalowywać tylko te aplikacje, 
co do których mamy pewność, że nie są dalej 
potrzebne, i że można je bezpiecznie 
odinstalować.
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• Pamiętajmy, że migawki sytemu mogą stanowić 
pewne zabezpieczenie na wypadek deinstalacji 
nieodpowiedniego programu.



USUWANIE OPROGRAMOWANIA

• Odinstalujemy aplikację Pioneers zawartą w 
domyślnym zestawie aplikacji systemu Free
Desktop.

• W tym celu najpierw w głównym oknie 
Menedżera oprogramowania wybieramy 
przycisk dodatkowych opcji.
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USUWANIE OPROGRAMOWANIA

• Następnie z listy rozwijalnej wybieramy 
polecenie „Pokaż zainstalowane programy”.

69



USUWANIE OPROGRAMOWANIA

• Na liście zainstalowanych programów 
znajdujemy, manualnie lub za pomocą pola 
wyszukiwarki, wybraną przez nas do usunięcia 
aplikację Pioneers.
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USUWANIE OPROGRAMOWANIA

• Po wybraniu aplikacji otwiera się, znane nam 
już, okno z jej opisem.

• Tym razem wybieramy przycisk „Usuń” i 
ewentualnie uwierzytelniamy akcję.

• Po poprawnej deinstalacji widzimy ponownie 
dostępny przycisk „Instaluj”.
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USUWANIE OPROGRAMOWANIA

• Po deinstalacji wracamy do listy zainstalowanych 
aplikacji.

• Dla pewności wpisujemy w pole wyszukiwania 
hasło Pioneers.

• Widzimy, że w systemie pozostał jeszcze jeden 
zainstalowany komponent aplikacji Pioneers.

• Wybieramy go, a następnie w analogiczny 
sposób, jak przed chwilą, dokonujemy jego 
deinstalacji.

• Po zakończeniu deinstalacji możemy już zamknąć 
okno Menadżera oprogramowania.
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ZAPORA SIECIOWA

• Kontynuujemy podstawową konfigurację 
systemu.

• Ponownie przechodzimy do zakładki Pierwsze 
kroki Ekranu powitalnego.

• Przechodzimy do sekcji Zapora sieciowa, po 
czym wybieramy przycisk „Uruchom”.

• W razie potrzeby uwierzytelniamy akcję.
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ZAPORA SIECIOWA

• Powinno otworzyć się okno Zapory sieciowej.

• Zapora sieciowa jest bardzo ważnym elementem 
zabezpieczeń.

• Zapora sieciowa pomaga w blokowaniu 
nieautoryzowanych zewnętrznych prób dostępu 
do systemu komputerowego.

• Obecnie praktycznie niezbędnym jest blokowanie 
zewnętrznych sieciowych połączeń 
przychodzących.
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ZAPORA SIECIOWA

• Zgodnie z sugestią włączymy podstawowy profil 
Dom i jego ustawienia.

• Dla przeciętnego użytkownika jest to zazwyczaj 
wystarczający poziom ochrony.

• Jest on domyślnie ustawiony na blokowanie 
jedynie połączeń przychodzących.

• W razie potrzeby będziemy mogli dodawać 
aplikacje do wyjątków za pomocą zakładki 
Reguły.

• Wyjątki mogą być zarówno pozytywne jak i 
negatywne.
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ZAPORA SIECIOWA

• Pamiętajmy, że w zakładce Raport możemy 
znaleźć informacje na temat przychodzących 
połączeń sieciowych, a w zakładce Dziennik 
informacje na temat stanu zapory.

• Po dokonaniu modyfikacji w ustawieniach 
zapory, i upewnieniu się, że ma ona status 
włączony, zamykamy wszystkie otwarte okna i 
restartujemy system w celu zastosowania 
wprowadzonych zmian.
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USTAWIENIA SYSTEMOWE

• Pomału zbliżamy się do końca podstawowej 
konfiguracji naszego systemu operacyjnego.

• Kolejny raz otwieramy zakładkę Pierwsze kroki 
Ekranu powitalnego i przechodzimy do 
pominiętej wcześniej sekcji Ustawienia 
systemowe.
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USTAWIENIA SYSTEMOWE

• Okazuje się, że po wybraniu przycisku 
„Uruchom”, zostajemy po prostu przeniesieni do 
Centrum sterowania.

• Na razie zamykamy Centrum sterowania.

• Omówimy je dokładniej za chwilę.

• Ostatni raz wracamy do Ekranu powitalnego.
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EKRAN POWITALNY – POZOSTAŁE ZAKŁADKI

• Ekran powitalny zawiera jeszcze trzy zakładki, o 
których teraz krótko wspomnimy:

• Dokumentacja – znajdziemy tutaj łącza do 
różnych poradników, opisów funkcji, specyfikacji, 
instrukcji itp.

• Pomoc – znajdziemy tutaj łącza do forum 
internetowego i czatu użytkowników systemu 
Linux Mint.

• Przyłącz się – znajdziemy tutaj łącze do strony 
internetowej projektu Linux Mint, zawierającej 
między innymi informacje nt. możliwości 
wsparcia.

79


