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Linux, to brzmi dumnie!
W rozdzialetym chcę Cię czytelnikuwprowadzić w świat Linuksa.Dowieszsię, czymtak napraw-
dę jest i dlaczego warto go poznać. Przybliżę Ci historię i genezę tworzenia systemu. Po koniec roz-
działu znajdziesztakże informacjeczymjestdystrybucjai którą wybrać aby łatwoprzyswoić sobie
nowe środowisko pracy.

Dlaczego powstała ta publikacja?

Linux zdobywacorazto większą popularność. Wiele firm wybierago systemprzyszłości, działa-
jący bezzastrzeżeń. Także wiele domowychużytkowników decydujesię nazmianę systemu,chcąc
poznać coś nowego, powiększyć swą wiedzę informatyczną. 

Dlategoteż napisałem tą krótką publikację, mającą na celu choć w małym stopniupomócCi sta-
wiać pierwszekroki w Linuksie. Jaksię przekonasznie jest to system,który zrobi za ciebieto co
będzieszchciał. Wiele rzeczybędzieszwykonywał samodzielnie,co przeniesieCi ogromną satys-
fakcję z rezultatów. 

Publikacja ta powstała także między innymi, dlatego, że, choć można znaleźć w Internecie
wszystkiezawartetu informacje,to zazwyczajnie są onew jednymmiejscu,co wydłuża czasich
wyszukiwania.

Czym jest Linux

Linux to stabilne i bezpiecznejądro systemuoperacyjnegonapisaneprzez fińskiego studenta
Linusa Torvaldsa. Co mam na myśli mówiąc jądro?
Wszystko:pliki, katalogi,któreotwieramy,uruchamianeprogramyobsługiwanesą przezjądro sys-
temu.To one odpowiedzialnejest za przydzielenieodpowiedniejilości pamięci, a późniejszejej
zwolnienie.Oczywiście to nie wszystkiezadaniajądra– wykonujeonebardzoskomplikowaneope-
racje, takie jak na przyklad wysyłanie i odbieranie komunikatów od sprzętu!

Tak więc Linux to wyłączniejądro1. Ale pracaz samymkernelem(z ang.jądro) nie przyniosła by
żadnego skutki i pożytku, gdyby nie oprogramowanie. To właśnie dostarcza nam dystrybucja, ale 
o tym jaśniej powiem pod koniec rozdziału.

Linux jest darmowymi co najważniejszewolnym systemem.Tak, tak! W każdej chwili możesz
pobrać jego dowolną odmianę z Internetu. Płyty z nagranymna nie Linuksem możesz także
sprzedawać! Pozwala na to licencja GNU GPL (General Public Licence) na jakiej jest oparty.
Wytłumaczeniupodlegajeszczesłowo „wolny”. Nie chodzi tu bynajmniejo szybkość (a jak się
przekonasz,Linux to naprawdę szybki system).Wolny oznacza,że dołączony jest jego kod
źródłowy, który bezograniczeń możemy zmieniać, poprawiać wedlenaszegouznania,nie łamiąc
tym samym prawa! To właśnie zasługa GPL, w której od samego początku chodziło o
rozprzestrzenianie aplikacji wraz z kodem źródłowym.

Aby bardziejzrozumieć istotę systemu,należy poznać jegohistorię. I choć jestonadługa,to warto
ją poznać od samego początku!

1 W dalszej części publikacji będę jednak miał na myśli cały systemem operacyjny mówiąc Linux



Historia systemu

Linux powstał w roku 1991 roku. Jednak historia systemu sięga nieco dalej. Linus Torvalds - stwór-
caLinuksajuż dużo wcześniej przyglądał się i porównywał dwasystemy:Unix'a i Minix'a. Dzięki
kontaktomw gronieużytkowników tegodrugiego,Linus znajdywał odpowiedzina wszystkiejego
wątpliwości.

Torvaldszaczął pracę w Asemblerze,jednakpóźniej zdecydował pisać jądro w C. Linus mody-
fikował kod Minix'a opierając się na Uniksie.
W sierpniu1991roku światło ujrzała wersja0.01.Niestetydalekojeszczebyło Linuksowi do do-
skonałości. Jądro zawierało tylko prostesterowniki.Brakowało mu m.in. obsługi dyskietek.Linus
jednaksię nie poddawał i w niecałe 2 miesiącestworzył wersję 0.02.Jajkopotrafiło uruchamiać już
proste programy takie jak: gcc, czy bash.

Autor systemupostanowił rozgłosić o nim informacje. Na grupie comp.os.minixpojawiły się
pierwszelisty dotycząceLinuksa.Przynęta zadziałała - nowejądro ściągnęło 10 osób,z czegopięć
dokonało własnych poprawek...
Linux zaczął się błyskawicznierozwijać. Zarazpo tym jak wyszła wersja0.03,pojawiła się 0.10,a
w marcu 1992 roku - 0.95.

Podkoniecroku 1991z systemukorzystało 100osób,a samoźródło liczyło 10 tys. linii kodu! W I
kwartale 1992 roku liczba użytkowników powiększyła się dziesięciokrotnie, a objętość kodu -
ponad trzykrotnie.
W grudniuroku 1993pojawiła się wersja0.99pl14licząca100tys. linii i 20 tys.użytkowników.Na
drodze postępu systemu już nikt nie mógł stanąć!

W 1994roku powstało jajko 1.0. W tym samymczasiepojawiły się pierwszefirmy zajmujące się
dystrybucją systemy – Red-Hat i  Caldera.
ObecnieLinux maużytkowników nacałym świecie! Wiele firm używa Linuksai to nie dlatego,że
jestdarmowy,aledlatego,że jestwydajnym,wielozadaniowymsystememi co najważniejsze- jest
bezpieczny.

Dlaczego warto go poznać?

Jestmnóstwoargumentówbędącychuzasadnieniem,dlaczegonaprawdę warto.Jednymz nich jest
fakt, że Linux bardzoszybkosię rozwija i corazwięcej firm z niegokorzysta.W przyszłości będzie
więc dużo łatwiej pozyskać pracę znając więcej, niż jeden system operacyjny.Warto także
chociażby po to abykształtować i doskonalić swoją wiedzę informatyczną. W Linuksiezrozumiesz
na jakiej podstawiefunkcjonujesprzęt i jak ogólniedziała każdy, nie tylko Linux, systemopera-
cyjny!
Poszerzysztakże swojeinformacjena tematInternetu,a to dlatego,że wiele serwerówobsługiwa-
nych jest przez ten system.
Innym powodem, dla którego warto, jest satysfakcja, jaką przynoszą sukcesy w nowym systemie!

Jednaksammusiszodpowiedzieć sobiena to pytanie;nie posiadając odpowiedniejwiedzy infor-
matycznej,zapału i czasumożesz szybko zniechęcić się i co najgorszemożesz już nigdy nie
sięgnąć po ten znakomity system!



Czym jest dystrybucja?

Jak już wcześniej pisałem, Linux to jądro systemu.Jednakabyśmy mogli cieszyć się z efektów
pracy, niezbędne będzie jakieś oprogramowaniei te właśnie dostarcza nam dystrybucja.
Dodatkowo zawiera ona instalator systemu, dzięki czemu Linux znajdzie się na naszych
komputerach.

Firmy i grupy programistów wręcz prześcigają się w swojej pracy, chcąc stworzyć oryginalną 
i wartą instalacji pozycję. Dzięki temu możemy przebierać dziś pośród różnych odmian tego
samego systemu operacyjnego, wybierając dystrybucję najbardziej nam odpowiadającą.

Pozycje różnią się przede wszystkim poziomem trudności obsługi i ilością dostępnego
oprogramowaniadołączonegobezpośrednionapłytachCD. Różnicamoże także polegać nadomy-
ślnym poziomie zabezpieczeń systemu,choć pamiętajmy, że to wciąż ten sam system,więc w
każdej chwili możemy to zmienić!

Reasumując: dystrybucja to zestaw oprogramowania wzbogacony o instalator systemu.

Przegląd najbardziej znanych dystrybucji

Obecniew świecie Linuksadostępnychjest ogromnailość dystrybucji.Istnieją także mini dystry-
bucje - Linux na jednej bądź dwóch dyskietkach!
W podrozdzialetym opiszę jednakpięć najbardziejznanychodmianLinuksa,które bezwątpienia
zasługują na szczególną uwagę.

Mandrake Linux

Dystrybucjajest tworzonaprzezfirmę o tej samejnazwie.Mandrakepowstał napodstawiebardzo
znanegoRed Hata (czytaj niżej). Charakterystyczną cechą dystrybucji jest niebywała prostotajej
obsługi. Programiści z MandrakeCorp. tworząc ją ogromnynaciskpołożyli na udogodnieniapły-
nącez prostotyobsługi. W tym celunapisanowiele programówwykonującychwiele czynności za
użytkownika.Także pliki konfiguracyjnezostały zmienionetak, abydomyślne ustawieniasystemu
były jak najlepsze dla Ciebie.
Na płytach znajdujesię dodatkowomnóstwosterowników,dzięki czemubędzieszmógł w pełni
korzystać ze swoich urządzeń.
Mandrake możemy pobrać z oficjalnych serwerów firmy: ftp.mandrake.com Informacje
odnośnie instalacji znajdziesz także na stronie Mandrake Corp.: www.mandrake.com
Dystrybucja posiada także wersję płatną, do której dołączone są dodatkowe programy komercyjne. 

Red Hat

RedHat tworzonyjestprzezamerykańską firmę RedHat Corp.Dystrybucjata jestdziś najpopular-
niejszą odmianą Linuksa.Cenionaprzezwielu zdobyła wysokiemiejscenapodiumrynku systemu.
Poziomtrudności oferowanyprzezsystemjestśredni, dlategoteż RedHat kierowanyjestdo użyt-
kowników,którzy mieli już styczność z systemem.I choć dystrybucjaczęstowybieranajestnaser-
wery sieciowe, świetnie sprawuje się do użytku domowego.
Red Hat, podobniejak Mandrake,posiadawersję komercyjną i tak jak w przypadkuswojego
„kolegi” - zawiera ona dodatkowe oprogramowanie napisane prze firmę!
Adres Red Hata: www.redhat.com i ftp.redhat.com



SuSE

SuSEto dzieło naszychsąsiadów- Niemców.Prostotaobsługi i wsparcietechniczneczyni go silną
pozycją. Niestetynie zadarmo...SuSEposiadatylko płatną wersję i choć cenajestnie duża, to jed-
nak jest... Początkowo SuSEukazywało się w dwóch wydaniach– darmoweji płatnej, sytuacja
uległa jednak zmianie po serii 6.x
To, zaco jednakSuSEposiadaduże gronozwolenników,to instalatori konfiguratorYastcharakte-
ryzujący się łatwością obsługi oraz funkcjonalnością!
Informację o zakupie SuSE można uzyskać także u polskiego dostawcy systemu:
www.animmus.pl. Oczywiście po szczegóły możemy sięgnąć do strony oficjalnej:
www.suse.com

Debian

Tym czymDebianróżni się znacząco od innychdystrybucji,jest fakt, że nie stoi zanim żadnafir -
ma- tworzy go gronoprogramistówz całegoświata,w tym także Polacy!Cieszącamoże być infor-
macje,że Debian to największadystrybucja- posiadaprawie 9000 pakietówumieszczonychna
7CD + 1 dodatkowej(sytuacjaw wersji stabilnej3.0).Debianidealniespisujesię naserwerach,a to
za sprawą jego dużej stabilności., będącej wynikiem długotrwałego i szczegółowegosprawdzania
każdegopakietu.Kolejnym plusemdystrybucjijest jej dostępność nawiele platform,dzięki czemu
Debiana możemy uruchomić nawet na Amigach!
Dodatkowodystrybucjaznakomicienadajesię do użytku domowego.I choć przeznaczonajest dla
systemowych bywalców, docenią ją nawet osoby raczkujące w Linuksie – 9000 pakietów sprawi, że
do codziennejpracywykorzystamyoprogramowaniez CD, bezkonieczności pobieraniapakietówz
sieci.
Debian znajduje się pod: www.debian.org

Slackware

Slackwarecenionyjest przedewszystkimprzezadministratorówserwerówsieciowychi dla tych
osób jest kierowany. Firma tworząca dystrybucję położyła naciskana ochronę systemu.Dzięki
temuSlackwareto potężne narzędziew rekachadministratorów.Mankamentemwydajesię jednak
mała ilość programówdołączonychz CD. Slackwarewydawanyjest na jednej płycie, ponadto
możnapobrać dodatkowyCD (sytuacjaz wersji stabilnej8.1).Wiele osóbjednakto ceni– w końcu
Slackware to dystrybucja na serwer, a nie system domowy!

Która na początek?

Idealnymrozwiązaniemnapoczątek wydajesię Mandrake,który bezwątpieniepomoże Ci stawiać
pierwszekroki w Linuksie.Alternatywnymrozwiązaniejest SuSEi jego Yast.Aby jednakkorzy-
stać z SuSE będziesz musiał wydać trochę pieniędzy...

Moja sugestiajest taka:pobierz,bądź kup naaukcji lub w sklepieinternetowymnajnowszą wersję
Mandrake. Bez wątpienia będzie to najmniej ryzykowny start pracy z nowym systemem!



Instalacja systemu
Po zaczerpnięciu powyższych informacji za pewnechceszterazCzytelniku zainstalować po raz
pierwszyLinuksa.Rozdział tenmanaceluułatwienieCi tegozadania.I choć nie znajdziesztu in-
formacji na temat przebieguinstalacji danej dystrybucji (napisanieinstrukcji instalacji do po-
szczególnychdystrybucjizajęłoby wiele czasyi miejsca)zawartetu wskazówkinapewnopomogą
Ci w instalacji systemu.

Czy wystarczy?

Aby korzystać z Linuksa nie trzebanaprawdę szybkiegosprzętu. Większość dystrybucji podczas
kompilacji optymalizowanajest dla procesorówklasy i386, co oznacza,że systembędzie działał
nawet na tak starym komputerze, jak 50Mhz i 4MB! Oczywiście, aby w pełni wykorzystać Linuksa,
będziemypotrzebowaliszybszykomputer.W zupełności wystarczynam366Mhz,128MB pamięci
ram i 4GB wolnego miejscana dysku. Z taką konfiguracją bezproblemowobędziemy słychać
muzyki, oglądać filmy w różnych formatach i korzystać z Internetu.

Jak zdobyć Linuksa?

Jeśli dysponujeszszybkim stałym łączem, możesz łatwo pobrać obrazy wybranej dystrybucji z
oficjalnychstronlub polskichserwerówlustrzanych,a później wypalić je naCD. Jeżeli jednaknie
masz dostępu do Internetu bądź Twój modem jest zbyt wolny alby ściągnąć pliki, możesz łatwo 
i szybkonabyć systemna aukcjachi w sklepachinternetowych.Ceny nie są duże i praktycznie
można kupić dystrybucję płacąc 4 złote za CD! Powinieneś się także rozejrzeć. Może ktoś z
Twoich znajomych korzysta z Linuksa i pożyczy Ci płyt z nim.

Przygotowania do instalacji

Gdy mamyjuz płyty z Lunuksem,przedpierwszą instalacją należy wykonać kilka czynności, które
ustrzegą nasprzedewentualnymiproblemami.Na początku dobrzejest zapoznać się przebiegiem
instalacji, dzięki czemu będziemy świadomi, co może sprawić nam trudność.

Sprzęt, sprzęt i jeszczeraz sprzęt. Podczasinstalacji bardzo przyda się znajomość własnego
sprzętu. Chodzi tu nie tylko o jego nazwę ale np. informację o chipsecie.Duże ułatwienie
przyniesienam Mandrake,którego instalatorprawie zawszepoprawnieokreśla urządzeniai ich
parametry.

Za pewnewiesz,że dla Linuksabędzieszmusiał wyznaczyć miejscenadysku.Partyjce,jakich po-
trzebujeLinux, to Linux Native – partycjaw systemieplików ext2 lub ext3 i partycjawymiany -
Linux Swap.Co prawdaMandrake'amożna zainstalować na partycji fat32 ale znacząco obniży to
wydajność systemu!
Partyjcemożemy przygotować zarównopodczasinstalacji jak i przednią, np. znanymprogramem
PartitionMagic.Jeśli go nie posiadamy,możemyskorzystać z partycjonowaniadyskuw Mandrake.
Programten jestprostyw obsłudzei wygląda bardzopodobniedo wcześniej wymienionegoParti-
tion Magic.Przyrządzeniepartycji przedinstalacją posiadawiele udogodnień, między innymi insta-
lator później sam je wykryje, co zaoszczędzi nam wiele pracy.
Przedpierwszą instalacją wartorównież zrobić kopię zapasową ważnychdanych,dzięki którym je-
śli coś pójdzie źle po Twojej myśli, łatwo przywrócisz komputer do poprzedniego stanu!



Pierwszy start
Linux zawitał juz w Twoim komputerze.Ale co teraz?W rozdzialetym znajdzieszCzytelniku
informacje odnoście samego startu Linuksa - co się uruchamia, i co dzieje się z tym dalej.

Lilo – bootloader Linuksa

PodczaspierwszegouruchomieniaLinuksaTwój wzrok na pewnoprzyciągnął ekranwyboru syte-
mu operacyjnego.To właśnie był LILO – LInux LOader. Lilo to program, który instaluje się
(domyślnie) w sektorzebutującym dysku głównego.Dzięki niemu możemy używać kilku sys-
temów,wybierając przy starciekomputeraten,który będzienampotrzebny.Programposiadawiele
funkcji, a w jego pliku konfiguracyjnym możemy podać parametry startowe systemu.

Start systemu

Gdy Twój Linux uruchamiasię widzisz na ekranie mnóstwo komunikatów. Są to informacje
wyświetlane przezuruchamianedemony.Demon,najprościej tłumacząc, to programsprawujący
jakąś kontrolę. I tak podczasstartuzaobserwować możemy np. uruchamianieApache'a– serwera
http.

Na samympoczątku startuLinux sprawdzanaszeurządzeniai ładujeodpowiedniedla nich moduły
- części jądra odpowiedzialne za daną funkcję, np. obsługę karty dźwiękowej.

Działaniekażdegouruchamianegoprogramunazywanyjest procesema jądro przydzielamu spe-
cjalny identyfikator - PID (z ang. processidentificator). Dodatkowoproceszawierainformacje,
którego użytkownika jest własnością, czyli kto go uruchomił?



Ogółem, czyli wszystkiego po trochę

Informacjenatematobsługi Linuksamożnaby było pisać bezkońca.Systemtenposiadawiele me-
chanizmów,którychopisaniezajęłoby wiele czasu.Dlategoteż wprowadzając Cię w świat Linuksa
staramsię przekazać Ci wiedzę w sposóbogólnikowy, pomijając sprawyszczegółowe, które po-
czątkującej osobie mogłyby wydawać się trudne, co komplikowałoby z pewnością pojęcie podstaw.

Dział ten ma na celu wprowadzenieCię do obsługi systemu.Koniecznedo tegobędzie poznanie
kilku haseł, które jak samsię później przekonasz,towarzyszyć Ci będą przezcałą dalszą pracę z
systemem!

Drzewo katalogów

Każdy systemposiadaswojedrzewokatalogów,będące hierarchią plików. I też nie inaczejjest z
Linuksem.Systemtenposiadahierarchiezgodną z rodziną Unixów, dzięki czemusystemytakiejak
Linux, czy rodzina BSD mają tak samo wyglądającą strukturę katalogów.

Dyski w Linuksie nazywanesą “po imieniu”, tak więc nie znajdziemytu dyskuo nazwie'C', czy
'D'. Dysk pierwszy (primary) posiada etykietę 'hda', a kolejno występujące po nim: 'hdb', 'hdc', itd.
Zasadata dotyczyrównież partycji. I tak: głównapartycjanadyskupierwszymbędzienosiłanazwę
'hda1',a nadyskudrugim– 'hdb1'. Jakwięc widziszzasadajestprosta,a czytając 'hda1',możeszz
pewnością powiedzieć dużo więcej niż w przypadku nazwy dysku 'C'.

Kataloggłówny oznaczanyjestznakiemslash, czyli „/”. Tu mieszczą się wszystkiekatalogii pliki.
A więc „/” reprezentujecałą przestrzeń dyskową, na której zainstalowanyjest Linux. Poniżej za-
mieściłem wszystkie katalogi podgłówne wraz z ich opisami, co zawierają:

Katalog: Zawiera:

/bin Pliki binarne; narzędzia systemowe

/dev Pliki obsługujące urządzenia: cdrom, modem

/boot Informacje odnośnie butowania systemu

/etc Globalne pliki konfiguracyjne

/home Katalogi użytkowników (oprócz katalogu root'a)

/lib Skompilowane biblioteki potrzebne do obsługi systemu

/proc Informacje o procesach

/root Katalog superużytownika (czytaj kolejne podrozdziały)

/sbin Pliki binarne; narzędzia do użytku

/tmp Pliki tymczasowe, w tym pliki internetowe

/usr Narzędzia i aplikacje

/var pliki pocztowe, kolejki drukarki i logi systemowe



Hasła w systemie

Linux, jak już wcześniej wspomniałem,to bezpiecznysystemoperacyjny.Tutaj każdy nowododa-
ny użytkownik posiadawłasnehasło. Wyrażeniaszyfrowanesą jednostronnymalgorytmemMD5,
więc są onebardzotrudnedo złamania.Oczywiście to, czy danehasło zostanieodszyfrowane,czy
też nie, zależy od poziomujego skomplikowania.Powinnosię więc stosować duże i małe litery, a
ponadto cyfry lub inne znaki. Przykładem takiego hasła może być:

dY71-GZ1.

Linux nie pozwalana stosowaniehaseł o mniejszejilości znakówniż 5, a ponadtopróbapodania
hasła takiegojak użytkownikaw dystrybucjacho dużym bezpieczeństwiekończysię komunikatem
mówiącym, że hasło jest zbyt proste!

Hasła w systemie zapisane są w /etc/passwd, a dostęp do nich ma tylko super użytkownik!

Root – super użytkownik

Wyróżniającym się spośród wszystkichużytkowników w Linuksie jest root, czyli superużytkow-
nik. Rootposiadaspecjalneprzywilejedo każdegokatalogu,pliku i konfiguracji.Może zaglądać do
każdegozakamarkasystemybezżadnychograniczeń. Pełni on rolę administratoracałegosystemu.
Dlatego też roota używa się tylko do celów administracyjnych, wyłączając go z normalnej pracy.

Ważnym elementemjesthasło superużytkownika.Powinnobyć w sposóbszczególnyprzemyślane
i co najważniejsze trudne do odgadnięcia. Przejęcie administratoraprzez obcą osobę może
przynieść opłakane skutki, w tym usunięcie całego systemu!

Brak dostępu, czyli prawa do plików

W Linuksiekażdy katalog,każdy plik posiadainformację o prawachdostępu do niego.Informacja
ta mówi nam,kto może otworzyć plik, kto zapisać, a kto uruchomić. Każdaflagamaswoją skróco-
ną postać:

r : read – plik do odczytu
w : write – plik do zapisu
x : execute – plik do uruchomienia

W przypadku katalogu execute, czyli uruchomienie oznacza wejście do jego wnętrza!

Dodatkowokażdy plik podajeprawadostępu dla: właściciela, grupy do której należy właściciel
oraz innych użytkowników.
Pojawiło się nowe pojęcie: grupa.Użytkownicy w Linuksie mogą podzielenibyć na kategorie.
Dzięki temu administratorma możliwość utworzenia np. grupy „nowi” i przypisuje nowym
użytkownikomprzynależność do tej grupy.Pozwalato na łatwą administrację, a przedewszystkim
szybkie określanie praw.

Tak więc chcąc określić prawa do pliku podajemy:

prawa_dla_w ł aścicielaprawa_dla_grupyprawa_dla_inych



Więc przypuśćmy, że chcemynadać prawoodczytui zapisuwłaścicielowi, pozostawiając innym
użytkownikom możliwość tylko otwarcia pliku:

rw-r—r--

Znak „-” określa, że danej flagi użytkownik nie posiada.

A jak nadać wszystkie prawa właścicielowi, pozbawiając praw innych?

rwx------

Istnieje także zapis praw za pomocą cyfr. Przedstawia to niżej zamieszczona tabelka:

Liczba Odpowiednik znakowy Opis

1 x uruchomienie

2 w zapis

4 r odczyt

Określanie praw za pomocą cyfr jest wiele wygodniejszei wiele krótsze.Aby określić prawadla
użytkownika należy dodać do siebie liczby odpowiadające prawom:

Prawo Opis

1 Tylko uruchomienie

2 Tylko zapis

3 Zapis i uruchomienie

4 Odczyt

5 Odczyt i uruchomienie

6 Odczyt i zapis

7 Odczyt, zapis i uruchomienie

Wiec prawaokreślają czy mamydostęp do pliku, czy też nie. Odwołując się do pliku, do którego
nie mamy dostępu powiedzie się zgłoszeniem komunikatu przez system:

Brak dostępu!



Graficzne środowisko pracy

Wiele osóbpozostajew dystansieod Linuksa,uważając, że wprowadzaniedługich komendz linii
poleceń może być trudnei nastręczać problemów.Niestetyosobytakie szybkozniechęcają się do
tego systemu, nie chcąc nawet poznać całego oblicza Linuksa.

Rozdział ten ma na celu zapoznać Cię z uzgodnieniamijakie niesie ze sobą korzystnie z
graficznegośrodowiska.Dzięki niemupokochaszsystemi przekonaszsię, że Linux wcalenie musi
być trudny!

Czym jest graficzne środowisko pracy?

Prawdziwapotęga Linuksadrzemieu jego podstaw– linii poleceń. Jednakcałkowite jej poznanie
może okazać się bardzotrudne dla początkującego.Dlatego też powstało graficzneśrodowisko
pracy, czyli pulpit, na którym wykonywać możemy zamierzone działania.

Programiści do dziś doskonalą swojeśrodowiska,dzięki czemumożemywykonać w nim mnóstwo
rzeczy,nie uruchamiając konsoli.Powstają także różne odmiany,co pozwalanamna dobranieod-
powiedniegodla nas.Możemy więc używać rozbudowanych,jak i skromnych,a co za tym idzie
bardzo szybkich menażerów.

Jakie udogodnienia płyną z jego korzystania?

Graficzneśrodowiskopowstało przedewszystkimpo to abyułatwić i umilić nampracę w systemie.
Korzystając więc z niego,możemynie tylko cieszyć oko piękną grafiką, ale także możemyzacząć
powoli wprowadzać się na stałe do domu Pingwinka.

Początkujący zapewneo wiele szybciejzrobią zamierzaneprzezsiebieczynności, wykonując je w
tym środowisku.

Przegląd dostępnych środowisk

Od czasupojawieniasię pierwszychdostępnychdla Linuksaśrodowiskgraficznych,programiści z
całego świat udoskonalalijuz istniejące i pisali nowe. Zaowocowało to szeroką gamą wyboru,
spośród których mamy możliwość używania najbardziej nam odpowiadającej.

Najpopularniejsze opisałem poniżej:

KDE

KDE – K DesktopEnviromentjestobecniebardzozaawansowanymzbioremnarzędzi, który rozwi-
jany przezlatastał się wysoką pozycją. Środowiskoposiadawłasnymenadżer plików – Konqueror.
Pracę bez wątpienia umila nam nietuzinkowa grafika, którą dodatkowo mamy możliwość zmiany.
KDE posiadaCentrumSterowania– program,w którym dokonać możemy zmian,począwszy do
ustawień graficznych, kończąc na sieci. 
Informacje odnośnie KDE znajdują się oczywiście na oficjalnej stronie – www.kde.org. 
Mamy możliwość pobrać także nowe ikony, ekranyuruchamiania(and.splashscreen), dekoracje
okien i wiele innych rzeczy ze strony kde-look.org.



GNOME

Gnomejest drugim najbardziejrozwiniętym środowiskiempracy. Wraz z KDE stoją na najwy-
ższympodium„rynku”. Gnomekorzystaz przenośniej biblioteki GTK+. Nie posiadaon własnego
menażera plików, ale dostępny mamy tu SawFish oraz świetnego Nautiliusa. 
Tak jak w przypadkuKDE, w Gnomewszystkichustawień możemydokonać w jednymmiejscu–
Centrum Sterowania Gnome. 
Informacje odnośnie środowiska znajdziemy pod oficjalnym adresem– www.gnome.org.
Istnieje także strona, która pozwoli nam upiększyć Gnome - art.gnome.org.

Rodzina BlackBox

BlackBox i jego odmiany takie jak Fluxbox zasługują na szczególną uwagę. Są to nieduże
środowiska graficzne, lecz charakteryzujące się bardzo małymi wymaganiami sprzętowymi. 
Choć nie posiadają oneani ikon, ani żadnegomenażeraplików, bezproblemumożemy ściągnąć
odpowiedni pakiety i zamienić naszego skromnego BlackBoxa w przyjazny interfejs.
BlackBox dostępny jest praktyczne w każdej dystrybucji,więc warto go wypróbować. Jestideal-
nym rozwiązaniemdla starszychkomputerów,dla których takie środowiskajak Gnome,czy KDE
to zbyt za wiele.

Oczywiście istnieje wiele więcej środowisk, jednak opisanieich wszystkichzajęłoby ogromną
ilość czasu i miejsca!



U podstaw siła drzemie, czyli
obsługa konsoli

W poprzednimrozdzialezapoznałemCię Czytelnikuz wygodnymśrodowiskiemgraficznym.To w
nim postawiszpierwszekroki, w nim będzieszpowoli odkrywał tajniki Linuksa. Musisz jednak
wiedzieć, że grafika i wygodato nie wszystko...Aby w pełni posługiwać się systememmusiszpo-
znać jego korzenie – konsolę!

Rzeczywista natura systemu

Linux od podstaw pisany był na wzór Uniksa, dlatego też odziedziczył po nim wiele cech
wspólnych.Jedną z nich jest potęga płynąca z konsoli, a nie jak w przypadkuinnegoznanegoCi
systemu operacyjnego – graficznego środowiska pracy. 

Pomimo,że każdemupoczątkującemuwydajesię, że to zbyt trudnenauczyć się tylu poleceń, jak
się sam przekonasz po niedługim czasie, konsola jest niezbędna, a jej nauka to czysta przyjemność.

Początki poruszania się w konsoli

Aby zacząć pracę z konsolą musiszpoznać najpierwkilka pojęć i symboli charakteryzujących tą
stronę systemu.Podrozdział ten ma na celu zapoznać Cię z nimi, ułatwiając Ci tym samympracę.
Skupsię więc uważnie, co z pewnością zaowocujełatwymprzyswojeniemmateriału, który w brew
pozorom przyjmowanym przez początkujących – nie jest taki trudny.

Kiedy pracujesz z Linuksem, masz do dyspozycji kilka konsol, które możesz przełączać 
i wykonywać na nich oddzielną pracę. Domyślnie ich liczba wynosi 7, lecz możeszją zmienić w
każdym momencie.
Do przełączania konsol służą skróty klawiszowe:

Alt + Ctrl + klawisz F odpowiadający żądanemunumerowi– przełączeniez graficznegośrodowi-
ska

Alt + F odpowiadający żądanemu numerowi – przełączenie z konsoli

Podczas pracy zauważyłeś z pewnością ciąg znaków poprzedzający Twoje polecenia:

adrian@localhost:~$

Tłumacząc go po kolei oznacza:

adrian – nazwa Twojego użytkownika, czyli Twój login
localhost – nazwa Twojego komputera; pod taką będzie widniał w sieci
$ - można go określić jako stan użytkownika; symbol $ oznacza zwykłego użytkownika, # - roota

Logując się będziesz posiadał oczywiście $, chyba, że pracę rozpoczniesz jako super użytkownik!



Musisz wiedzieć, że „to”, gdzie wpisujesz polecenia zwane jest powłoką. W Linuksie mamy do wy-
boru kilka powłok, np. opróczstandardowegoBash'ana płytkachnaszejdystrybucji z pewnością
znajdziemy takie jak Zsh, czy Korn...
Bashjestdomyślną powłoką w Linuksie i właśnie w oparciuo nią będziemywklepywać przeróżne
polecenia...

CiekawymudogodnieniemBashajestdokańczanienazwplików i poleceń. Wystarczy,że wpiszemy
kilka liter i wciśniemy tabulator,a powłoka dokończy za nas oczekiwaną rzecz.Jednakgdy w
danymkatalogumamydwie podobniebrzmiącenazwy,np. 'skaner'i 'skaner_portow',po wpisaniu
„skan” i wciśnięciu tabulatoraz brzęczykanaszegokomputerausłyszymy„piknięcie”. Bashinfor-
mujenas,że znalazł dwie podobnenazwi abydokończyć poleceniebądź nazwę pliku należy podać
jeszczedodatkoweinformacje.Aby wyświetlić wszystkiemożliwe „dokończenia” odnośnie po-
danego przez nas ciągu znaków, naciskamy dwa razy tabulator...

Midnight Comander – łatwej być nie może

Aby ułatwić i czasemprzyspieszyć pracę w konsoli, programiści napisaliciekawenarzędzie, za
pewneznaneCi już, jeśli wcześniej korzystałeś z Windows. Midnight Commander, dostępny w
większości dystrybucji,pozwalana przenoszenie,kopiowanie,edytowanieplików itp. Programw
systemiedostępny jestpodnazwą „mc” (skrótod jegopełnej nazwy).Obsługi programunie trzeba
tłumaczyć – prosta i  przejrzysta nie powinna przynieść nikomu trudu.

Polecenia

Na początku chciałbym wytłumaczyć pojawieniesię słowa„polecenie”w tej publikacji.Otóż samo
oneźle oddajerzeczywisteprzesłanie.Mówiąc „polecenie”mamynamyśli pewienrozkaz,pewną
instrukcję. Jamówiąc „polecenia”w publikacji mamna myśli odpowiedniprogram.Linux to nie
„sławny” Dos.Tu wszystkojest od siebieoddzielone,tzn. w każdej chwili możemy nawetusunąć
programodpowiadający naprzenoszenieplików!. Trudnojestmi jednakużyć tu pojęcia „program”,
co może wprowadzać Cię w błąd. Tak więc, będę nadal posługiwał się terminem„polecenie”,
musisz jednak pamiętać – Linux to nie polecenia!

Sposóbwywołaniaaplikacji zależy od jej usytuowania– globalnego,czy lokalnego.Wpisując w
lini poleceń (synonim konsoli):

imoteph@debian :~$ mc

Linux przeszukakatalogi z plikami uruchomieniowymiglobalnymi, czyli /bin, /sbin, /usr/bin,
/usr/sbin.Jeśli tamznajdujesię wskazanyprzeznasplik, jak nie trudnosię domyśleć – zostanieon
uruchomiony.

Jak jednak uruchomić plik lokalny, np. z naszego katalogu?
Wystarczy nazwę programu poprzedzić znakiem kropi i slesha -  „./”:

imoteph@debian :~$ ./”nazwa pliku”

Zauważ, że plik znajdujesię w cudzysłowiu. Należy tak podawać wszystkienazwy zawierające
spację. Innym na to sposobem jest wstawienie przed spacją znaku ukośnika - „\”:

./nazwa\ pliku
Niżej podane są podstawowe polecenia, bez których praca w konsoli jest bezużyteczna:



Program Opis

ls
Wyświetla pliki w podanym katalogu; samo 'ls' wyświetli
bierzący katalog

cd Zmienia katalog na podany

cp Kopiuje podany plik do podanej ścieżki

mv
Przenosipodanyplik do podanejścieżki; może być użyty do
zmiany nazwy pliku

cat Wyświetla zawartość podanego pliku

more To samo, co 'cat', jednak możliwość przewijania w dół tekstu

less
To samo,co 'cat', jednak możliwość przewijaniaw obydwie
strony

mkdir Tworzenie katalogu

rm Usuwa pliki

chmod Zmiana praw dostępu do pliku/katalogu

chown Zmiana właściciela pliku/katalogu

passwd Ustawia nowe hasło dla bierzącego użytkownika

su
Tymczasowezalogowaniena innego użytkownika; samo 'su'
oznacza logowanie na konto roota

whoami Wyświetla nazwę użytkownika, w jakim obecnie pracujemy

mount Montuje określone partyjce w określonym miejscu

Wyżej podanepolecenia,to tylko namiastkatego,co oferujenamLinux. Wszystkojednakzależy
od zainstalowanego oprogramowanie w naszym systemie.

Informacjenatematużycia danegoprogramuznajdzieszbezpośredniow podręcznikusystemowym
'man'.Wystarczywpisać 'manls', a naekraniepojawi się opis,składniai informacjena temattego
programu. Oczywiście mamy możliwość wyświetlenia „streszczenia” opcji po dodaniu argumentu 
'--help'lub (niekonieczniewystępujący w każdym programie)'-h'. Niekiedywystarczywpisać samą
nazwę programu,a programsam wyświetli sposóbużycia i ewentualnie,jak możemy uzyskać
informacje o nim!

Wielką zaletą systemowegoBashajest łączenieposzczególnychpoleceń. Jestto bardzopożyteczne,
gdy np. chcemywyświetlić zawartość dużegokatalogu– na /usr/bin.Nazwy plików nie zmieściły
by się na ekranie,więc nie ujrzelibyśmy ich. Tu z pomocą idzie na chociażby wyżej wymieniony
'less':

imoteph@debian:~$ ls /usr/bin | less

Pionowakreska„ łączy” danepolecenia,dzięki czemumożemy w tym przypadkuprzewijać listę
plików!

Aby ujrzeć wszystkieglobalneprogramy,wystarczy,że wciśniemy dwarazy tabulator.Bashtylko
spyta czy je wyświetlić. Podaoczywiście ile tych plików będzie, dzięki czemu łatwo możemy
sprawdzić ile ich mamy w systemie!



Pakiety i źródła – instalacja
oprogramowania

Linux już zarazpo instalacjioferujenamdużo. Nastąpi jednakmoment,kiedy będzieszmusiał coś
zainstalować, aby wykonywać zamierzonecele.Rozdział ten ma na celu zapoznanieCię z rodza-
jami rozpowszechnianego oprogramowania dla tego systemu. Nauczysz się także jak je instalować 
i odinstalowywać.

Czym są źródła?

Linux jak już wcześniej wspomniałem jest na licencji GNU, która mówi o rozpowszechnianiu
oprogramowaniazawszez kodemźródłowym. Także większość dostępnegooprogramowaniedla
tegosystemujest na tej licencji. Programutaki potoczniezwanesą źródłami i aby je zainstalować
musimy najpierw je skompilować. Aplikacje tego typu praktyczniezawszesą kompresowane,co
zmniejsza oczywiście ich objętość.

Czym są pakiety?

Najprościej tłumacząc, pakiety to skompilowaneźródła, których instalacjato chwila. Właśnie w
takiej formie znajdujesię oprogramowaniew naszejdystrybucji.Pakietymogą mieć różną postać,
w zależności od naszej dystrybucji i sposobu zaradzania nimi. Trzy główne typy:

RPM – Red Hat Package – jak sama nazwa wskazuje, że są w dystrybucji Red Hat.
DEB – Pakiety występujące w Debianie; nazwa pochodzi od trzech pierwszych liter nazwy

dystrybucji
TGZ – archiwa tara pakiety obecne w Slackware

Pomimo,że pakiety znacząco różnią się sposobemzarządzanianimi, łączy je wspólnacecha–
pakiety są kompresowane, a podczas instalacji rozpakowywane.

Instalacja programów ze źródeł i pakietów

Pościągnięciu programunadysk,z pewnością chceszgo zainstalować. Istnieją pewnekroki, które
należy podjąć w tym celu. Aby zainstalować programze źródeł, pierwszeco należy wykonać, to
rozpakowanie pliku:

imoteph@debian:~$ tar -zxvf gettheport.tar.gz

Tar, to program rozpakowujący. Zawarte w nim opcje to kolejno:
� z – kompresja/dekompresja przez gzip (końcówka „.gz”)
� x – rozpakowanie plików z archiwum
� v – wyświetla szczegóły związane z przetwarzanym plikiem
� f – określa, który plik ma użyć

Następnie wchodzimydo katalogupoleceniem'cd'. Kolejnym krokiem jest wyświetlenie plików
należących do tego katalogu,co pozwoli na zorjętować się, jakie czynności będziemy musieli



wykonać w dalszym etapie.

Aby zrozumieć i zapamiętać instalację ze źródeł, musisznajpierw poznać istotę dwóch plików:
configurei makefile.Tenpierwszysprawdza,czy w systemiezainstalowanesą wymaganebibliote-
ki lub programy,co ustrzeże Cię przedbłędami kompilacji. Innym ważnym plikiem jest wspo-
mnianymakefile.To on przeprowadzacały proceskompilacji programu.Dzieli się przeważnie na
trzy części:
� make – sekcja kompilująca źródła
� install – sekcja instalująca skompilowane pliki
� uninstall – sekcja odinstalowująca pliki zainstalowane

Tak więc, jeśli w kataloguznajdujesię plik configure,to od niegopowinniśmy zacząćprocesinsta-
lacji. Dostępnejegoopcje,widocznesą po uruchomieniugo z argumentem„-h” lub „--help”. Przed
instalacją możemy więc określić interesujące nas opcje.

Po pomyślnym wykonaniusię skryptuconfigure, możemy przejść do etapukompilacji, wydajemy
więc polecenie'make'. Gdy i to wykona się pomyślnie, możemy zainstalować skompilowanyjuż
programpoleceniem'makeinstall'. Po chwili mamygo na dysku.Aby w przyszłości mógłbyś od-
instalować oprogramowanie,musiszzachować jego źródła...Makebowiemzapisujeinformacjeco
zostało przekompilowanei gdzieskopiowane.Katalogmożeszspokojniejednakspakować i wrzu-
cić napłytę, a gdy stwierdzisz,że programnie jestCi już potrzebny,wystarczy,że rozpakujeszza-
chowane źródła i wpiszesz: 

make uninstall

Gdy brakujepliku configure, tzn. nie zamieszczonogo, bardzoprawdopodobnejest,że ściągnięte
archiwum,to nie źródła, lecz plik binarne.Jeżeli jest makefile,wystarczy,że wpiszemymakelub
make install, a pliki skopiują się do odpowiednich katalogów.

Inną sytuacją jest całkowity brak configurei makefile.Jestto typowedla dużych programówzaj-
mującychpo kilkadziesiąt, kilkasetMB. Przykłademmoże być tu świetny pakietbiurowy OpenO-
ffice.org. Nieopłacalnebyłoby jego kompilowanie,więc autorzystwierdzili, że lepiej będzie roz-
prowadzaniedomyślnie w formie binarnej (oczywiście kod źródłowy dostępny jest na oficjalnej
stronieprojektu).Dołączają jednakplik instalacyjny„setup”, który po prostuuruchamiamy,tak jak
już wcześniej to omawiałem.
Często do tegotypu programówdołączanyjest także skrypt Basha,będący zazwyczajpod nazwą
„install.sh”. Sposób instalacji jest identyczny jak w wyżej wymienionym OpenOffice.org.

Instalacjepakietówdla poszczególnychdystrybucjijestwiele prostsza,niż instalacjaprogramówze
źródeł. Ja jednaknie będę opisywał dokładnie tego procesu.Wszystkiedostępne opcje możemy
uzyskać uruchamiając program zarządzający pakietami z argumentem -h lub –help.

RPM:
rpm -i nazwa_pakietu.rpm – instalacja
rpm -r nazwa_pakiety.rpm – usunięcie

DEB:
dpkg -i nazwa_pakietu.deb – instalacja
apt-get remove nazwa_pakietu.deb – usunięcie

TGZ:



installpkg nazwa_pakietu.tgz – instalacja
removepkg nazwa_pakietu.tgz – usunięcie

Jakwcześniej wspomniałem– abyuzyskać wszystkiedostępneopcje,uruchomprogramzarządza-
jący z argumentem-h lub –help.Alternatywnymrozwiązaniemjest zajrzeniedo podręcznikasys-
temowego, gdzie znajdziemy szczegółowy opis każdej funkcji (czytaj na końcu dokumentu). 



Urządzenia

Linux od początku był pisany, aby można było w nim obsłużyć wiele urządzeń różnego typu. Dlate-
go też powinieneś wiedzieć jak systemje traktuje.Z rozdziału tegodowieszsię Czytelnikuprzede
wszystkim jak są one reprezentowane i jak system się z nimi komunikuje...

Jak reprezentowane są urządzenia w Linuksie?

W /dev (skrót od devices– urządzenia)znajdują się pliki, przezktóre następuje komunikacjaze
sprzętem. Widoczne są tu takie pliki, jak modem, mouse itp. Tak właśnie traktuje Linux
urządzenia. W ww. katalogu znajdują się jakby informacje, gdzie nasz sprzęt jest zainstalowany.
W konfiguracji wielu programów musimy właśnie podać ścieżki do urządzeń z tego katalogu.

A więc aby przesłać komunikat jakiemuś urządzeniu wystarczyprzesłać go do odpowiedniego
pliku. Sytuacja jest identyczna w przypadku odczytu komunikatów zwracanych przez sprzęt.

Na temat urządzeń nie musisz wiedzieć zbyt dużo. Na początek wystarczy Ci miejsce ich
„spoczynku”,a wrazz każdym krokiemnaprzódsampoznasztajniki obsługi sprzętu przezLinuk-
sa.

Winsprzęt – kłopot?

Za pewnez samejnazwydomyślaszsię co oznaczaowanazwa...No właśnie dziś sprzęt kompute-
rowy taniejenanaszychoczach.Ale czy tanieje,bo wychodzą corazto nowszeurządzenia?I tak, i
nie... Producenciczęsto wydają na rynek tak zwanywinsprzęt – urządzenia„przystosowane”do
pracyz Windows.Bardzoczęsto widać to w modemach,którenabyć można już nawetza60 zł! Z
racji, że na dołączonejpłycie znajdziemytylko sterownikidla Windows,możemy mieć kłopoty z
zainstalowaniemsprzętu w Linuksie. W najlepszymwypadku możemy poszukać nieoficjalnych
sterowników w Internecie,często się jednak zdarza,że zakupiony przez nas sprzęt będziemy
musieli odłożyć na półkę. 

Kupując noweurządzeniapowinniśmy zapoznać się z informacją, z jakimi systemamisprzęt jestw
pełni kompatybilny. Informację taką możemy uzyskać choćby od sprzedawcyw sklepie lub na
oficjalnej stronieproducenta.Dobrzejest także spytać nagrupachdyskusyjnych(adresynakońcu),
czy miał ktoś problemy, z wybranym przez nas sprzętem.



Linki

W Internecieistnieje ogromnailość adresówpoświęconych tematyceLinuksa. W tym rozdziale
zapoznaszsię z tymi, które pomogą ci w rozwiązywaniu ewentualnychproblemów.Dowieszsię
także co robić, gdy nie jesteś podłączony do sieci, a chcesz zdobyć pewne informacje.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli natrafiłeś na jakiś problem i nie wiesz jak sobie z nim poradzić, wiele pomocy może przynieść
Ci manual systemowy. Jest to zbiór dokumentacji odnośnie konkretnego programu. np. wpisując

man mkdir

otrzymasz informacje odnośnie znanego Ci już polecenia mkdir.

Wiele informacji odnajdziesztakże w bezpośredniej dokumentacjioprogramowania.Znajdujesię
ona zazwyczaj w katalogu /usr/share/doc/nazwa_programu/.

I choć instalując Linuksa nie trzymaszw ręku żadnej instrukcji – po instalacji maszdostępną
ogromną dokumentację, wyjaśniającą działanie poszczególnych programów.

Strony, które warto odwiedzić

Poniżej zamieściłem listę adresówstron,które ze względu na ich treść i zawartość zasługują no
odwiedziny:

www.linuxnews.pl
www.linux.pl
www.newbie.linux.pl
www.linuxnewbie.prv.pl
www.linux.org

Oczywiście adresówjest mnóstwo,wystarczysię o tym przekonać wpisując w wyszukiwarceciąg
znaków „linux + pl”.

Grupy dyskusyjne

pl.comp.os.linux
pl.comp.os.linux.programowanie
pl.comp.os.linux.sprzet
pl.comp.os.linux.sieci
alt.pl.comp.os.linux.newbie
alt.pl.comp.os.linux.debian



Oprogramowanie

Za pewnedrogi Czytelnikunapoczątku będzieszczuł się trochę zagubionywśród oprogramowanie
dostępnegodla Linuksa.Dlategoteż w tym dziale przybliżę Ci informacjena tematprogramów
które pomogą Ci sprawnie korzystać z systemu.

Multimedia
� MPlayer – odtwarzacz filmów, zawiera także koder plików multimedialnych
� XMMS – odpowiednik WinAmpa
� Grip – program służący co kompresji plików dźwiękowych

Grafika
� Gimp – program do obróbki grafiki rastrowej
� GQView – przeglądarka plików graficznych

Pakiety biurowe
� OpenOffice – idealny pakiet dla użytku domowego
� KOffice – pakiet biurowy KDE

Przegrywanie płyt CD
� XCDRoast
� CDBakeOven
� GToaster

Przeglądanie stron internetowych
� Mozilla
� Konqueror
� Galeon
� Netscape
� Links

Poczta i grupy dyskusyjne
� Evolution
� Kmail
� Mozilla – Kurier poczty
� Pan – grupy dysk.
� KNod – grupy dysk.

FTP i ściąganie plików
� gFTP
� wget

Wyżej wymieniłem tylko programy,których licencja pozwalana ich darmowekorzystanie,bez
żadnych ograniczeń. 



Standardowa adnotacja
Zgłaszanie błędów

Za ewentualnebłędy w publikacji bardzoprzepraszam.Jeśli natknieszsię na jakiś, proszę napisz
do mnie – pozwoli mi to na szybsze ich poprawienie.

W dokumencie mogą znajdować się także błędy techniczne, za które także przepraszam.

Mam nadzieje,że tą krótką publikacją pomogłem Ci choć w małym stopniu poznać nowy dla
Ciebie system.

Napisz, podziel się swoimi uwagami i refleksjami na temat dokumentu!

Informacje odnośnie wersji dokumentu

Dokumentzostał wydanyw wersji 1.0 dnia 06-02-2003przezAdrianaPawlika.Uwagi odnośnie
publikacji proszę kierować bezpośrednio na moją skrzynkę pocztową – imoteph@wp.pl.

Dokument,tak jak systemLinux opary jest na licencji GNU GPL i na jaj mocy autorzezwalana
umieszczanie go gdziekolwiek, bez żadnych opłat licencyjnych.

Jeśli chcesz razem ze mną aktualizować publikację – napisz do mnie.

Nowe wersje dokumentu dostępne będą pod adresem :

http://www.imoteph.host.sk/poznaj_linuksa/

Adrian Pawlik
imoteph@wp.pl


