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Pracovní prostředí

Pracovní prostředí
Nastavení pracovního prostředí

Různá pracovní
prostředí
Různá pracovní prostředí
- instalace, spuštění

Panely
Panely (lišty) a docky pro
pracovní prostředí

Desklety
Aplety a miniprográmky
pro plochu

Ubuntu oku lahodící
Nastavení vzhledu
prostředí Ubuntu

Akcelerované
prostředí
Zprovoznění 3D efektů
na vaší ploše

Nastavení prostředí
Tipy a nástroje pro
nastavení pracovního
prostředí

Správa oken
Okenní správci a jejich
nastavení

Spouštění aplikací
Programy na spouštění
jiných aplikací

Ostatní
Další součásti pracovního
prostředí

Mohlo by vás také zajímat
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Nezničitelný desktop
Zabezpečení prostředí
proti změnám

pracovní_prostředí https://wiki.ubuntu.cz/pracovn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD

Získání snímku
obrazovky
Jak získat obrázek vaší
aktuální obrazovky

Terminál
Práce v textovém
prostředí a terminálu

Různá pracovní prostředí
Přechod z Ubuntu na Kubuntu, Xubuntu - Změna Ubuntu na systém Kubuntu, Xubuntu, či na jiné
deriváty
Panely
GNOME Panel - Co všechno najdete na panelech po stranách obrazovky a jak tam přidat nové
aplety
Cairo-Dock - multifunkční panel s animovanými efekty
Avant Window Navigator - alternativní panel určený pro spouštění aplikací
Desklety
Screenlets - malé aplikace na plochu
Conky - sledování stavu systému na ploše
GKrellM - aktualní stav systému na ploše s mnoha doplňky
Google Gadgets - malé aplikace na plochu
gDesklets - malé aplikace na plochu
Cairo-clock - analogové hodiny na ploše
Správa oken
Automatické rozmisťování oken - nastavení vlastností oken dle svých potřeb (pro pokročilé)
Spouštění aplikací
GNOME Do - rychlé spouštění aplikací a panel s animovanými efekty
kupfer - program, kterým jednoduše a rychle spustíte na svém počítači (skoro) vše
Nastavení pracovního prostředí
gconf-editor - editor uživatelského nastavení prostředí GNOME
Ubuntu Tweak - nástroj pro zpřístupnění některých skrytých nastavení
Ailurus - nástroj pro jednoduché přizpůsobení pracovního prostředí
https://wiki.ubuntu.cz/
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Úprava hlavní nabídky - přesun položek v hlavní nabídce
Vícejazyčný systém - Instalace podpory dalších jazyků, přepnutí jazyku, priority jazyků,
jednorázové spuštění programu v jiném jazyce
Ostatní
Vodní upozornění - upozornění na události pomocí vodních efektů
Klávesové zkratky - Přepínání české a anglické klávesnice, psaní speciálních znaků, klávesové
zkratky

From:
https://wiki.ubuntu.cz/ - Ubuntu Česká republika
Permanent link:
https://wiki.ubuntu.cz/pracovn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
Last update: 2019/02/25 18:21

Ubuntu Česká republika - https://wiki.ubuntu.cz/

