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Datová úložiště
Adresářová struktura, práce s disky, práva

Pracovní prostředí
Nastavení prostředí, vzhled, plocha, panely

Správa balíků
Instalace a správa programů v Ubuntu

Uživatelé
Správa uživatelů a jejich oprávnění

Více OS
Více OS na jednom PC - GRUB, virtualizace

Příkazová řádka
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Práce terminálu, příkazy, skripty

Servery
Ubuntu na serveru, serverové služby

Zpřístupnění
Asistivní technologie v Ubuntu

Expertní záležitosti
Pokročilá správa a nastavení systému

Bezpečnost
Bezpečnost a zabezpečení v Ubuntu

Sledování systému
Sledování systémových prostředků

Anketa oblíbenosti
https://wiki.ubuntu.cz/
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Anonymní statistiky o popularitě balíků v Ubuntu

Základní části systému
Přechod na novější verzi systému - Jak aktualizovat Ubuntu(Kubuntu) na novější verzi

Uživatelé
Přidání nového uživatele - jak na přidání nového uživatele
Skupiny uživatelů (groups) - význam a popis skupin uživatelů, používaných v GNU/Linuxu
Jak zrušit účet pro hosta - Zakázání účtu pro hosta
PolicyKit - pokročilé nastavení uživatelských oprávnění (pro pokročilé)
Datová úložiště
Adresářová struktura - Popis struktury adresářů v Ubuntu GNU/Linuxu
Práva souborů - zjištění a změna oprávnění u souborů a adresářů
Připojení disku - Základní návod pro připojení disků a dalších datových zařízení do systému
Linuxové značení disků - Ve většině návodů o práci s disky budete potřebovat znát označení
svých oddílů
Kontrola souborového systému - Jak zkontrolovat a případně opravit vybraný oddíl
Přístup na linuxové disky z Windows - Jak se dostat k linuxovým datům z Windows
Přesun Ubuntu na jiný disk - Jak změnit umístění instalace Ubuntu
DVD mechaniky - využitelné například při přehrávání MP3, kde není velký datový tok
Optimalizace ext3 - Několik tipů jak zrychlit souborový systém ext3
UUID - rozšířené značení diskových oddílů v Ubuntu
GParted - editor diskových oddílů
TestDisk - utilita pro záchranu dat a obnovu disků a jejich oddílů
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Pracovní prostředí
Vícejazyčný systém - Instalace podpory dalších jazyků, přepnutí jazyku, priority jazyků,
jednorázové spuštění programu v jiném jazyce
Alacarte - Editace Hlavní nabídky v Ubuntu (GNOME)
Akcelerované prostředí - Zprovoznění 3D efektů na vaší ploše
Ubuntu Tweak - Nástroj pro zpřístupnění některých skrytých nastavení
Ailurus - Nástroj pro zpřístupnění skrytých nastavení, instalace programů, úpravu zdrojů a další
možnosti
Nezničitelný desktop - Určeno pro školy, kavárny a podobná místa, kde je žádoucí zachovat
nastavení pracovního prostředí
Editor nastavení - komplexní nastavení GNOME
Zpřístupnění
Čtení textu - automatické čtení textu
Více operačních systémů
GRUB2 - správce spuštění (a výběru) operačního systému, tzv. bootloader
Přechod z Ubuntu na Kubuntu, Xubuntu - Změna Ubuntu na systém Kubuntu nebo Xubuntu
Virtualizace - spuštění druhého operačního systému uvnitř Ubuntu
Odstranění Ubuntu - odstranění Ubuntu z počítače

Expertní záležitosti
Kompilace kernelu - Vyladění linuxového jádra (pro pokročilé)
Aktualizace kernelu - Aktualizace jádra bez kompilace, z předpřipravených instalačních balíčků
Zrychlení startu systému - Tipy jak urychlit start Ubuntu vypnutím nepotřebných služeb (pro
pokročilé)
Zrychlení startu aplikací - Tip jak urychlit start aplikací
Vytvoření vlastního LiveCD - Vytvořte si spustitelné CD/DVD Ubuntu podle svých představ
SysRq - Funkce Linuxového jádra, která slouží k zotavení systému z havarijního stavu
Mohlo by vás také zajímat
Bezpečnost - šifrování, záloha dat, antivir, ﬁrewall
Anketa oblíbenosti - Anonymní statistiky o popularitě balíků na vašem počítači
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