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Trzeba przyznać, że tytuł niniejszej prezentacji jest dość kontrowersyjny, jeśli nawet nie 
obrazoburczy.  Większość  użytkowników  Linuksa  wybiera  KDE  jako  swoje  środowisko 
pracy na tym systemie i statystyki są tu nieubłagane. Powodów może być kilka – duże 
podobieństwo  do  interfejsu  znanego  z  rodziny  systemów  Windows,  spora  baza 
wbudowanych aplikacji (w tym tak dobre jak choćby K3b) i nadzwyczaj satysfakcjonujące 
możliwości konfiguracji wedle własnych preferencji. Istnieją wszakże powody, dla których 
możemy wbrew trendom chcieć iść pod prąd. Spróbuję podać je już za chwilę...

[na marginesie, wszystkie prezentowane zrzutki ekranowe bezwstydnie zrobione zostały 
przy pomocy Ksnapshota, programu wchodzącego w skład KDE]

Dlaczego nie KDE lub GNOME?

Środowiska takie jak KDE czy GNOME w swych najnowszych wydaniach oferują niemal 
kompletne rozwiązania użytkowe w roli menadżerów okien, jednak odbywa się to kosztem 
dużego  zużycia  zasobów (zwłaszcza  pamięci  RAM),  co  może  wpływać  na  wydajność 
komputerów starszej generacji.  Do tego w kolejnych  edycjach mają tendencję do bycia 
niekompatybilnymi  z  wersami  wcześniejszymi,  co  czyni  upgrade  pojedynczych  paczek 
rzeczą  dość trudną,  a  w  pewnych  wypadkach  nawet  niewykonalną. Forki  typu  Trinity 
Desktop  i  MATE  mają  z  kolei jedną  zasadniczą  wadę  –  prawdopodobnie  część 
oprogramowania nie będzie rozwijana wcale, lub nie otrzyma wsparcia dla nowych funkcji. 
Bardziej wymagający użytkownicy mogą używać innych rozwiązań takich jak XFCE czy 
LXDE,  ale  czemu  nie  dać  szansy  jeszcze  szybszemu,  bardziej  responsywnemu 
Fluxboksowi?



Fluxbox jako menadżer okien

Fluxbox  może  początkowo  odstraszać  nowych  użytkowników  swoim  ascetyzmem 
graficznym oraz faktem, iż zapewnia tylko podstawowe funkcje sterowania środowiskiem 
desktopowym.  Przy  domyślnych  ustawieniach  nie  posiada  wbudowanego  menadżera 
plików, nie pozwala np. na łatwe sprawdzenie wielkości pliku w GUI, czy też na śledzenie  
zużycia  pamięci/dysku  lub  na  łatwy  monitoring  procesów.  Zasadniczo  różni  się  od 
większości  innych  popularnych  menadżerów  okien  brakiem ikon  -  wprawdzie  gdy  się 
uprzeć, można je mieć dzięki rozwiązaniom takim jak Rox, idesk czy FbDesk, ale wtedy 
traci swój naturalny urok. To, co oferuje Fluxbox, to jednak dobry początek, a poświęcając 
mu nieco czasu (doświadczonemu lub dobrze pokierowanemu użytkownikowi wystarczy 
około 2-3 godzin) można dostosować go do wygodnego użytkowania.

Podstawa, czyli „dopasuj menu do swoich potrzeb”

Po  kliknięciu  prawym przyciskiem myszy  na  pulpicie  widzimy  najważniejszą  rzecz  we 
Fluxboksie – menu aplikacji  i  ustawień. To poprzez menu będziemy uruchamiać nasze 
ulubione programy oraz personalizować niektóre z głównych ustawień. 

Podstawowa  sekcja  menu  zawiera  kilka 
predefiniowanych  podsekcji  uzbrojonych  głównie  w 
skróty do najczęściej używanych programów, które 
oczywiście  można  modyfikować  wedle  własnych 
potrzeb.  Niestety  dla  tych  użytkowników,  którzy 
używając wcześniej  KDE lub GNOME przyzwyczaili 
się, że opcja ta dostępna jest po kliknięciu prawym 
przyciskiem myszy na ikonę menu,  tutaj  trzeba to 
zrobić  poprzez  edycję  ulubionym  edytorem 
odpowiedniego pliku tekstowego znajdującego się w 
katalogu domowym użytkownika.  Pełna ścieżka do 
niego to:

/home/nazwa_uzytkownika/.fluxbox/menu

Oto fragment jednej z sekcji mojego menu:

[begin] (Fluxbox) 
[encoding] {UTF-8} 
[submenu] (File management) 
      [exec] (thunar) {thunar} 
      [exec] (4pane) {4pane} 
      [exec] (xfce task manager) {xfce4-taskmanager} 
      [exec] (lxde task manager) {lxtask} 
      [exec] (mount CD/DVD) {mount /mnt/cdrom} 
      [exec] (umount CD/DVD) {umount /mnt/cdrom} 
      [exec] (eject CD/DVD) {eject /dev/sr0} 
      [exec] (mount pendrive) {mount /mnt/pendrive} 
      [exec] (umount pendrive) {umount /mnt/pendrive} 



      [exec] (xdiskusage) {xdiskusage} 
      [exec] (xfburn) {xfburn} 
      [exec]   (Run) {fbrun } 
      [exec] (virtualbox) {/opt/VirtualBox/VirtualBox} 
[end]

Na jego przykładzie widzimy, że można tu dodać ręcznie dowolny wpis według reguły:

[exec] (nazwa_programu) {polecenie lub pelna cie ka do programu}ś ż

Tym  sposobem  pozbywamy  się  konieczności  posiadania  ikon  na  pulpicie  i  w  pełni 
delektujemy się pieczołowicie dobraną do wystroju pulpitu tapetą. Przez jakiś czas może 
nas ogarniać nostalgia za tradycyjnymi ikonami skrótów, lecz wcześniej czy później będą 
się one wydawać naprawdę zbyteczne :-)

A co  z  miniaturowymi  ikonkami  w  samym menu?  W bieżących  wydaniach  Fluxboksa 
istnieje możliwość wyświetlania małych ikon przy lewej stronie nazw programów, tyle że 
muszą one być  zapisane w formacie  *.xpm,  inne obrazki  typu  *.jpg czy  *.png nie  są 
obsługiwane. Prawidłowy wpis ze ścieżką do ikonki ma postać:

      [exec] (aumix) {aumix} </usr/share/aumix/aumix.xpm>

Żwawsze, a nawet ultraszybkie menu

Mój ulubiony trick z „przyspieszaniem” interfejsu użytkownika, bo dość prosty, a efektowny. 
Jest  to  odpowiednik  windowsowego  wpisu  menushowdelay,  jakiego  dokonuje  się  w 
rejestrze  tego systemu.  We Fluxboksie  animację  menu przyspiesza się  dużo prościej, 
mianowicie w pliku

/home/nazwa_u ytkownika/.fluxbox/initż

wyszukujemy linijkę

session.screen0.menuDelay: 0 

i zmieniamy jej końcową wartość na 0, jeśli jest inna.

By  wypróbować  działanie  sztuczki,  wystarczy  kliknąć  prawym  przyciskiem  myszy  na 
ekranie i pojeździć kilka razy kursorem myszy w dół i w górę. Efekt jest piorunujący, od 
razu robi wrażenie, nawet gdy jest zastosowany na słabej w zasoby maszynie – widok 
twarzy zazdrosnych posiadaczy lepszych komputerów w momencie takiej prezentacji jest 
bezcenny :-)



Zgrabny i powabny temat kursora myszy

Fluxbox  nie  posiada  żadnego  klikalnego  sposobu  na  zmianę  domyślnego  kursora  w 
środowisku  X  Window,  jednak  przy  odrobinie  sprytu  to  nie  problem.  Pamiętając,  że 
domyślna ścieżka dla kursora myszy to:

/usr/share/icons

można pokusić się o odszukanie jakiegoś cieszącego oczy tematu kursora w Internecie i  
dokonanie prostej podmiany plików w tym katalogu. Mnie najbardziej przypadł do gustu 
„Jimmac cursor theme”, który dostępny jest pod adresem:

http://kde-look.org/CONTENT/content-files/6550-Jimmac.tar.gz

Użytkownikom  dystrybucji  Slackware  mogę  na  życzenie  podesłać  gotową  paczkę 
instalacyjną  w formacie  *.tgz,  która  znacznie  ułatwia  adopcję  tego tematu  w systemie 
(  zainteresowani  proszeni  są  o  maila  zatytułowanego  „kursor  Jimmac”  na  adres 
guitarrizer@gmail.com )

http://kde-look.org/CONTENT/content-files/6550-Jimmac.tar.gz
mailto:guitarrizer@gmail.com


Tapeta, czyli jeden z najistotniejszych elementów pulpitu

Może trochę dziwić fakt, że nie możemy sobie tak po prostu kliknąć prawym przyciskiem 
myszy na pulpicie, wybrać gdzieś opcji zmiany tapety, potem kliknąć na nazwie lub ikonie 
jakiegoś obrazka i przyozdobić nim nasz ekran. Fluxbox musi być inny, nie może być tak 
łatwo,  ale  pamiętajmy  o  powiedzeniu  „nie  ma  rzeczy  niemożliwych”.  Najprostszym 
sposobem jest edycja pliku:
 
/home/nazwa_u ytkownika/.fluxbox/startupż

i spojrzenie na jedną z linijek zaczynających się od słowa fbsetbg

fbsetbg -f ~/.fluxbox/backgrounds/jesienna.jpg 

Tutaj  widzimy opcję  -f rozciągającą każdą tapetę do rozmiaru ekranu oraz ścieżkę do 
samej tapety, którą można podmienić na własną.
Niestety tapeta nie zmieni się od razu automatycznie na nową, nie pomoże nawet restart  
ustawień wybrany z menu Fluxboksa. Najprościej jest zwyczajnie wylogować się z sesji i  
zalogować ponownie, bo trwa to może 2 sekundy.

Porada:
Ponieważ  domyślnym  katalogiem  z  tapetami  dla  Fluxboksa  jest  katalog 
/home/nazwa_uzytkownika/.fluxbox/backgrounds,  sugerowałbym  wrzucenie  tam  kliku 
ulubionych tapet, by w przyszłości łatwiej było je zmieniać (mniej znaków do edycji ;-) )

Przy  okazji  w  omawianym pliku  startup możemy  sprawdzić,  czy  domyślnym układem 
klawiatury w sekcji setxkbmap jest układ polski:

# Change your keymap: 
# xmodmap "/home/jarek/.Xmodmap" 
setxkbmap "pl" &

Środowisko wciąż nie cieszy oczu?

Przystąpmy do upiększania Fluxboksa. Nasz system dzięki wstępnym sztuczkom stał się 
bardziej  responsywny,  ale  domyślne  motywy  graficzne,  jakie  znajdujemy  od  razu  po 
instalacji  „Fluksa”,  mimo  iż  proste  i  użyteczne,  raczej  do  najpiękniejszych  nie  należą 
(oczywiście to kwestia gustu).  Dobra wiadomość jest taka, że można pobrać z Internetu 
całą masę gotowych motywów dla Fluxboksa, a jeszcze lepszą wiadomością jest ta, iż 
takie tematy można samemu wedle własnych upodobań estetycznych modyfikować.

Zanim zaczniemy wyważać otwarte drzwi, warto sprawdzić, czy oka nie ucieszą dzieła 
innych. Oto kilka linków do stron z przygotowanymi tematami:

http://customize.org/fluxbox
http://fluxbox.sourceforge.net/themes.php
http://box-look.org/index.php?xcontentmode=7400

http://box-look.org/index.php?xcontentmode=7400
http://fluxbox.sourceforge.net/themes.php
http://customize.org/fluxbox


Pobrane z sieci motywy możemy skopiować do katalogu

/home/nazwa_u ytkownika/.fluxbox/stylesż

Spora część takich tematów to zwykle pliki tekstowe, w których każda linijka określa jakiś 
element wystroju okien, menu, czy paska zadań. Oto kilka przykładów takich wpisów:

wysokość paska zadań podawana w pikselach:

toolbar.height: 15 

ustawienie gradientu pionowego dla pola z zegarem:

toolbar.clock:                flat gradient vertical 
toolbar.clock.color:          #111111 
toolbar.clock.colorTo:        #222222 

ustawienie koloru czcionki zegara:

toolbar.clock.textColor:      #777777 

ustawienie kroju czcionki używanego w pasku zadań:

toolbar.font:                 Lucida Grande-9 

zaokrąglenie narożników w menu:

menu.roundCorners: TopLeft TopRight BottomLeft BottomRight 

szerokość  obramowania  dla  menu  podawana  w  pikselach  +  ustawienie  koloru 
obramowania:

menu.borderWidth: 1 
menu.borderColor: #121212 

dodanie cienia w kolorze czarnym do czcionki w górnej belce menu z przesunięciem X i Y:

menu.title.font.effect: shadow 
menu.title.font.shadow.color: #000000 
menu.title.font.shadow.x: 1 
menu.title.font.shadow.y:1 

W powyższych  przykładach  kolory  podawane  są  w  kodach  heksadecymalnych,  jak  w 
języku HTML. Jeśli nie znamy kodu interesującego nas koloru, z pomocą przychodzi nam 
program GIMP, dostępny w większości dystrybucji Linuksa.

W przyborniku klikamy na okienko zmiany kolorów (tam gdzie zachodzą na siebie dwa 
prostokąty i w kolejnym okienku „Zmiany aktywnego koloru” wybieramy któryś z kolorów 
poprzez przesuwanie kursora po osi X/Y, po pionowym „tęczowym” pasku lub przy pomocy 
suwaków po prawej stronie. Po wybraniu interesującej nas barwy możemy odczytać jej 
kod  w polu o nazwie „Zapis języka HTML:”.



To wcale nie jest trudne, co najwyżej tylko tak wygląda. Łatwo można się zorientować jak 
to działa, nawet  w przypadku,  gdy nigdy wcześniej nie miało się do czynienia z grafiką 
komputerową. :-)

Dodawanie efektu przezroczystości do okien, menu i paska zadań

Jeśli  wciąż  nam mało miłych dla  oka efektów,  a  lubimy efekt  przezroczystości,  mamy 
możliwość  jej  ustawienia  dla  okien menu  i  paska  zadań.  Okna  i  menu  udekorujemy 
najprościej poprzez wybór odpowiednich ustawień z menu Fluxboksa:



Fluxbox menu > Configure > Przezroczystość

Zakres przezroczystości (kanału Alpha) reguluje się podając liczbę z zakresu od 0 do 255, 
przy czym 0 oznacza całkowitą przezroczystość, a 255 jej brak. Moim zdaniem najlepszy 
efekt  uzyskuje się  ustawiając tę  wartość w zakresie od 200 do 240,  ponieważ jednak 
każdy ma inne poczucie estetyki, zachęcam do eksperymentowania w tej materii.

Opcję ustawienia przezroczystości dla paska zadań ukryto w innym miejscu. By się do niej 
dostać,  należy najechać kursorem myszy  i  kliknąć w którąś z dolnych krawędzi  tegoż 
paska  i tam szukać interesującego nas zagadnienia (przy okazji  odkrywając, że w tym 
miejscu można regulować również szerokość samego paska zadań).

Istnieje, a jakże, opcja dla użytkowników, którzy lubią takie rzeczy ustawiać konfigurując 
pliki tekstowe. Tych odsyłam do znanego już nam pliku

/home/nazwa_u ytkownika/.fluxbox/initż

i poszukiwania linii ze słowem kluczowym alpha.

Tło i czcionka w xterm

W Linuksie czasem (a w Slackware często) zachodzi potrzeba skorzystania z terminala 
konsoli. Domyślnym terminalem konsoli we Fluxboksie jest xterm. Można go uruchomić 
poprzez skrót ze znanego już nam fluxboksowego menu w sekcji „Terminals”.

Przy pierwszym uruchomieniu xterma zobaczymy, że jego pole robocze jest  w kolorze 
białym, a czcionka w czarnym. W zależności od wrażliwości oczu użytkownika na światło 
bijące  z  nowoczesnych  ekranów  komputerowych  i  od  ilości  spędzanego  czasu  przed 
xtermem, tak duży kontrast barw może męczyć wzrok.

Oczywiście nie jesteśmy skazani na ustawienia, które „dała fabryka”. Xterm nie posiada 
wprawdzie swojego osobnego pliku konfiguracyjnego, ale korzysta z ukrytego w katalogu 
domowym użytkownika pliku:

.Xdefaults

Plik ten edytujemy, a jeśli nie istnieje, tworzymy go i wpisujemy w nim:

Xterm*Background: #000000 
Xterm*Foreground: #777777

Pierwsza linia tego wpisu określa barwę tła obszaru roboczego, a druga kolor czcionki. W 
moim przypadku tło będzie wyświetlane w kolorze czarnym, a czcionka w miłym dla oka 
odcieniu szarości.  Jeśli  chcemy ustawić inne kolory niż w powyższym przykładzie,  ich 
kody  heksadecymalne  możemy wyszukać  dzięki  GIMP-owi,  sposobem jak  w  jednej  z 
omówionych wcześniej sekcji niniejszej prezentacji.



Dozbrajanie systemu w dodatkowe czcionki

W panelu sterowania środowiska KDE istniał bardzo przyzwoity instalator czcionek, który 
pozwalał  na ich globalne lub lokalne (tylko  dla  bieżącego użytkownika)  dodawanie  do 
systemu, by czcionki te mogły być widziane przez rożne programy. Jak można było się 
tego  domyśleć,  we  Fluxboksie  próżno  szukać  takiego  narzędzia,  ale  prawdę 
powiedziawszy, jest ono zbędne.

Interesujące nas czcionki można dodać do systemu w następujący sposób:

1) Dla użytkownika lokalnego/bieżącego

Wystarczy  skopiować  pliki  czcionek  do  ukrytego  w  katalogu  domowym  użytkownika 
podkatalogu

.fonts

2) Dla wszystkich użytkowników w systemie

Należy skopiować czcionki do katalogu

/usr/share/fonts/TTF

a następnie przejść do tego katalogu w konsoli i wpisać po kolei polecenia:

fc-cache
mkfontscale
mkfontdir

Prawdopodobnie  będziemy  chcieli  zainstalować  zestaw  darmowych  czcionek  od 
Microsoftu.  Istnieją  paczki  o  różnych  nazwach  w  zależności  od  używanej  dystrybucji 
Linuksa, które można znaleźć w Internecie. Pomocna jest wyszukiwarka od Google i takie 
słowa kluczowe jak msfonts, webcore-fonts, msttcorefonts, corefonts. Gdy to nie zadziała, 
można szukać według klucza „Microsoft free fonts”.

Osobiście byłem zbyt wygodny, by poszukiwać dedykowanej paczki na moją dystrybucję 
(Slackware) i skorzystałem z faktu, że obsługuje ona też paczki z rozszerzeniem *.rpm. Do 
tej pory używam pobranej niegdyś paczki o nazwie msfonts-1.2.1-3tex.noarch.rpm, którą 
instaluję poleceniem:

rpm -ivh –force –nodeps /ścieżka_do_katalogu_z_plikiem/msfonts-1.2.1-3tex.noarch.rpm



Niezbyt miłe dla oka czcionki na kartach graficznych Intela

Na komputerze stacjonarnym używam „od wieków” kart graficznych firmy Nvidia, jednak 
kiedy  postanowiłem  używać  Fluxboksa  również  na  laptopie  wyposażonym  w  układ 
graficzny firmy Intel,  zauważyłem, że wygląd czcionek w niektórych programach jest – 
dyplomatycznie i w zgodzie z modną od pewnego czasu poprawnością polityczną rzecz 
ujmując – „ładny inaczej” ;-)

Dla  zasmuconych  tym faktem mam dwie  wiadomości,  dobrą  i  złą.  Najpierw  ta  dobra: 
zadowalająco ładne czcionki da się uzyskać przy odrobinie zaangażowania. Teraz ta zła: 
nie  istnieje  jak  na  razie  jedno  uniwersalne  rozwiązanie,  które  pozwalałoby  na 
satysfakcjonujące  ustawienie  wyglądu  czcionek  we  wszystkich  programach  naraz.  Dla 
poszczególnych grup programów wyświetlanie czcionek ustawia się niestety osobno i w 
dodatku nie na każdym wyświetlaczu uzyskamy identyczny efekt. Rozwiązaniem problemu 
jest kombinacja kilku ustawień z poniższych:

Wyedytować  lub  utworzyć  w  katalogu  domowym  użytkownika  ukryty  plik  o  nazwie 
.Xdefaults i umieścić w nim wpisy:

!Xft.dpi: 121
Xft.antialias: true
Xft.hinting: true
Xft.hintstyle: hintfull
Xft.rgba: rgb

Linia ze słowem „dpi” wymusza wyższe DPI dla czcionek (zwiększa ilość kropek/pikseli 
potrzebną do wyrysowania czcionki) do 121 (standardowa wartość to bodajże 90).
Pozostałe linie włączają antyaliasing i hinting oraz ustawiają typ hintingu na pełny.

Ponieważ niektóre programy (zwłaszcza te starsze) ustawień dla czcionek szukają nie w 
pliku  .Xdefaults,  a  w pliku o nazwie  .Xresources,  proponuję analogicznie utworzyć lub 
poddać edycji taki plik w katalogu domowym użytkownika i zdublować wcześniejszy wpis, 
czyli:

Xft.dpi: 121
Xft.antialias: true
Xft.hinting: true
Xft.rgba: rgb
Xft.autohint: false
Xft.hintstyle: hintsfull
Xft.lcdfilter: lcddefault

Tutaj dodałem jeszcze kilka opcjonalnych wartości, jakie znalazłem w Internecie.

Czcionki dla programów opartych o bibliotekę GTK (czyli najczęściej aplikacji zawartych w 
środowiskach typu GNOME czy XFCE) konfiguruje się w ukrytym pliku o nazwie .gtkrc-2.0, 
który powinien znajdować się w katalogu domowym użytkownika. Można go utworzyć lub 
wyedytować i umieścić w nim wpisy:

style "font"



{
font_name = "Liberation Sans 9"
}
widget_class "*" style "font"
# Domy lna czcionka:ś
gtk-font-name = "Liberation Sans 9"
# Dpi czcionek (1024 * dpi[px])
gtk-xft-dpi = 86016
# Hinting czcionek: 1 = W czony; 0 = Wy czonyłą łą
gtk-xft-hinting = 1
# Hinting styl: hintnone = brak; hintslight = lekki;
# hintmedium = redni; hintfull = pe nyś ł
gtk-xft-hintstyle = hintfull
# Wyg adzanie czcionek: 1 = W czone; 0 = Wy czoneł łą łą
gtk-xft-antialias = 1

Jakie oprogramowanie można wybrać do codziennego użytku?

Skoro  uporaliśmy  się  już  z  wyglądem  naszego  środowiska  pracy,  pojawia  się  ważne 
pytanie:  jak dobrać zestaw programów, by nasze codzienne użytkowanie systemu było 
wygodne i efektywne. Na początku z góry założyliśmy sobie, że:

1)  Nie chcemy instalować dużych menadżerów okien wraz z ich oprogramowaniem w 
całości.

2) Nie chcemy instalować niczego, co powiązane jest z KDE ;-)

3) Nie chcemy instalować programów, które wymagają doinstalowania zbyt dużej ilości 
zależności (innych programów lub bibliotek, które już nie są zawarte w naszym systemie)

zatem...

Thunar – manager plików

Z pewnością na początek potrzebujemy jakiegoś wygodnego programu do zarządzania 
naszymi plikami – do zmiany ich nazwy, sprawdzania ich wielkości, do tworzenia nowych 
plików i katalogów, do przeglądania ich struktury itd.
W środowisku KDE istnieje bardzo dobry manager plików o nazwie Dolphin oraz nieco 
starszy  od niego  Konqueror.  Naturalną  pokusą  jest  chęć  posiadania  tego  rozwiązania 
również pod Fluxboksem i można je mieć bez problemu, tyle że wtedy musimy jednak 
doinstalować  choćby  bibliotekę  Qt  oraz  biblioteki  „kde-base”  i  „kdelibs”.  Modyfikujemy 
nasza pokusę i spoglądamy w kierunku dostępnego w GNOME Nautilusa. Cóż, mimo iż 
jest on managerem plików równie przyzwoitym, wymaga on jeszcze więcej zależności do 
spełnienia niż np. Dolphin, a nie chcemy przecież wpadać z deszczu pod rynnę.

Wybawienie przychodzi w postaci Thunara, który jest domyślnym managerem plików w 
środowisku XFCE, a funkcjonalnością nie ustępuje wiele swoim bardziej rozbudowanym 
rywalom.



By móc cieszyć się  w pełni  możliwościami  Thunara  pod Fluxboksem,  trzeba dokonać 
jednak dwóch sztuczek.

Pierwszy  trick  odnosi  się  do  wyświetlania  ikon  w  Thunarze,  który  uruchomiony  pod 
Fluxboksem  nie  będzie  ich  domyślnie  wyświetlał.  Zrobi  to  dopiero  po  zainstalowaniu 
któregoś z gnome'owych tematów i zestawów ikon (można je znaleźć choćby na stronie 
http://gnome-look.org. Osobiście używam bardzo przejrzystego motywu o nazwie „Tango”. 
Styl  nie  pojawi  się  od  razu  po  zainstalowaniu,  by  zadziałał,  potrzebna  jest  edycja 
znajdującego się w domowym katalogu użytkownika ukrytego pliku .gtkrc-2.0.

gtk-theme-name = "gnome"
gtk-icon-theme-name = "Tango"

# Styl ikonek na paskach narz dzi: 0 = tylko ikonki; 1 = tylkoę  
tekst;
# 2 = tekst pod ikonkami; 3 = tekst obok ikonek
gtk-toolbar-style =GTK_TOOLBAR_ICONS
# Ikonki na przyciskach: 1 = W ; 0 = Wył ł
gtk-button-images = 1

Drugą sztuczką jest przymuszenie Thunara do wyświetlania skrótów z ikoną Kosza, innych 
dysków  niż  systemowy  oraz  dysków  przenośnych,  co  bardzo  ułatwia  codzienne 
użytkowanie.  W tym celu modyfikujemy ukryty  w katalogu użytkownika  plik  .xinitrc,  by 
sekcja uruchamiająca Fluxboksa wyglądała tak:

# Start the window manager: 
if [ -z "$DESKTOP_SESSION" -a -x /usr/bin/ck-launch-session ]; then 
exec ck-launch-session dbus-launch --exit-with-session /usr/bin/startfluxbox 
else 
exec /usr/bin/startfluxbox 
fi

Uwaga!
Pamiętajmy  o  tym,  by  ostatnia  linijka  całego  pliku/skryptu  była  pusta  (kończyła  się 
Enterem),  w  przeciwnym  wypadku  możemy  mieć  problem  z  uruchomieniem  całego 
środowiska graficznego.

http://gnome-look.org/


4pane, czyli „napęd na cztery koła”

Czasami  zachodzi  potrzeba przekopiowania kilku  plików z  różnych lokacji  i  z  jakiegoś 
powodu  nie  chcemy  uruchamiać  kilku  okien  Thunara.  W  takich  wypadkach  polecam 
bardzo prosty, ale pożyteczny manager plików zwany „4pane”. Jak sama nazwa wskazuje, 
umożliwia on pracę na drzewie plików przy użyciu czterech paneli (2x drzewo plików + 2x 
zawartość odpowiednich katalogów)

Program ten rzadko występuje w postaci paczek na rożne dystrybucje, ale łatwo jest go 
skompilować  ze  źródeł.  Potrzebujemy  tylko  spełnić  następujące  zależności  (które  na 
szczęście w paczkach są już bezproblemowo dostępne):

wxWidgets 
wxGTK 
libmspack

Leafpad – szybki i przydatny edytor tekstu

Jeśli  z jednej strony chcemy szybko wyedytować jakiś plik tekstowy, który nie wymaga 
zaawansowanego formatowania  tekstu  czy  kolorowania  składni,  a  z  drugiej  strony nie 
chce nam się zaprzęgać do tego programów konsolowych, i szukamy czegoś podobnego 
do windowsowego Notatnika, warto sięgnąć po Leafpada.

Program ten oferuje wyszukiwanie z opcją zamiany słów czy znaków, numerowanie linii, 
szybki  skok do wiersza (konkretnego numeru linii),  automatyczne wcięcia  oraz  dobrze 
wspiera kodowanie znaków UTF-8.

Do napisania krótkiej notatki, zapisania przysłowiowego „przepisu na ciasto”, czy szybkiej 
edycji skryptu Leafpad w zupełności wystarczy. Kto potrzebuje więcej funkcji, zawsze ma 
do dyspozycji inne narzędzie, choćby sprawdzony pakiet LibreOffice.



Xfburn – wygodne wypalanie płyt

Wprawdzie nośniki typu CD czy DVD wychodzą pomału z użycia i zastępowane są choćby 
pamięciami flash i dyskami przenośnymi, to czasem zachodzi potrzeba nagrania jakiejś 
płyty. Pod Windows mamy do tego takie aplikacje jak BurnAware lub Nero, na Linuksie 
doskonałym programem do nagrywania jest K3b, jednak wymaga on bibliotek KDE. My 
szukamy czegoś, co uruchamia się szybko i wypala krążki równie bezbłędnie.

Polecić mogę z czystym sumieniem program Xfburn. Jego interfejs użytkownika jest prosty 
wizualnie, bez fajerwerków, za to z całkiem sporymi możliwościami.

Ma też i wady, z mojego punktu widzenia trzy:

1) Brak opcji bezpośredniego kopiowania płyty

2)  Brak  możliwości  tworzenia  obrazu  płyty  (istnieje  tylko  opcja  tworzenia  obrazu  z 
wybranych katalogów)

3) Nie nagrywa automatycznie płyty w standardzie UTF w wypadku dużych plików – płyta 
nagrana automatycznie w standardzie ISO 9660 z dużymi plikami (większymi niż 2 GB) 
może być nie do odczytania w systemie.



Xdiskusage – czy starczy nam miejsca?

Zazwyczaj  po  zainstalowaniu  systemu  nie  musimy  martwić  się  o  to,  czy  na  naszych 
dyskach  lub  partycjach  jest  wystarczająco  miejsca,  lecz  po  pewnym czasie  używania 
możemy chcieć sprawdzić,  jak tam u nas z pojemnością nośników. Równocześnie nie 
zamierzamy  korzystać  z  konsolowych  skryptów  typu  du czy  df. Programów,  które  to 
umożliwiają jest na Linuksie przynajmniej kilka. W środowisku KDE istnieje wbudowana 
aplikacja o nazwie KdiskFree wywoływana poleceniem kdf i szukamy czegoś podobnego, 
ale nieciągnącego za sobą wielu zależności.

Mój wybór padł na Xdiskusage.

Program  uruchamia  się 
bardzo  szybko   i  oferuje 
prosty interfejs użytkowy. W 
głównym  oknie  listuje 
zamontowane  w  systemie 
partycje.  Po  kliknięciu  na 
interesującą  nas  partycję 
uzyskujemy  graficzne 
odwzorowanie  naszej 
struktury  katalogów,  z 
wyszczególnieniem  ile 
każdy  katalog  zajmuje 
miejsca na dysku.

Czas na manager zadań

Szukamy  czegoś  podobnego  do  Windows  Task  Manager,  gdzie  moglibyśmy  łatwo 
sprawdzić zajętość pamięci RAM, zużycie procesora i kontrolować uruchomione procesy. 
Oczywiście możemy to robić w konsoli poleceniami typu  free,  top i  ps, ale chcemy być 
wygodni, mieć to wszystko naraz i to w dodatku w interfejsie graficznym.

Sprawdzałem  kilka  takich  rozwiązań  i  ostatecznie  na  polu  bitwy  zostało  dwóch 
zawodników wypożyczonych  z  dwóch lekkich  managerów okien:  XFCE Task Manager 
(uruchamiany  poleceniem  xfce4-taskmanager)  i  LXDE  Task  Manager  (wywoływany 
komenda lxtask).



XFCE Task Manager jest bardzo wygodny w użyciu, poza podstawowymi opcjami posiada 
możliwość uruchamiania innych programów oraz panel preferencji, gdzie można ustawić 
wyświetlanie  UID  przy  procesie  (domyślnie  ta  opcja  jest  wyłączona,  ale  z  pewnością 
przyda się użytkownikom chcącym mieć większa kontrolę administracyjną nad tym, co się 
dzieje w systemie).

LXDE Task  Manager  również  doskonale  sprawdzi  się  w  swojej  roli  (mnie  odpowiada 
bardziej  z  subiektywnych  powodów –  pokazuje  zużycie  pamięci  nie  procentowo,  a  w 
megabajtach oraz sam zajmuje nieco mniej pamięci). Na zrzutce ekranowej nie widać kilku 
sekcji:  Identyfikatora, Stanu, Priorytetu i  Identyfikatora rodzica. Tak poza tym jest dość 
ubogi w opcje konfiguracyjne.





GkrellM (GNU Krell Monitors)

Prawdopodobnie  większość  użytkowników  Linuksa  zna  już  tę 
aplikację, lecz powiem kilka słów dla tych, którzy mogli się jeszcze z 
nią nie zetknąć.

GkrellM  to  bardzo  przydatne  narzędzie,  które  po  części  dubluje 
funkcje  z  opisanych  wcześniej  programów,  gdyż  wyświetla  np. 
zużycie procesora i pamięci, ale ma przy tym kilka ciekawych funkcji:

1) Potrafi podawać zużycie procesora na każdy rdzeń osobno

2) Wyświetla temperatury procesora, karty graficznej i z czujników na 
płycie głównej

3) Podaje aktywność odczytów i zapisów na dyskach

3) Monitoruje aktywność sieciową

4)  Potrafi  sprawdzać,  czy  w programie  do odbioru poczty  nie  ma 
nowych wiadomości

5) Wyświetla czas pracy systemu (uptime)

6) Może wyświetlać nazwę systemu i komputera

7) Potrafi monitorować czas pracy baterii w laptopie

8) Możliwości programu można rozszerzać poprzez wtyczki



Wicd – łatwe zarządzanie połączeniami sieciowymi

Wicd (Wireless Interface Connection Daemon) to prosty w użyciu graficzny konfigurator 
połączenia  sieciowego,  przydatny  zwłaszcza  przy  konfiguracji  połączeń 
bezprzewodowych,  lub gdy korzystamy naprzemiennie z połączenia bezprzewodowego i 
kablowego.

Interfejs programu jest intuicyjny – z wyszukanych automatycznie sieci wystarczy wybrać 
naszą i poustawiać właściwości jej połączenia w odnośnym okienku znajdującym się pod 
jej nazwą, potem wrócić do poprzedniego i kliknąć na „Połącz”



Przeglądanie stron internetowych – SRWare Iron

Znów dochodzimy do momentu, gdzie wybór przeglądarki internetowej determinowany jest 
przez  osobiste  preferencje.  Kiedy  nasza  maszyna  jest  dość  silna,  prawdopodobnie 
najlepszym wyborem pozostanie tu Firefox, zwłaszcza że użytkownicy Linuksa dysponują 
wersją 64-bitową tego programu. Jego największą siłą są jak zwykle pożyteczne wtyczki i  
szybki  czas  łatania  „dziur”.  Ktoś  może  preferować  Operę,  chociaż  niektóre  strony 
wyświetlają  się  w  niej  wbrew  założeniom  twórcy  (niestety  sprawdzone  przeze  mnie 
osobiście). Od pewnego czasu bryluje Google Chrome – przeglądarka szybka, jednak z 
pewnymi  niepokojącymi  funkcjami  mogącymi  być  uznane  za  szpiegujące  użytkownika 
(choćby generowanie unikalnego numeru instalacji i przesyłanie danych wpisywanych w 
pasek adresu do serwerów Google)...

Mamy  jeszcze  Chromium  (też  od  Google)  o  otwartym  kodzie  i  możemy  sobie  je 
skompilować ze źródeł, o ile jesteśmy programistami i  wiemy co i gdzie zmodyfikować. 
Niestety nie programuję profesjonalnie, więc sięgnąłem po gotowe rozwiązanie, jakim jest  
SRWare  Iron.  To  też  przeglądarka  oparta  o  modowane  źródła  Chromium,  przede 
wszystkim pozbawione wcześniej wspomnianych googlowych funkcji szpiegujących.

Zaletą Irona jest nie tylko szybkość, ale i pełna zgodność z wtyczkami z Google Chrome. 
Do płynnego, wygodnego i bezpiecznego przeglądania Internetu polecam doinstalowanie 
dodatków takich jak:

NotScripts – blokuje wykonywanie skryptów na stronach, w tym Javę i Flasha
Ghostery – blokuje wczytywanie elementów pochodzących spoza odwiedzanej domeny
Adblock Plus – blokuje niechciane i natarczywe reklamy
Blank  New Tab  –  otwiera  pustą  kartę  zamiast  domyślnej  z  najczęściej  odwiedzanymi 
witrynami.



XnViewMP – zajmijmy się zdjęciami...

A  teraz  coś  z  zupełnie  innej  beczki  –  doskonała  przeglądarka  plików  graficznych 
XnViewMP.  Wprawdzie  nie  jest  to  program  otwartoźródłowy,  jednak  jest  całkowicie 
darmowy do domowego użytku i oferuje spore możliwości nie tylko dla przeglądania zdjęć,  
ale również ich obróbki. Poza tymi zaletami dochodzą trzy kolejne:

1) Istnieje 64-bitowa wersja programu dla Linuksa i sprawuje się doskonale

2) Aplikacja nie wymaga instalacji,  wystarczy wypakować zawartość paczki do jakiegoś 
katalogu i utworzyć skrót do mieszczącego się w nim skryptu o nazwie xnview.sh.

3)  Nie  wymaga spełniania  dodatkowych  zależności  (przynajmniej  na  używanej  przeze 
mnie dystrybucji Linuksa)

Jeszcze  lepszym  pomysłem  jest  skonfigurowanie  wcześniej  omawianego  Thunara,  by 
domyślnie otwierał pliki graficzne w tej przeglądarce.

Bezpośrednie linki do pobrania XnViewMP:
http://download.xnview.com/XnViewMP-linux.tgz (wersja 32-bitowa)
http://download.xnview.com/XnViewMP-linux-x64.tgz (wersja 64-bitowa)

http://download.xnview.com/XnViewMP-linux-x64.tgz
http://download.xnview.com/XnViewMP-linux.tgz


XMMS wciąż żywy

Szukamy  czegoś  szybkiego,  responsywnego  i  potrafiącego  odtwarzać  pliki  muzyczne. 
AmaroK odpada, gdyż nie chcemy instalować bibliotek z KDE, poza tym jest to aplikacja 
dość  ociężała.  Możemy  użyć  Xine  lub  Mplayera,  jednak  te  programy  są  bardziej 
nastawione na odtwarzanie plików filmowych.

Mimo przedwczesnych informacji o programie XMMS, ma się on dobrze. Wprawdzie nie 
jest dynamicznie rozwijany (nie wiem szczerze mówiąc, czy w ogóle jest rozwijany), ale 
plotki  o  rzekomym nieodtwarzaniu  „nowoczesnych”  formatów plików muzycznych  są  z 
pewnością wyssane z palca.

XMMS powinien obsługiwać od razu najbardziej popularne formaty, czyli  *.mp3 i  *.ogg, 
przynajmniej  tak  jest  na  używanym przeze mnie Slackware.  Funkcjonalność programu 
łatwo rozbudować odpowiednimi wtyczkami.

Podaję kilka linków, które mogą być pomocne 

*.wma: http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-21414.html

*.mpc: http://sourceforge.net/projects/mpegplus/

*.flac: http://flac.sourceforge.net/documentation_tools_plugins.html

*.ape:  http://forums.opensuse.org/archives/sf-archives/archives-software/archives-
multimedia/323478-xmms-plugin-ape.html

Wskazówka
Niezależnie od tego, co wypisują w różnych poradnikach odnośnie powyższych wtyczek, 
proponuje  umieścić  je  ręcznie  w  katalogu  domowym  użytkownika,  gdzie  znajduje  się 
ukryty  katalog  z  ustawieniami  XMMS'a,  a  w  nim  podkatalog  o  nazwie  Plugins.  Jeśli 
przyjdzie nam kiedyś instalować system ponownie (lub gdy dzielimy ustawienia między 
kilkoma dystrybucjami Linuksa), wtyczki nie zginą, o ile oczywiście katalog /home mamy 
zamontowany na oddzielnej partycji :-)

XMMS ma jeszcze jedną zaletę – obsługuje skórki ze starego windowsowego WinAmpa 
(bodajże z wersji 3.x), a jest ich bardzo dużo i każdy może znaleźć coś dla siebie.

http://forums.opensuse.org/archives/sf-archives/archives-software/archives-multimedia/323478-xmms-plugin-ape.html
http://forums.opensuse.org/archives/sf-archives/archives-software/archives-multimedia/323478-xmms-plugin-ape.html
http://flac.sourceforge.net/documentation_tools_plugins.html
http://sourceforge.net/projects/mpegplus/
http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-21414.html


Łatwa kontrola głośności dźwięku - GVolWheel

Przydałoby się  móc łatwo regulować głośność przy pomocy jakiegoś suwaka na wzór 
tego windowsowego, czy też tego znanego z Kmix dostępnego w KDE. Znów, musi być to 
programik bardzo responsywny, szybko się uruchamiający i niezużywający zbyt dużych 
zasobów. Po kilku testach mój wybór padł na GvolWheel.

Najpopularniejsze dystrybucje powinny mieć gotowe paczki z tą aplikacją i 
zapewne  same  zatroszczą  się  o  spełnienie  odpowiednich  zależności. 
Użytkownicy  Slackware  zazwyczaj  mają  pod  górkę  i  będą  musieli 
skompilować program ze źródeł. Dla ułatwienia podaję zależności:

alsa-utils (jest już w dystrybucji)
gtk+ (jest już w dystrybucji)
intltool
XML-Parser

Domyślna ikonka na pasku jest ciemna i może być słabo widoczna, gdy korzysta się z 
ciemnych wystrojów pulpitu. Jeśli ktoś ma ochotę ją sobie inaczej pokolorować w GIMPie, 
znajdzie ją w katalogu /usr/local/share/pixmaps/gvolwheel

By wygodnie uruchamiać GvolWheel pod Fluxboksem, należy dopisać sobie do niego link 
w menu – ścieżka uruchomienia to  /usr/local/bin/gvolwheel,  natomiast  gdy chcemy, by 
uruchamiał się automatycznie wraz ze startem systemu, dopisujemy tę ścieżkę do środka 
pliku  /home/nazwa_uzytkownika/.fluxbox/startup i  na  końcu  linijki  dodać  poprzedzony 
spacją znak &

Oczywiście  widoczny  na  powyższej  zrzutce  ekranu  przycisk  Miksera  nie  zadziała,  bo 
odwołuje  się  do  miksera  ze  środowiska  GNOME,  a  my  wcale  nie  zamierzamy  go 
doinstalowywać.  Jeśli  ktoś  chce  estetycznie  rozwiązać  ten  „pseudoproblem”,  może 
utworzyć  sobie  w  systemie  symboliczne  dowiązania  z  gnome-alsamixer  do  progamu 
aumix lub alsamixer.



Gdyby trzeba było liczyć... Galculator

Tabliczkę  mnożenia  do  stu  zna  chyba  każdy  (przynajmniej  „za  moich  czasów”  tego 
uczono), jednak kiedyś może zajść potrzeba przeprowadzenia bardziej skomplikowanych 
operacji matematycznych, a nie chcemy przecież liczyć na słupkach. Szukamy przy tym 
aplikacji,  która  miałaby  możliwości  podobne  do  Kcalca  i  ponadto  otwierała  się  dość 
szybko. Takich programów mamy pod Linuksem kilka, mój wybór padł na Galculator.

Galculator  oferuje  kilka  trybów  pracy;  na  zrzutce  poniżej  prezentuje  widok  trybu 
naukowego:

Luźne zakończenie

Co  jest  oczywiste,  każdy  użytkownik  komputera  używa  go  również  do  specyficznych 
celów,  więc  zademonstrowany  zestaw  programów  może  szybko  okazać  się 
niewystarczający.  Używana  przeze  mnie  dystrybucja  Slackware  Linux  oferuje  sporo 
oprogramowania  dodatkowego,  które  nie  wymaga  spełniania  jakichś  wymyślnych 
zależności.  Dostępne  są  chociażby  takie  programy  jak  Mplayer  (z  graficzną  nakładką 
gMplayer)  do  oglądania  filmów,  czy  Xpdf  do  przeglądania  plików w formacie  *.pdf.  W 
dystrybucyjnym oprogramowaniu znajduje się choćby Pidgin,  który w roli  komunikatora 
doskonale  zastąpi  Kadu,  a  doinstalowanie  Skype  jest  rzeczą  banalną.  Pewnym 
problemem może okazać się natomiast znalezienie dobrego klienta do torrentów opartego 
o biblioteki GTK, gdyż większość linuksowego oprogramowania tego typu opiera się o Qt 
lub Javę, ale wtedy można poszukać w sieci programu Deluge (niestety w tym przypadku 
trzeba będzie zatroszczyć się o jego dość liczne zależności).

Zapraszam do przetestowania możliwości Fluxboksa, jego konfigurowania wedle potrzeb i 
być może do jego używania na dłużej :-)

Jarosław „Guitarrizer” Buksa


