
COMEZANDO CON UBUNTU

1. Acender o ordenador (este é un pouco lento porque está un pouco obsoleto, pero 
con Windows aínda o sería máis)

2. Pídenos o contrasinal: Escribimos portofaro

3. Clic en aceptar

4. NOTA ESPECIAL: Se en algún momento se activa o salvapantallas…

a. Moveremos o rato  ou pulsaremos a barra espaciadora

b. Na ventana que aparece escribimos : portofaro

c. Clic en desbloquear

5. Aparece o escritorio (GNOME) e xa podemos traballar

6. O primeiro que faremos será ir a Sistema/Administración/Usuario e grupos. Na 
xanela que aparece cos usuarios existentes, 

a. prememos en engadir. 

b. O sistema pedirá autneticación(Escribir o contrasinal que como dixemos máis 
arriba  é portofaro)

c. Enchemos as casillas de nome de usuario e nome curto. Exemplo: Antonio e 
AG

d. Cubrimos as novas casillas co contrasinal que queremos usar

e. Clic en pechar

f. A partir de agora xa podemos entrar SEMPRE con oso usuario personalizado 
e non co creado de exemplo que era portofaro

7. O menú principal está arriba á esquerda

a. Aplicacións/aplicativos = programas

b. Lugares= é o equivalente a mi PC (Vale para buscar os ficheiros  cos que 
queiramos traballar)

c. Sistema.   As opción máis importantes son: Preferencias e Administración

i. Preferencias: Un menú cun montón de opcións configurables. As máis 
destacadas serían:

1. Aplicativos preferidos

2. Apariencia



3. Aplicativos en inicio

4. Son

5. Teclado

ii. Administración. Outro menú con opcións de xestión do propio 
sistema. Destacan :

1. Configuración do idioma

2. Impresoras

3. Hora e data

4. Orixes do software

5. Xestor de actualizacións

6. Xestor de paquetes synaptic (alternativa máis completa para 
“baixar  paquetes” ao CENTRO DE SOFTWARE DE UBUNTU 
que está en Aplicativos. O  CENTRO DE SOFTWARE é moito 
máis doado para baixar paquetes

8. Traballar con varios escritorios

Como podedes ver na parte de abaixo á dereita hai como 4 cadradiños. Cada un deles 
representa un escritorio e picando neles poderedes traballar simultaneamente con distintos 
programas. De feito son diferentes escritorios. Para pasar dun a outro simplemente hai que 
picar enriba do que interese.

9. Apagar

No extremo superior dereito ao lado da data e a hora está o icono de apago. Ao facer clic 
sobre el ábrese o menú no que podemos apagar, suspender ou reiniciar



O sistema de arquivos
• Todo sistema baseado en GNU/Linux, comeza a súa estrutura de directorios nun directorio 

especial chamado raíz "/" 
• Del colgan tódolos demais directorios, dispositivos e particións que haxa no equipo. 
• Toda distribución ten unha estrutura de directorios colgando do directorio raíz "/", 

semellante á seguinte: 

Directorios principais que colgan do directorio raíz
bin/ Contén ficheiros coa meirande parte dos comandos básicos do sistema 

boot/ Imaxe do núcleo comprimido e ficheiros de configuración para o arranque do sistema 

dev/ Inclúe os ficheiros que representan os dispositivos do sistema 

etc/ Almacénanse moitos ficheiros de configuración básica do sistema 

home/ Directorios persoais dos distintos usuarios. Por defecto, o directorio de cada usuario 
leva o login do mesmo 

initrd/ Para o arranque do sistema 

lib/ Almacénanse as librerías do sistema compartidas por distintos programas (*.so) 

media/ Directorios para a montaxe de unidades de almacenamento 

mv/ É un directorio virtual. Contén os distintos procesos que están actualmente cargados na 
memoria

opt/ Área para almacenar habitualmente paquetes de software dunha aplicación estática e 
ampla.

proc/ Directorio que contén arquivos especiais que ou ben extraen información do kernel ou 
ben a envían a este.

root/ Directorio persoal do usuario root. 

sbin/ Programas e comandos de xestión do sistema, como xestión de usuarios, do disco, etc. 

srv/ Directorio para datos de servizos como FTP, WWW, CVS.

sys/ Directorio que utiliza o novo sistema de arquivos virtual sysfs específico ao kernel 2.6. 
Agora co soporte máis extendido para os dispositivos de conexión en quente (hot plug) no 
kernel 2.6, o directorio sys/ contén información similar á que se atopa en proc/, pero amosa 
unha vista xerárquica da información de dispositivos específica con relación aos dispositivos 
de conexión en quente.

tmp/ Directorio para almacenamento de ficheiros temporais 

usr/ Ten unha estrutura de subdirectorios similar ó raíz, pero para aplicacións de usuario non 
esenciais para o sistema. Tamén contén a configuración do servidor X-Window e o código 
fonte do núcleo 

var/ Destinado a almacenar ficheiros e información que tende a crecer moito en tamaño, como 
ficheiros de log, datos, etc. 

- -



Organización dos ficheiros e cartafoles 
A seguinte imaxe amosa toda a información asociada a un ficheiro/cartafol  

• Os ficheiros/cartafoles que comezan por punto "." son ocultos. Para poder ver/ocultar estes 
ficheiros podemos empregar a combinación de teclas Ctrl+H, ou desde o menú Ver > 
Mostrar ficheiros ocultos.

• Todo ficheiro/arquivo ten un usuario e un grupo propietario do mesmo. 
• A primeira letra da columna dos permisos ten a seguinte lenda: 

• l: acceso directo, enlace 
• d: directorio 
• -: ficheiro 

- -



Usuarios en Ubuntu

Para a creación dun novo usuario no equipo con Ubuntu realizaremos as seguintes accións:

1. Seleccionar Sistema > Administración > Usuario e  
grupos.

2. Aparece unha xanela cos usuarios existentes no 
sistema. Para dar de alta a un novo usuario prememos 
sobre o botón Engadir.

3. Para realizar esta acción debemos de introducir o 
contrasinal.

4. A continuación debemos introducir o Nome e Nome 
curto do novo usuario.

- -



Instalación de software: Centro de software de Ubuntu
Antes de Ubuntu 9.10 esta ferramenta chamábase Agregar ou 
quitar programas. Agora pasou a chamarse Centros de software 
de Ubuntu.

Para acceder a esta aplicación debemos ir ao menú de 
Aplicativos > Centro de software de Ubuntu.

Aquí aparecerán, clasificadas en seccións, un montón de 
aplicacións libres que podemos instalar en Ubuntu, máis de 
trinta mil. É moi recomendable darlle unha visita á sección de 
Educación e ver a cantidade de aplicacións que alí aparecen.

A aplicación presenta un menú superior coas opcións de 
Ficheiro, Editar, Ver e Axuda. Desde a pestana Ver podemos 
ter seleccionada a opción de buscar Todo o software (por 
defecto) ou buscar o Software mantido por Canonical.
No lateral esquerdo podemos seleccionar as opcións de Obter software ou de ver o Software 
instalado no equipo.

Na parte principal da xanela podemos atopar o software a través da súa clasificación en diferentes 
Departamentos: Accesorios, Ciencia e enxeñaría, Educación, Gráficos, etc.

Na parte superior dereita tamén atoparemos un campo de busca para localizar directamente o 
software necesario.

- -
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Unha vez que teñamos localizada a 
aplicación que desexamos instalar xa 
podemos ver o botón que nos permitirá 
realizar esta acción.

Tamén podemos ver un botón Máis 
información que nos proporcionará 
detalles sobre a aplicación seleccionada, 
unha captura de pantalla, enlace ao sitio 
web...

O centro de control
En Ubuntu 10.04 tamén existe un panel de control chamado Centro de control desde onde se pode 
acceder á configuración de todo o sistema onde as diferentes opcións aparecen agrupadas e 
clasificadas.

Activar o centro de control

Por defecto esta opción de acceso ao Centro de control ven 
desactivada. Para activalo debemos de facer clic co botón dereito 
do rato sobre o menú principal de Gnome.

No menú emerxente que aparece seleccionamos a opción de Editar 
menús.

A continuación aparecerá unha nova xanela 
co Menú principal. No panel situado no 
lateral esquerdo seleccionaremos Sistema. 
Na parte central, de Elementos, podemos 
observar como aparece a opción de Centro 
de control desactivada. Marcarémola para 
que quede activada e prememos no botón 
Pechar.

- -



Agora, ao premer sobre o menú de Sistemas xa 
teremos dispoñible o acceso ao Centro de control 
de Ubuntu, tendo dispoñibles todas as opcións de 
configuración do sistema clasificadas en 6 grupos:

• Persoal

• Aparencia e comportamento

• Internet e redes

• Hardware

• Sistema

• Outros



Configuración de pantallas
Se necesitamos cambiar a 
resolución de pantalla do noso 
equipo, podemos atopar a pantalla 
correspondente desde a ruta 
Sistema > Preferencias > 
Monitores.

Desde aí podemos acceder á xanela 
de Preferencias do monitor onde 
podemos variar a resolución, a taxa 
de actualización ou a rotación.

Se realizamos algún cambio e 
prememos sobre o botón Aplicar, 
durante uns segundos é posible 
volver á configuración anterior, como 
medida de seguridade por si a nova 
configuración non fose a máis 
axeitada.
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Configuración de impresoras
Ubuntu 10.04 recoñecerá a maior parte das impresoras actuais. Vexamos como se fai para a 
instalación das impresoras.

Instalar impresora local e en rede

Accedemos ó menú Sistema > Adminstración > 
Impresoras.

Se tivésemos algunha impresora conectada en local,  
probablemente a detectaría de xeito automático. En 
caso contrario debemos premer sobre o botón Engadir.

A continuación debemos de seleccionar o método para 
introducir os parámetros da impresora a instalar, ou 
ben facer unha busca pola rede.

Outra opción sería empregar o servidor de impresión 
CUPS, ao cal podemos acceder a través do navegador 
web (Firefox) introducindo o enderezo 
http://localhost:631 

http://localhost:631/


Impresión en PDF

Unha opción que sempre resulta moi 
interesante é poder realizar impresión 
a ficheiros PDF. Aínda que algúns 
programas, como os da suite 
OpenOffice, xa inclúen a opción de 
exportar os documentos directamente 
a PDF, tamén podemos instalar unha 
impresora virtual de PDF.

Para instalar a impresora de PDF 
debemos de acceder ao Centro de 
software de Ubuntu, dentro do menú Aplicativos.

Unha vez no Centro de software realizaremos unha busca da 
cadea “printer pdf” (sen as comiñas).

Entre o resultado da nosa busca localizaremos o paquete 
“PDF printer for CUPS” e prememos sobre o botón Instalar.
Rematada a instalación xa disporemos  da 
impresora virtual de PDF's, co cal podemos 
exportar todos os nosos traballos a este formato.

Páxina de proba da impresora de PDF



O entorno de traballo: personalización do escritorio. 

O escritorio: Gnome
Nas diferentes distribucións de GNU/Linux podemos empregar diferentes escritorios, destacando o 
Gnome e o KDE.

Ubuntu utiliza o escritorio GNOME, que se caracteriza pola súa simplicidade. Este entorno é o que 
vemos ao iniciar Ubuntu e permanecerá sempre de fondo.



Os paneis e os elementos de panel
O escritorio Gnome presenta un panel superior e un panel inferior.

Panel superior: 

• Menú Aplicativos

• Menú Lugares

• Menú Sistema
Aliñados á dereita aparecen a data, a icona do control de volume, acceso á mensaxería instantánea e 
correo electrónico, conexións de rede, acceso a Ubuntu One (https://one.ubuntu.com/), acceso á 
conta do usuario actual e o botón de cambio de estado: bloquear, pechar sesión, hibernar, reiniciar, 
apagar...

Este panel permite tamén fundamentalmente todos os enlaces as aplicacións máis importantes e aos 
espazos do ordenador. Por defecto presenta un enlace ao navegador Mozilla Firefox e á Axuda de 
Ubuntu.

Panel inferior:

• Mostrar escritorio. Pecha tódalas xanelas para mostrar o escritorio.

• Lista de xanelas. Resumo de tódalas xanelas que temos abertas.

• Intercambiador de áreas de traballo. Ofrece a posibilidade de múltiples áreas ou espazos 
de traballo sobre un mesmo escritorio. Cada espazo de traballo contén os mesmos fondos, 
paneis e menú, pero permite executar aplicacións distintas e abrir xanelas distintas en cada 
un deles. Para movernos nestes espazos situados na parte dereita non temos máis que picar 
nelas ou ben ca combinación de teclas Ctrl+Alt+frechas. Por defecto móstranse catro 
espazos de traballo, pero podemos modificar dito número pulsando sobre eles co botón 
dereito e accedendo as preferencias.

• Lixo. Lugar onde se sitúan temporalmente os ficheiros e carpetas eliminados.

- -
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Modificar os paneis.

Para modificar e personalizar os paneis podemos premer 
co botón dereito do rato sobre eles e aparecerá un menú 
contextual.

Este menú permítenos Engadir ao panel... novos 
elementos, acceder ás Propiedades, Eliminar o panel 
ou en engadir outro Panel novo.

Premendo sobre a opción de 
Propiedades accedemos a unha 
xanela. Desde a pestana Xeral 
podemos cambiar a Orientación do 
panel, o seu Tamaño, activar ou non as 
opcións de Expandir, Ocultación 
automática e Mostrar os botóns de 
ocultación.

Desde a pestana Fondo cambiaremos a 
propiedades relativas ao fondo dos 
paneis, podendo elixir a cor e 
transparencia ou ben a imaxe que 
queremos aplicar ao panel.

Engadir elementos aos paneis

Mostraranse unha serie de elementos que poden ser 
engadidos ao panel. Unha vez engadido o elemento, 
premendo co botón dereito sobre el pódense: eliminar 
o elemento, bloquealo ó panel ou movelo polo panel. 
Isto é común a tódolos elementos do panel, incluídos 
ós que xa están.

Engadir iconas ao panel

Para engadir unha nova icona dalgunha aplicación 
ao panel tan só deberemos de facer clic co botón 
dereito do rato sobre a icona da aplicación desde o 
menú correspondente e no menú emerxente que 
aparecerá seleccionaremos a opción “Engadir este 
iniciador al panel”.

- -



Menús

Menú Aplicativos

Neste menú atoparemos as aplicacións do usuario.

Podemos destacar os seguintes programas de cada grupo:

• Accesorios

◦ Analizador do uso do disco

• Gráficos

◦ Xestor de fotos F-Spot

• Internet

◦ Navegador Firefox

• Ofimática

◦ Procesador de textos de OpenOffice Writer

• Son e vídeo

◦ Gravadora de son

• Xogos

• Centro de software de Ubuntu (para instalar/desinstalar aplicacións)

Menú Lugares

Neste menú aparece todo o relacionado co sistema de ficheiros.

Pódese destacar a opción de Rede desde onde se pode acceder 
ás carpetas compartidas doutros equipos na rede.

- -



Menú Sistema

Desde aquí xestionase o equipo, periféricos, etc.

Destacar os submenús de:

• Preferencias

◦ Escritorio remoto: permite a outros usuarios 
conectarse a este escritorio.

◦ Menú principal: xestiona os elementos que aparecen nos menús.

◦ Resolución de pantalla.

◦ Apariencia

◦ ...

• Administración

◦ Usuarios e grupos

◦ Xestor de actualizacións

◦ Xestor de paquetes Synaptic

◦ ...

- -



Os efectos 3d
Para activar os efectos de escritorio podemos facer 
clic co botón dereito do rato nalgún lugar baleiro do 
escritorio e no menú contextual que aparece 
seleccionamos a opción “Cambiar o fondo do 
escritorio”.

Na xanela que aparece a continuación 
seleccionaremos a opción de Extra (para a correcta 
activación destes efectos necesítase que a tarxeta 
gráfica do equipo soporte a activación de efectos 3D)

- -



Fondo de escritorio
Para cambiar ou seleccionar un fondo de escritorio podemos facer 
clic co botón dereito do rato sobre unha zona baleira do escritorio.

Aparecerá unha xanela con varias pestanas e xa por 
defecto nos sitúa na pestana de Fondo. Desde aquí 
podemos seleccionar un fondo diferente para o noso 
escritorio ou, incluso, obter máis imaxes para 
empregar como fondo de escritorio premendo sobre o 
enlace Obter máis imaxes de fondo en liña.

Tamén sería posible seleccionar calquera outra imaxe 
que tivésemos gardada no equipo empregando o botón 
Engadir...

Os temas
En Ubuntu veñen algúns temas preconfigurados que 
nos permiten cambiar o entorno do escritorio.

Para seleccionar un destes temas podemos ir á pestana 
Temas na xanela vista no punto anterior ou tamén ir á 
ruta Sistema > Preferencias > Apariencia 
> Tema.

Estes temas modifican o aspecto das nosas xanelas, 
barras de tarefas e iconas do noso sistema. Algúns 
deles son apropiados para o uso de Accesibilidade do 
equipo.

Cada un destes temas son ademais personalizables. Para isto podemos ir á ruta Sistemas > 
Preferencias > Apariencia > Tema e así personalizar as cores, borde da xanela, iconas, 
punteiro...

Para máis recursos relacionados coa aparencia pódese visitar a web http://art.gnome.org/ 

- -
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Efectos extra

O que puidemos facer ata este momento non precisou ter que instalar ningún paquete, pero se 
queremos dispoñer de efecto 3D avanzados para o escritorio, temos que facer dúas cousas:

1. Instalar os efectos avanzados do Compiz desde o Synaptic (paquetes: compizconfig-
settings-manager, compiz-fusión-plugins-estra)

2. Activalos, para poder configuralos.

Para a súa activación, acceda ao Sistema > Preferencias > Aparencia. Na  última pestana, 
"Efectos visuais" tes tres opcións: None (Ningún), Normal e Extra.

• None: desactiva Compiz Fusion. 
• Normal: ofrece uns efectos moderados, cun baixo consumo de recursos. 
• Extra: ofrece máis efectos, pero cun maior consumo de recursos. 

Compiz fusión

Compiz Fusion é o resultado da 
unión entre o paquete "Compiz 
Extras" de Compiz  as partes do 
proxecto Beryl, que era 
independente do núcleo do xestor 
de xanelas. O propósito do proxecto 
é transportar case tódalas 
características de Beryl aos plugins 
de Compiz.

Compiz é un xestor de xanelas que 
fan uso de efectos 3D para animar o 
escritorio, permítenos obter no 
escritorio chamativos efectos 
gráficos. Pa elo na ruta Sistema > Preferencias > Administrador de 
configuracións de compiz.

Nesta xanela atopámonos que na parte esquerda temos as categorías que en función do que aquí 
elixamos será o que se mostre na parte dereita.

Como podemos ver ofrece un abanico moi amplo de posibilidades perfectamente distribuídas en 
categorías, imos ver como podemos poñer un cubo no noso escritorio.

- -



Cubo xiratorio xiratorio

Hai opcións que ao activalas entran 
en conflito con outras que están 
activas, cando isto se dá sae unha 
mensaxe dando a opción de 
deshabilitar e poder continuar. Para o 
noso exemplo temos que activar na 
categoría de escritorio as opcións de 
Cubo de escritorio e cubo xiratorio 
isto vai implicar que desactivamos 
mural de áreas de traballo.

Deste xeito xa temos un cubo, o que 
temos é que modificar o zoom do 
cubo de escritorio, facendo dobre clic 
sobre o icona de cubo de escritorio accedemos ao menú do mesmo e teremos que modificar o zoom.

Deste xeito xa podemos observar o cubo 
xiratorio, para elo temos que pulsar as teclas 
de Shift+Atlt (Mayús + Alt) e a vez 
mover o rato. Veremos algo parecido o da 
imaxe da dereita.

Si queremos ver un fondo cando 
xiramos o cubo imos a ruta: 
Sistema > Preferencias > 
Administrador de 
configuracións compiz e doble 
clic sobre a icona de Cubos en 
escritorio e na petaña Aparencia 
activamos Skydome e eliximos unha 
imaxe que queiramos utilizar para o 
fondo.

Si marcamos Animar Skydome o 
que facemos é que a imaxe se mova 
mentras xiramos o cubo.

- -



Despois de facer os pasos anteriores teriamos unha aparencia do cubo semellante á seguinte imaxe.

Si ademais desde a categoría Efectos activamos  Reflexo e deformación do cubo obteremos algo 
similar á imaxe que se presenta a continuación.

- -



Como restaurar valores por defecto en Compiz

Se despois de moito personalizar as configuracións do compiz, queremos restaurar os valores por 
defecto podemos facelo dende a ruta: Sistema > Preferencias > Administrador de 
configuracións CompizConfig seleccionamos Preferencias á esquerda da xanela e na 
pestana Perfil seleccionamos "Volta ás configuracións por defecto".

- -



Algúns efectos

Animacións

Na ruta: Sistema > Preferencias > Administrador de confirguracións de 
compiz, activamos Animacións e Complemento de animacións.

Debemos activar ademais das animacións o Complemento de Animacións para poder dispoñer 
dalgunhas adicionais (Arder, Avión, Lámpada máxica...) e podelas configurar.

Facendo dobre clic en animacións ábresenos a seguinte xanela:

- -

Pinchamos  na 
frecha para 
desprazarnos ao 
final e  acceder a 
Configuración 
de Efectos



Se queremos dispoñer de tódalas Animacións de forma aleatoria teremos que marcar o chek na 
pantalla.

Outro efecto que nos pode interesar é o de pode utilizar un logotipo. Isto farémolo dende a categoría 
de Extras, na ruta: Sistema > Preferencias > Administrador de confirguracións 
de compiz > Pantalla de logotipo.

Dende a pestana Principal configuramos con que combinación de teclas o activamos e ademais 
podemos indicarlle se queremos que se mostre no arranque inicial.

E dende a pestana de Imaxes indicaremos que imaxes queremos que se mostren. Teremos en conta 
que a imaxe de fondo será a que efectivamente se mostre como fondo ondeándose é a que 
utilicemos como logotipo será a imaxe que permanecerá fixa sobre o fondo

Na pestana Aparencia configuraremos os efectos relativos a tempo que permanecerá visible, etc.

- -



Realización de tarefas cotiás e de interese xeral. 

Traballar con imaxes
En moitas ocasión nos fai falla redimensionar fotos xa que 
as cámaras nos proporcionan uns formatos de alta calidade 
e  cun  peso  que  non  serven  para  nada  máis  que  para 
imprimir.  Nautilus ofrece  un complemento  que  permite 
redimensionar as túas imaxes de maneira trivial.

1. Imos  a  Sistema  >  Administración  > 
Xestor de paquetes Synaptic.  Poñemos o 
contrasinal. 

2. Buscamos  o  seguinte  paquete:  nautilus-image-
converter. Marcamos para instalar e aplicamos. 

A partir  de  agora  seleccionamos  unha  ou  varias  imaxes 
mantendo  pulsada  a  tecla  Control  (Ctrl)  e  picamos  no 
botón  dereito  do rato.  Veremos  novas  opcións  no menú 
emerxente:  “Redimensionar  imaxes…”  e  “Rotar 
imaxes…”

O cliente de mensaxería instantánea
Toda version de GNU-linux  habitualmente dispon dun cliente de mesaxeria instantánea. Na version 
10 de Ubuntu atoparemos o cliente chamado Emphaty.

Ruta: Aplicativos/ internet/cliente de mensaxería instantánea Emphaty.

A consellería de educacion, ofrece a todos os usuarios de sem correo dunha consta de mensaxería 
instantánea chamada: nomedeusuario@mi.edu.xunta.es, que debemos confirgurar coma unha conta 
Jabber.

Despois de configurar os datos da conta, engadiremos aos nosos contactos e podemos empregar 
todos os servizos que nos ofrece o programa:

Chat, audiochamada, videochamada, compartir escritorio, enviar arquivos.

Reproductor de música: 
Por defecto temos preinstalado o reprodutor de musica Rithmbox

Ruta Aplicativos/ son e video/ reproductor de musica Rithmbox

A xanela do  Reproductor de música Rhythmbox permítelle examinar e reproducir a súa música 
favorita. A figura  mostra a interface do Reproductor de música Rhythmbox cas súas principais 
compoñentes.

- -
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Compoñentes da xanela do  Reproductor de música Rhythmbox
Id Compoñente Descripción

1 Barra do menú Conten menús que podense usar para realizar tarefas na xanela do Reproductor 
de música Rhythmbox.

2 Barra de 
ferramentas

Proporciona acceso ás funcións do reproductor e detalles da canción que se 
está a reproducir.

3 Deslizador 
temporal

Mostra a posición da lectura dunha pista; permite saltar a outra posición da 
mesma pista.

4 Panel lateral Mostra a lista de fontes dispoñible.

5 Examinador
Permite examinar e filtrar as pistas da fonoteca por xénero, nome do artista ou
 álbum. O  examinador proporciona ademais unha función de búsqueda para 
amosar só as pistas que coincidan cos seus  criterios de búsqueda.

6 Lista de pistas Mostra as pistas que pertencen á fonte seleccionada.
7 Barra de estado Mostra información acerca das fontes seleccionadas no panel lateral.

- -



Gravadores de música e vídeo

O sistema dispón dun programa de gravacion de Cds e DVDs chamado Brasero.
Ruta: Aplicativos/ son e vídeo/ gravador de disco Brasero 
Temos a nosa disposición un excelente programa de gravacion cas características habituais destes 
programas.

Para mais informacion temos na seguinte url o manual de uso: 
http://library.gnome.org/users/brasero/index.html.es

- -
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Equivalencias de software: Windows vs GNU/Linux
Táboa básica comparativa

Descrición do programa Windows GNU/Linux
Accesorios

Gráficos
Editores simples Paint Kpaint

Tuxpaint
Xpaint
Gpaint
Killustrator

Editores potentes Adobe Photoshop
ImageReady
Paint Shop Pro

Gimp
FilmGimp
ImageMagick

Gráficos vectoriais Adobe Illustrator
Corel Draw
Freehand

Inkscape
OpenOffice Draw
Sodipodi
Xara Xtreme

Internet
Cliente FTP CuteFTP

WS_FTP
Gftp
KBear

Correo electrónico Outlook Express
Outlook

Evolution
KMail
Thunderbird

Mensaxería instantánea MSN Messenger Pidgin
Kopete

Navegador Internet Explorer
Mozilla Firefox
Chrome
Opera

Konqueror
Mozilla Firefox
Chrome
Opera
Nautilus

P2P Emule Amule
BitTorrent

Oficina
Paquete ofimático MS Office

OpenOffice
OpenOffice

Procesador de texto MS Word
OpenOffice Writer

OpenOffice Writer

Folla de cálculo MS Excel
OpenOffice Calc

OpenOffice Calc



Descrición do programa Windows GNU/Linux
Presentacións MS Power Point

OpenOffice Impress
OpenOffice Impress

Base de datos MS Access
OpenOffice Base

OpenOffice Base

Son e vídeo
Reprodutor de música Windows Media Player

Winamp
Amarok
Mplayer

Grabador de CD's/DVD's Nero
Roxio Easy CD Creator

K3b (KDE)

Cortar vídeo Virtual Dub Avidemux
Kino

Edición de vídeo Adobe Premiere
Windows Movie Maker
Pinacle Studio
VideoSpin

Cinelerra
iMira Editing

- -
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