
Mandrakelinux 10.1 lühike kasutamisjuhend 

Järgnevalt on toodud lühijuhised Mandrakelinux 10.1 operatsioonisüsteemiga arvuti
kasutamiseks. Soovitatav on enne arvuti käivitamist nendega  tutvuda. Töökeeleks on valitud
eesti keel ja graafiliseks kasutajaliideseks KDE 3.2. Installeeritud on eestikeelne kontoritarkvara
OpenOffice.org 1.1.3 (tekstiredaktor, tabel, esitlused ja eesti keele õigekirja kontroll). 

Arvuti käivitamine

Vajutage arvuti käivituse/seiskamise nupule. Toimub arvuti riistvara kontroll ja tarkvara
laadimine, mille käiku pole vaja sekkuda. Seejärel avaneb alglaadija menüü, mille esimene rida
on linux. Vaikimisi võetakse kasutusele menüü esimene valik. Käivitamise kiirendamiseks võite
vajutada Enter-klahvi. Kui te seda ei tee, algab Linuxi laadimine peale  lühikest ooteaega.
Laadimise lõpufaasis ilmub ekraanile dialoogiaken (seda ei ilmu, kui arvuti on konfigureeritud
kohe avanema ühe kindla kasutaja jaoks), kuhu tuleb sisestada kasutajanimi (username) ja
parool (password). Need annab teile arvuti valmistaja või müüja. Linuxis on üks priviligeeritud
kasutaja  (administraator), kelle kasutajanimi on root. Ainult administraatoril on täielik
juurdepääs arvutile, sealhulgas õigus paigaldada tarkvara. Administraatori parooli annab
samuti arvuti valmistaja või müüja.  Soovitatav on  mõlemad paroolid turvalisuse tagamiseks
kohe ära muuta.

KDE töölaud
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Käivitamine lõpeb graafilise kasutajaliidese KDE töölaua avanemisega. Ekraani alaservas on
paneel. Selle vasakus otsas on tähe kujutisega ikoon. Klõps sellel avab peamenüü, kust saab
programme käivitada ja arvutit häälestada.

Paneeli paremas otsas kuvatakse kellaaeg. Klõps sellel avab kalendri, mille sulgeb uus klõps.
Numbritega ristkülikud tähistavad erinevaid töölaudu.
Töölaual on algselt järgmised ikoonid:  Kodukataloog, kus paiknevad kasutaja failid; Tere
tulemast, mis avab tervitusakna;  Flopi, mis avab disketiakna, kui diskett on seadmes;
Prügikast, kuhu suunatakse kustutatavad failid.

Paroolide muutmine, kasutajakontode loomine

Paroolide muutmiseks toimige järgnevalt:
1. Valige peamenüüst korraldused Süsteem ->Seadistused->Muud->Kasutajate haldur.
2. Küsitakse administraatori (kasutaja nimega root) parooli. Tippige see aknasse ja

vajutage Enter.
3. Avaneb aken kasutajate nimedega. Alguses on aknas vaid üks kasutaja. Valige aknast

see kasutaja, kelle nime ja/või parooli tahate muuta (klõpsake vastaval real) ja siis
klõpsake tööriistariba nupul Muuda. 

Kasutajate halduri aken

4. Avanevas aknas muutke soovi korral kasutaja nimi (tekst real Kasutajatunnus),
tippige uus parool reale Parool (tipitavaid sümboleid näha ei ole) ja korrake seda real
Parool uuesti. Seejärel klõpsake nupul OK. Kasutajanimi ja/või parool on muudetud.
Parool peaks olema selline, mis meeles püsib, nt eesnime esimene ja viimane täht,
nende vahel aga sünnikuupäevale lähedane, (mitte sama) kuupäev nagu p221280r.
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Administraatori (root) parooli muutmiseks tuleb eelnevalt eemaldada märgistus kasutajahalduri
akna menüü Seadistused realt Filtreeri süsteemsed kasutajad. Ärge administraatori parooli
unustage, ilma selleta ei saa paljusid toiminguid teha.

Uue kasutaja lisamiseks toimige vastavalt parooli muutmise juhistele, kuni punktini 3.
Kasutajahalduri aknas klõpsake nupul Lisa kasutaja. Avaneb aken, kuhu saate tippida uue
kasutaja andmed.

Arvuti sulgemine

Sulgege töötavad programmid. Valige peamenüüst korraldus Logi välja, märgistage
dialoogiaknas raadionupp Seisata arvuti ja klõpsake nupul OK.  Oodake kuni arvuti toide välja
lülitatakse.

Peamenüü programmid

Enamkasutatavad programmid on järgmised:

1. Kontoritöö (OpenOffice.org): tekstiredaktor Writer, tabeltöötlus Calc, esitlused
Impress, joonistamine Draw. Kõik menüü Kontoritöö vahendid alamenüüdes.

2. Internet: veebilehitseja (brauser) Konqueror, e-post Kmail kontact, kiirsuhtlus Kopete.
Kõik menüü Internet alamenüüdes.

3. Multimeedia: heliplaatide mängija KsCD, MP3-failide mängija Amarok, helitugevuse
regulaator KMix. Kõik menüü Multimeedia alamenüüs Heli.

4. Videofailide (nt DivX-failid ja DVD-filmid) mängija Kaffeine. Menüü Multimeedia
alamenüüs Video. 

5. Pildifailde (nt fotode) töötlemiseks on GIMP, pildifailide vaatamiseks (sh
slaidiesitusena) ja haldamiseks Kuickshow, digikaamerast piltide arvutisse
laadimiseks Digikam. Asuvad menüü Multimeedia alamenüüs Graafika.
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6. CD-kirjutamiseks on programm K3b, mis asub menüü Süsteem alamenüüs
Arhiveerimine. Selle abil saate muuhulgas kirjutada Mandrakelinuxi plaaditõmmised
(kolm ISO-faili kataloogis /home/kasutaja/ISO või Internetist tõmmatud failid)
plaatidele. Vajaduse korral saate plaatidelt programme lisada, süsteemi taastada või
teisele arvutile kirjutada. 

Lisaks loetletutele on Mandrakelinuxi plaatidel veel palju teisi samaotstarbelisi ja muid
programme, nt brauser Mozilla, e-posti programm Evolution, meediapleierid XMMS, Xine ja
Mplayer.

Multimeedia kasutamine

Heliplaatide, DivX-plaatide või MP3-failidega plaatide mängimiseks asetage plaat
plaadisahtlisse ja sulgege see.

Heliplaadi korral ilmub ekraani alaservas oleva paneeli parempoolses otsas programmi KsCD
ikoon, avaneb KsCD aken ja mängima hakkab heliplaadi esimene pala. Helitugevuse
reguleerimiseks on musta kolmnurgaga nupp edenemisnäidiku ees. Programmi võib seadistada
nupu Lisad abil. Plaadi väljastamiseks klõpsake programmiakna nupul Väljasta. Parima heli
kvaliteedi saavutamiseks tuleb kasutada välisvõimendiga kõlareid või kõrvaklappe.

Heliplaadimängija KsCD aken

Helitugevust saab reguleerida ka programmi KMix aknast, selle ikoon on paneeli parempoolses
otsas (kõlari kujutisega). Kui heliplaadi mängimisel heli ei ole, kontrollige selle programmi
aknast, et vajalikud kanalid poleks summutatud ja nihutage helitugevuse regulaatoreid
suurema helitugevuse suunas.

Helitugevuse reguleerimine KMix aknas  

DivX või MP3 plaatide korral ilmub ekraanile plaadiseadme ikoon. Tehke sellel topeltklõps.
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Avaneb aken plaadi sisuga. Tehke topeltklõps selle video- või MP3-faili nimel, mida tahate
mängida. Videofailide korral (mängida saab ka krüpteerimata DVD-filme) avaneb pleieri
Kaffeine aken. Sinna ilmub videopilt, mida saab üle ekraani suurendada ja tagasi vähendada,
vajutades klahvile F või hiire keskmisele nupule (kerimisrattale). Aknas on ka helitugevuse
regulaator.  Pärast mängimise lõpetamist tehke kettaseadme ikoonil paremklõps ja valige
hüpikmenüüst korraldus Väljastamine, mis avab plaadisahtli. Kaffeine mängib ka helifaile, nt
MP3-faile. Avage peamenüüst pleieriaken ja pukseerige mängitavate failide nimed (ikoonid)
kaustaaknast hiirega pleieriaknasse. Lugude nimed võib pukseerida ka  Kaffeine lugude
nimekirja aknasse, mille avab aktiivse pleieriakna korral vajutus klahvile P.  Nimekirja võib
korduvkasutamiseks kõvakettale salvestada.

Pleieri Kaffeine aken

Kui teete kaustaaknas topeltklõpsu MP3-helifailil, siis käivitatakse vaikimisi pleier amaroK,
paneelile ilmub selle ikoon  ja hakkab kõlama muusika. Helifailidest võib koostada kava (lugude
nimekirja). Selleks võib soovitud failide nimed pukseerida amaroKi lugude nimekirja aknasse.  

Pleieri amaroK aken
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MP3- ja DivX faile on soovitatav mängida kõvakettalt, et mitte kulutada energiat optilise
seadme pidevale töös hoidmisele ja vältida asjatut plaatide kuumutamist. Eriti oluline on see
sülearvuti korral. Paneelile jäänud pleieri ikoonide eemaldamiseks tehke neil paremklõps ja
valige hüpikmenüüst korraldus Välju.

Paneeli ikoonid: helitugevus, Kaffeine ja amaroK. 

Krüpteeritud DVD-filme saab mängida, kui eelnevalt on Internetist tõmmatud ja installeeritud
vajalik lisatarkvarapakk libdvdcss2. Sisestage DVD-plaat. Avage peamenüüst videopleier
Kaffeine ja valige selle akna menüüst Mängimine korraldus DVD. Krüpteeritud plaadilt filmi
käivitamine võib paar minutit aega võtta.
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CD-kirjutamine

CD- ja DVD-plaatide kirjutamiseks on programm K3b. Asetage tühi plaat CD-kirjutajasse.
Avaneb programmi K3b aken.  See on jaotatud kolmeks. Vasakul üleval on kataloogipuu, kust
tuleb valida vajalik kataloog. Paremal üleval kuvatakse valitud kataloogi failide loetelu. 
Alumisest aknapoolest valige vajalik tegevus hiireklõpsuga sobival ikoonil, nt Uus andme CD
projekt (andme CD on nt MP3-, AVI- või JPG-faile sisaldav plaat; audio CD on plaat, mis mängib
tavalistel CD-pleieritel). Seejärel tuleb akna ülemisest poolest pukseerida hiirega akna alumisse
poolde nende failide nimed, mida tahate plaadile kirjutada. Kirjutamist alustab klõps akna
tööriistariba nupul Kirjuta.  

K3b aken Kirjutatavad failid on valitud

CD-kirjutaja abil võib arvuti valmistaja poolt kõvakettale paigutatud või Internetist tõmmatud
operatsioonisüsteemi CD-tõmmistest (kolm ISO-faili) omale süsteemi installeerimiseks vajalikud
CD-plaadid kirjutada menüü Tööriistad korraldusega Kirjuta CD-tõmmis. Seejärel tuleb
programmile näidata ISO-faili asukoht. Nendelt plaatidelt saab operatsioonisüsteemi vajaduse
korral taastada või mõnele teisele arvutile installeerida.

Heliplaatide kirjutamisel konverteeritakse kõvakettal olevad pakitud helifailid (laiendid MP3, 
OGG jt) vormingusse, mida tunnevad kõik uuemad heliplaadimängijad.

Kui korduvkirjutatav CD-RW plaat ei ole tühi, saab selle enne uute failide  kirjutamist tühjaks
teha menüü Tööriistad korraldusega Kustuta CD-RW.

K3b abiinfo on eestikeelne. 

 

7



Digifotokaamera kasutamine

Tänapäeval on ülipopulaarsed digifotokaamerad. Nendega tehtud pilte on võimalik arvutisse
laadida, arvutiekraanil vaadata, töödelda ja CD- või DVD-plaatidele salvestada. Mandrakelinux
keskkonnas tuvastatakse USB-juhtme kaudu arvutiga ühendatud kaamera kas USB-seadmena 
(nt Konica Minolta DiMAGE X31) või kaamerana (nt Canon PowerShot mudelid). Viimasel juhul
tuleb peaamenüü korraldustega Multimeedia->Graafika->Digikam käivitada programm
Digikam. Esmakordsel käivitamisel tuleb programmiakna korraldustega Settings->Configure
Digikam avada kaamera tuvastamise aken ja klõpsata akna lehe Camera nupul Auto-Detect.
Aknasse ilmub kaamera nimi, nt  USB PTP Class Camera. Edaspidi tuleb Digikam akna menüüst
Camera valida kaamera tüüp (neid võib olla mitu), mis avab akna kaameras olevate
pildifailidega.

Digikaameras olevate piltide kõvakettale kandmine

Seejärel tuleb valida pildifailid, mida soovitakse kõvakettale kanda, valida mõni olemasolev
album või sisestada uue albumi nimi ja klõpsata tööriistariba nupul Download.  Pildid kantakse
kõvakettale, valitud albumisse. 

Kõvakettal olevaid albumeid saab vaadata sama programmi abil. Topeltklõps mõnel pildil avab
selle uues aknas Digikam ImageViewer, kus saab pilte kadreerida, pöörata ja korrigeerida. Pilte
saab vaadata üle ekraani ja printida. Sama albumi järgmise/eelmise pildi kuvavad klahvid
PgDown/PgUp.
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Digikam aknas on avatud album Vanalinn

Albumist valitud pilt on avatud aknas Digikam ImageViewer

Slaidiesitusena vaatamiseks tehke albumi pildil paremklõps ja valige hüpikmenüüst korraldused
Open With->Kuickshow.  Põhjalikumat pilditöötlust võimaldab sama menüü korraldus GIMP.

Kuickshow aknas käivitab üleekraanirežiimi klahvikombinatsioon Ctrl+Shift+F. Selle kordamine
taastab akna endise suuruse. Kui pilt ei täida kogu ekraani vajutage numbriklaviatuuri pluss-
klahvile. Pilte vahetavad klahvid PgDown/PgUp.

9



Kodukataloog 

Iga kasutaja saab töötada vaid oma kodukataloogis /home/kasutajanimi olevate failidega. Selle
avab topeltklõps ekraani ikoonil Kodukataloog. Kasutaja loodud dokumentide õige koht on
kodukataloogi alamkataloogis Dokumendid, millele võib omakorda teha alamkatalooge
(Tekstid, Tabelid jne). Eraldi alamkataloogid võib moodustada filmide, fotode, muusika jm jaoks.

Uue alamkataloogi moodustamiseks tehke tehke failihalduri Konqueror aknas paremklõps ja
valige hüpikmenüüst korraldused Loo uus-> Kataloog.  Avaneb abiaken, kuhu tuleb tippida uue
kataloogi nimi. Faile võib hiire abil ühest kataloogist teise pukseerida. 

Kodukataloog.  Lisatud on alamkataloogid Filmid, Muusika, Pildid jt 

Kui arvutil on vaid üks kasutaja, siis võib kodukataloogi alamkataloogidesse paigutada ka
täiendavalt installeeritavad programmid, nt meiliprogrammi Thunderbird.  Internetist
tõmmatud pakitud programmifail tuleb paigutada kodukataloogi ja konsoolikäsuga tar -zxvf
failinimi lahti pakkida, mis tekitab alamkataloogi /home/thunderbird, kust saab programmi
käivitada. 

Kui kasutajaid on rohkem kui üks, tuleks administraatoril programmid paigaldada
süsteemikataloogidesse, kuhu tavakasutajad kirjutada ei saa. Selleks tuleb avada konsooliaken,
tippida sinna käsk su ja vajutada Enter. Järgmisele reale tuleb tippida administraatori parool ja
vajutada Enter. Edasi toimub installeerimine konsoolikäskudega. Installeerimise lihtsustamiseks
võib Internetist tõmmatud programmipakid (rpm-failid) salvestada kodukataloogi. Konsooliakna
avamisel avaneb kohe kodukataloog, kust saab käsuga urpmi pakinimi.rpm selle installeerida,
ilma et konsoolikäskudega oleks vaja katalooge vahetada.

Pärast installeerimist võib rpm-paki edasiseks säilitamiseks paigutada nt alamkataloogi 
/home/kasutajanimi/RPM.  Analoogselt võib pakitud (tarball) failid paigutada alamkataloogi 
/home/kasutajanimi/Pakid. Plaatidel olevate programmide installeerimiseks võib kasutada
Mandrake kontrollkeskust.

Arvuti seadistamine

Kui arvutit on vaja täiendavalt seadistada, nt lisada printer või skanner, saab seda teha
Mandrake juhtimiskeskuse abil. Selle aken avaneb peamenüü käskudega Süsteem-
>Seadistused->Seadista oma arvutit, mis avab abiakna, kuhu tuleb tippida administraatori
parool. Juhtimiskeskuse aknas olevate ikoonide abil tuleb valida, mida soovitakse seadistada: nt
Riistvara, kui on vaja uusi seadmeid lisada; või Tarkvara, kui on vaja tarkvara lisada või
uuendada. 
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Mandrake juhtimiskeskuse aken.  Riistvara seadistamine

Mandarake juhtimiskeskus. Süsteemi (sh kuupäeva ja menüüde) seadistamine

Töölaua ja paneeli seadistamine

Töölauda võib kohaldada vastavalt oma maitsele ja vajadustele. Paremkõps töölaua vabal osal
avab hüpikmenüü, mille korraldus Seadista töölauda avab akna, kust saab muuta töölaua
tausta, menüüde näitamist, ekraanisäästjat jm.
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Töölaua parameetrite muutmine. Taustapildi valik

Vasakul on nupud, mille abil saab kuvada erinevaid parameetreid. Nupuga Taust kuvatakse
töölaua taustaga seotud parameetrid, nt taustapilt ja selle paigutus. Aknas oleval kuvari
ekraanilt on näha, kuidas töölaua taust hakkab välja nägema. Taustaks võib olla ka mõni oma
pilt.

Erinevalt Windowsist on Linuxi keskkonnas võimalik kasutada mitut töölauda. Nende arvu ja
parameetreid saab valida nupuga Virtuaalsed töölauad. Ühel töölaual võib näiteks olla avatud
meiliprogramm, teisel aga tekstidokument. Töölaua aktiveerib klõps vastava numbriga paneeli
ikoonil.

Enamkasutatavate programmide kiirkäivitusikoone võib lisada paneelile (kust programm
käivitub ühe hiireklõpsuga) või töölauale (kust programm käivitub topeltklõpsuga). Avage
peamenüü ja pukseerige sealt vajaliku programmi käivituskorraldus (vasakut hiirenuppu
allavajutatuna hoides) paneelile või töölauale. Paneelile pukseerides lisandub sinna kohe
programmiikoon. Töölauale pukseerides avaneb hüpikmenüü, kust tuleb valida korraldus
Kopeeri siia. Võib ka teha paremklõpsu paneeli vabal osal ja valida hüpikmenüüst, mida
paneelile lisada. Võimalusi on palju, neid tasub iseseisvalt proovida.

Kui soovite töölauale paigutada mõne sellise programmi ikooni, mida pärast installeerimist
menüüsse ei lisatud (nt meiliprogramm Mozilla Thunderbird), siis tuleb töölaua vabal osal
teha paremklõps ja valida hüpikmenüüst korraldused Loo uus->Fail->Viit rakendusele. Avaneva
abiakna lehele Rakendus tippige programmi nimi ja selle käivituskorraldus, nt 
/home/kasutaja/thunderbird/thunderbird meliprogrammi Thunderbird jaoks, mis paigutati
kataloogi /home/kasutaja/thunderbird.

Paneeli parameetreid (paigutust, suurust jm) saab muuta aknast, mis avaneb, kui teete paneeli
tühjal osal paremklõpsu ja valite hüpikmenüüst korralduse Paneeli seadistamine.  Paneel võib
olla lühem kui töölaua serv, läbipaistev, mitmesuguse tausta ja suurusega ning kursori alla jääv
ikoon võidakse kuvada suuremalt.

Menüüde muutmiseks tuleb peamenüüst anda korraldused 
Süsteem->Seadistused->Muud->Menudrake.  Avaneb Menudrake aken, kust saate
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menüüdesse korraldusi lisada, eemaldada või nende järjekorda muuta. Muudatused
salvestatakse klõpsuga akna nupul Salvesta.

Menudrake menüüredaktori aken

Töölaua kujundamiseks saab abivahendeid (taustapilte, ikoone jm) ja ideesid saidist 
www.kde-look.org. 

Uuenduste ja lisaprogrammide tõmbamine ja installeerimine

Mandrakelinux kasutab selleks vahendit urpmi. Kõigepealt tuleb defineerida allikad, kust
programme ja uuendusi saab. Programmide allikaks on eelkõige plaadid, kust Mandrakelinux
installeeriti. Uuendusi ja plaatidelt puuduvaid programme saab Internetist. Allikaid on neli tüüpi
– contrib, main, updates ja plf. Nende aadresse saab määrata veebisaidi easyurpmi
(http://easyurpmi.zarb.org/) abi kasutades konsoolikäskudega või valides saitide aadresse
Mandrake juhtimiskeskuse loeteludest. Mandrake juhtimiskeskuse valikutes on peegelsaitide
aadresse vähem, puudub nt Eestis paiknev ftp://ftp.aso.ee. Konsooliaknast on uuendusi
lihtsama ja kiirem tõmmata.
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Easyurpmi sait

Kui tipite brauseriaknasse veebisaidi easyurpmi aadressi, avaneb vorm, mille ülaosast tuleb
valida Mandrakelinuxi versioon (nt 10.1 Official) ja klõpsata nupul proceed to step 2.  Edasi
tuleb igast loetelust (contrib, main, updates ja plf) valida üks seal toodud aadressidest ja
klõpsata nupul proceed to step 3, misjärel aknas kuvatakse mustal taustal neli käsurida. Iga
käsurida algab sõnaga urpmi.addmedia ja võib aknas olla mitmel real. Käsud tuleb ükshaaval
kopeerida konsooliaknasse, olles eelnevalt käsuga su endale võtnud administraatori õigused.
Nii on välistatud võimalikud tippimisvead.
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Neli mustal taustal toodud käsurida tuleb ükshaaval kopeerida konsooliaknasse

Konsoolikäskude tulemusel tekib arvutisse serveritel olevate programmipakkide andmebaas,
mida tuleb aeg-ajalt uuendada konsoolikäsuga urpmi.update -a.  Mingi konkreetse programmi
saab juurde installeerida käsuga urpmi programminimi. 

Käsurida on kopeeritud terminaliaknasse.  Nüüd tuleb vajutada Enter ja oodata
 
Kogu protsessi on üksikasjalikult kirjeldatud ingliskeelses dokumendis Installing and configuring
software on Mandrake Linux (http://www.zebulon.org.uk/ICML0.HTML). 

Kui allikate aadressid on määratud, saab administraator vajaliku programmi, nt DVD-filmide
mängimiseks vajaliku libdvdcss2, installeerida terminaliakna käsuga urpmi libdvdcss2, mis
toimib muidugi vaid töötava internetiühenduse korral. Internetis oleva tarkvara loetelu saab
administraator uuendada käsuga urpmi.update -a, kogu arvutisse installeeritud tarkvara aga
uuendada terminaliakna käsuga urpmi -- auto-select. 

Konsooliakna asemel võib süsteemi uuenduste tõmbamiseks kasutada Mandrake
juhtimiskeskuse akent. Selles tuleb klõpsata nupul Tarkvara, edasi nupul  Allikate haldur ja
valida  loetelust operatsioonisüsteemi uuendusi pakkuva saidi  aadress.

15



Uuenduste allika valik 

Abiinfo

Graafilise kasutajaliidese KDE kohta on arvutis põhjalik eestikeelne abiinfo. Sellele avaneb
juurdepääs peamenüü korraldustega Muud rakendused->Dokumentatsioon->KDE abikeskus.

KDE eestikeelse abiinfo aken

16



Põhilised Linuxi konsoolikäsud

Kuigi enamasti saab hakkama konsoolikäske kasutamata, on mitmeid operatsioone nende abil
lihtsam teha, eriti kui nendeks on vaja administraatori õigusi. Konsooliakna saab avada
peamenüüst
korraldustega Süsteem->Terminalid->Konsool. Konsooliakna päises on aktiivse kataloogi nimi
(akent avades on selleks kasutaja kodukataloog). Aknas on viip kasutaja, arvuti ja aktiivse
kataloogi nimega, nt [kasutaja@localhost kasutaja]$, mille taga on kursor. Käsk koosneb
käsusõnast, millele võivad järgneda võtmed ja parameetrid. Näiteks kuvab käsk ls aktiivse
kataloogi sisu. Kui sellele lisada võti -l (st ls -l), siis kuvatakse sisu detailselt. Käsk täidetakse
pärast vajutust Enter-klahvile.

Kuni Enter-klahvi pole vajutatud, saab käsu teksti redigeerida, nihutades kursori
nooleklahvidega vajalikule kohale, kustutades sümboli kursori eest või tagant ja tippides selle
asemel uue sümboli. Klahvidega nool üles või nool alla saab mälupuhvrisst käsureale tuua
varem tipitud käske. Pikki faili- või kaustanimesid võib käsureale kopeerida. Linuxis tehakse
vahet suur- ja väiketähtede vahel.

su administraatori õiguste võtmine. Järgmisele reale tuleb tippida administraatori parool 
(seda ei kuvata) ja vajutada Enter. Viip muutub, see algab nüüd sõnaga root.

exit loobub administraatori õigustest ja taastab algse viiba.

Administraatori õiguste võtmine ja nendest loobumine

cd <kataloogi otsimistee> vahetab kataloogi. Alati pole täielikku otsimisteed vaja tippida, nt 
cd ./tmp viib aktiivse kataloogi alamkataloogi /tmp
cd .. viib eelmise taseme kataloogi
cd / viib juurkataloogi

ls kuvab kataloogi sisu
-l kuvab sisu detailselt
-a kuvab varjatus failid, mille nimed algavad punktiga, nt ls -la ./Documents

mkdir  <kataloog> moodustab uue alamkataloogi, nt mkdir ./tmp2 moodustab aktiivsele
kataloogile alamkataloogi /tmp2

rmdir <kataloog> kustutab tühja kataloogi, nt rmdir ./tmp2

rm <fail|kataloog> kustutab faili või kataloogi
-r kohustuslik võti kataloogi kustutamisel, nt rm -r ./tmp2, küsitakse kinnitust
-f kinnitust ei küsita, nt rm -rf ./tmp2

cp <algfail|kataloog> <sihtfail|kataloog> kopeerib faili või kataloogi, 
nt cp pilt3.png ./Documents/Pildid kopeerib aktiivsest kataloogist pildifaili pilt.png 
aktiivse kataloogi alamkataloogi /Documents/Pildid

mv [võti] <algfail|kataloog> <sihtfail|kataloog> nihutab faile või katalooge või nimetab nad 
ümber
– f kirjutab samanimelised olemasolevad failid kinnitust küsimata üle
– i küsib kinnitust
– v kuvab kõik tegevused
Nt mv -i ./tmp/pics/*.png . nihutab alamkataloogist /tmp/pics kõik failid, mille nimelaiend
on png aktiivsesse kataloogi (.), kuid küsib iga faili jaoks kinnitust
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tar [võti] [fail] pakib failid kokku või lahti
Nt tar -cf arhiiv.tar foo bar loob failidest foo ja bar faili arhiiv.tar
Tüüpiline käsk Internetist tõmmatud pakitud failide (tarball, laiend .tar.gz) 
lahtipakkimiseks on tar -zxvf [tarballnimi], 
nt tar -zxvf Ooo_1.1.1_estonian_LinuxIntel_install.tar.gz (pikk failinimi tuleks vigade
vältimiseks kopeerida)

rpm – ivh [pakinimi] – installeerib rpm-programmipaki
rpm –upgrade [pakinimi] – installeerib uuema rpm-paki vana asemel

urpmi.update -a võrdleb serverites olevat programmipakkide nimekirja arvutis oleva
nimekirjaga

ja uuendab nimekirja 
urpmi [pakinimi] tõmbab Internetist ja installeerib vajaliku programmipaki
urpmi –auto-select uuendab arvutis oleva tarkvara 
 
Võti --help väljastab käsu kohta abiinfo, nt tar –help, cp –help või urpmi –help (viimast saab
kasutada ainult administraator).

Linuxi tundmaõppimiseks kulub aega, seetõttu ärge heituge, kui kohe alguses ei lähe kõik
soovikohaselt. KDE ja selle rakendusprogrammide kohta on arvutis üsna põhjalik eestikeelne
abiinfo. Abimaterjale leiate ka järgnevatelt veebilehtedelt:

www.mandrakelinux.com/en/fdoc.php3. Mitusada lehekülge ametlikku ingliskeelst
dokumentatsiooni.
www.linux.ee. Eesti linuxikogukonna veebileht, sisaldab linke eestikeelsele abile.
http://qa.mandrakesoft.com/twiki/bin/view/Main/UrpmiResources. Pakihaldur urpmi
kasutamisjuhendid.
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