
1.Uzdevums kursā 
Operētājsistēmas II

15. variants

Izvelēties kur strādāt GNOME vai KDE vide tas ir individuāla katra cilvēka 
izvēle. Man piemēram KDE patīk vairāk.   

 Ja jums nav pieinstalēts UBUNTU un jūs negribat neko instalēt savā datora, 
tad jūs varat lejuplaidet 'KLAX' KDE 3.5 LIVE-CD to var atrast: 

1. http://developer.kde.org/~binner/klax/devel.html  
2. http://linux.softpedia.com/progDownload/Klax-Download-2078.html  

Ātrums ir nav ļoti labs, bet citu resursu es neatradīju.

Pēc Live-CD startēšanas jūs ieraudzīsiet diezgan simpātisko interfeisu. Tas 
ar funkcijām pilnīgi sakrīt ar Ubuntu GNOME, bet dažas funkcijas man patika 
vairāk, piemēram, KDE menu.  

    

 Lai apskatīties visus KDE iespēju lielumu es uzinstalēju KDE pie jau 
instalētas GNOME vides. Tas ir ļoti viegli ja jums ir jau uzinstalēta jeb 
kāda GNOME versija. Šeit ir aprakstīts, ka to uzinstalēt:

1. Atveriet sava Ubuntu GNOME Terminalu un ievadiet tur rindiņu

sudo apt-get install kdebase

nedaudz uzgaidiet, kamēr KDE uzinstalēsies un noskaņosies.

2. Pēc tam kad viss pabeigsies uzspīdiet System --> Log Out 

3. Jums atvērsies logs Login Screen, uzspiediet pogu Sesion un izvelēties 
tur KDE. 

4. KDE piedevas jums izvelēties valsti un valodu.
Jūsu izvēle Latvija , US_English.

5. Nākamais izvelēties sistēmu 
Jūsu izvēle KDE

6. Nākamais logs piedāvās jums izvelēties jūsu datora ātrdarbību. Labāk 
šeit neko nemainīt sistēma izvelēsies vislabāko variantu.

http://developer.kde.org/~binner/klax/devel.html
http://linux.softpedia.com/progDownload/Klax-Download-2078.html


Tagad jums ir pieinstalēta KDE vide 



Es jums pastāstīšu, ka nokonfigurēt KDE lai jums būtu patīkami 
un ērti strādāt. 

 Vispirms jums jānokonfigurē valodu

1. Lai nokonfigurēt valodu jums jāuzspiež pogu lēja kreisajā mala 
K Menu --> Settings --> Control Center

2. Atveries Control Center logs

3. Atzimejiet Enable keyboard layout laukumu



4. Izvelēties no saraksta jums vajadzīgus valodas

5. Nospiediet Apply un tagad jūs varat strādāt ar jebkuru valodu (lejā 
paneli ir karogs uzspiežot uz to jūs varat mainīt valodas)

 Tagad padarīsim mūsu KDE skaistāk 

1. Atveriet K Menu --> Settings --> Control Center 

2. Šeit jūs varat izveidot savu pašu ekrāna tēmu no dažādiem komponentiem 
vai lejuplaidēt no interneta. No lapas

http://www.kde-look.org/

3. Kad jūs izvelēsities jums patīkamo tēmu un lejuplaidesiet to uzspiediet 
Control Centrā pogu Install New Theme un uzradiet kur jūs to saglabājat

4. Control Centra jums ir iespēja instalēt ne tikai jaunas tēmas, bet ari 
ikoniņas, logu krāsas, šriftus, Screen saverus, Splash screen, ka ari 
mainīt Wallpaper un citi uzstādījumi.

http://www.kde-look.org/index.php?xcontentmode=8x9x10x11x12x13x14x15x16&PHPSESSID=5ad2ba53950d4273e4baa034eade0e66


Es savu KDE nokonfigurēju tā: 

Tiem, kas KDE meklē vidē meklē ko līdzīgu Gnome gDeskletiem iesaku apskatīt 
SuperKaramba: http://netdragon.sourceforge.net/ssuperkaramba.html 

http://netdragon.sourceforge.net/ssuperkaramba.html

