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Якщо ви отримуєте один або к�лька комп’ютер�в Labdoo, не встановлюйте

Windows®, а залишайтеся на встановлен�й операц�йн�й систем� (ОС) Linux.

Для цього є багато вагомих причин:

• Linux працює набагато швидше, н�ж Windows. Сучасна система Windows

дуже спов�льнює роботу комп’ютера або б�льше не працює. Labdoo отримує

ноутбуки саме тому, що вони б�льше не працюють з поточними верс�ями

Windows.

• Багато верс�й Windows®, таких як XP, Vista або Windows 7, уже були або скоро будуть

призупинен�. Microsoft б�льше не оновлює/ не обслуговує їх, що спричиняє в�дпов�дн�

проблеми в сфер� безпеки! З �ншого боку, Linux є оновленим, виправленим, безпечним �

довгостроковим (довгострокова п�дтримка).

• Спец�ал�сти Labdoo обрали 300 навчальних програм �з понад 80 000 безкоштовних

додатк�в, включаючи добре в�дом� програми, так� як Firefox, Skype, Geogebra, VLC та

Virenscanner. Або безкоштовний LibreOffice Suite, який можна пор�вняти з MS Office.

• Labdoo встановлює величезну б�бл�отеку (понад 1 000 000 електронних книг, в�деоурок�в

та в�к�-стор�нок) на м�сцевих мовах на кожномуз комп’ютер�в. У паперовому вигляд� це був

би транспортний контейнер!

• Linux майже не вразливий до в�рус�в, тому у вас б�льше н�коли не буде проблем з в�русами.

• К�лька мов можна використовувати паралельно � перемикатися м�ж собою, також

п�дтримуються рег�ональн� мови.

• LLabdoo допомагатиме вам �з Глобальною програмою п�дтримки (LGS), але лише на

ориг�нальних комп’ютерах Labdoo. В�деоуроки Labdoo знаходяться в папц� „в�део“ на

кожному робочому стол�. Пос�бники можна знайти в папц� /home/labdoo/Public/how-to-

start.

• Продумана концепц�я користувач�в � прав для викладач�в (labdoo), студент�в (student) �

гостей (guest).

• Якщо система Windows є обов’язковою, використовуйте попередньо встановлен�

�нструменти Wine або Virtualbox (див. нижче).Тод� ви зможете мати обидва на одному

комп’ютер� – Linux � Windows.

• ... � найприємн�ше - зовн�шн�й вигляд легко налаштовується п�д �нш� операц�йн� системи:

Виб�р макету робочого стол
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Макет робочого столу "Redmond"

Макет робочого столу "Cupertino"

Інш� операц�йн� системи не пропонують б�льш�сть �з цих опц�й або пропонують їх лише за

умови високої вартост� л�ценз�ї.

Використання Windows на Linux

Якщо ви хочете використовувати програми Windows паралельно, на комп'ютерах Labdoo є два

попередньо встановлених вар�анти:

Wine - це безкоштовний �нструмент сум�сност�, який дозволяє

запускати додатки Windows (.exe) в Linux. За допомогою Wine можна

запускати багато програм, розроблених для операц�йних систем

Microsoft Windows, нав�ть в Linux. Wine можна використовувати без

операц�йної системи Windows. Проте користувачев� повинн� бути

доступн� необх�дн� л�ценз�ї на використання програм.

https://www.winehq.org/, https://wiki.ubuntuusers.de/Wine/ und

https://de.wikipedia.org/wiki/Wine.

Virtualbox — це безкоштовний попередньо встановлений �нструмент

в�д Oracle для встановлення гостьової операц�йної системи у запущену

систему Linux (хост). Тод� Windows запускається як гостьова операц�йна

система у в�кн� п�д Linux. Але це також працює з багатьма гостьовими

операц�йними системами https://www.virtualbox.org/wiki/Guest_OSes .

Звичайно, для гостьових операц�йних систем також потр�бн� д�йсн�

л�ценз�ї (придбаний л�ценз�йний ключ)!

Рекомендовано принаймн� 2 ГБ оперативної пам’ят� та двоядерний

процесор.

https://www.virtualbox.org/, https://wiki.ubuntuusers.de/VirtualBox/ und

https://de.wikipedia.org/wiki/VirtualBox oder https://wiki.ubuntuusers.de

/VirtualBox/

Windows® є зареєстрованим товарним знаком корпорац�ї Microsoft у Сполучених Штатах

Америки та / або �нших країнах.

VirtualBox® є зареєстрованим товарним знаком корпорац�ї Oracle в Сполучених Штатах

Америки та / або �нших країнах.
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Як запустити комп'ютер?

Tags: 
login

Створен� користувач�, концепц�я користувача

На комп’ютер� Labdoo попередньо �нстальовано ПЗ Ubuntu (випуск xx.04 LTS, xx = 2020, 2022 тощо),

попередньо розраховане на 3 користувач�в:

студент (student): є користувачем за замовчуванням для вс�х користувач�в / студент�в. Користувач
"студент" не є адм�н�стратором, тобто в�н також не може випадково зашкодити робот� системи. Пароль
- labdoo (чи буде зм�нено цей пароль, кожна школа / проект можуть вир�шувати самост�йно)

г�сть (guest): не вимагає пароля; вс� його входи � зм�ни автоматично видаляються п�сля виходу з
системи.

labdoo: цей користувач є адм�н�стратором ("суперкористувачем"). Але без хороших знань в област� ІТ
в�н також може випадково зашкодити робот� системи! Таким чином, т�льки вчител� та досв�дчен�
користувач� повинн� знати пароль користувача labdoo. Пароль для адм�н�стратора - labdooadmin.

На клав�атур� комп'ютера повинно бути видно символи пароля (латинськ� л�тери). Для парол�в, що
складаються з нелатинських букв, �снує ризик того, що ви не зможете ув�йти в систему.

Важливо: Розкладка клав�атури може бути зм�нена вручну п�д час входу в систему (див.

нижче). Системн� налаштування розкладки клав�атури можна зм�нити за допомогою

системного файлу / etc/default / keyboard. Labdoo рекомендує збер�гати розкладку клав�атури

на поставленому комп'ютер� в цьому системному файл� (WYSIWYG).

Вх�д в систему Log-in),

виб�р Користувача

Перемикач

Робочий ст�л (Desktop)

еремикач

Мова користувача
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(п�сля входу в систему)

Перемикач

Розкладка клав�атури

Налаштування для

людей �з вадами зору

(додатково)

Натисн�ть "Desktop Layout/ Вигляд робочого

столу",

налаштуйте макет робочого столу (починаючи з

20.04 LTS)

Виб�р макету робочого столу
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Макет робочого столу "Familiar" (MATE, наприклад,

18.04 LTS)

Макет робочого столу "Redmond"

Макет робочого столу "Cupertino"

Важливо: Розкладка клав�атури при вход� в систему задається один раз при установц� (L) Ubuntu. Якщо
ви використовуєте коп�ю жорсткого диска (Images for Cloning), це н�мецька клав�атура (DE). В �ншому
випадку це клав�атура, на як�й ви встановили (L)Ubuntu. Щоб зм�нити розкладку клав�атури п�д час
входу, п�сля входу в�дкрийте терм�нал (одночасно натисн�ть Ctrl/CTL + Alt + T) � введ�ть sudo nano

/etc/default/keyboard (натисн�ть Enter), а пот�м вибер�ть потр�бну комб�нац�ю клав�ш (EN для
англ�йської, FR для французької, ES для �спанської тощо), якщо необх�дно, додайте макети для певної
країни в наступний рядок м�ж лапками (наприклад, CH для Швейцар�ї), а пот�м збереж�ть (Ctrl/CTL + Alt

+ O (Enter)) , Ctrl/ CTL+Alt+X). Таким чином, ви не зм�ните розкладку клав�атури п�сля входу в

систему. Це робиться за допомогою налаштувань або значка клав�атури на верхн�й панел�

(MATE) або в нижньому списку (LXDE).

Щоб зм�нити пароль → Перейд�ть до системних налаштувань → обл�ков� записи користувач�в →

розблокувати →

Пароль "labdoo" → натисн�ть пароль, зм�н�ть його, натисн�ть Користувач labdoo → вибер�ть
Стандартний ←→ Адм�н�стратор залежно в�д того, як� права потр�бн�.

Запуск програм

Найкраще запустити одну з навчальних / �грових програм. Є як розважальн�, так � навчальн�. Ось як ви
їх запускаєте:

ДНатисн�ть Меню внизу л�воруч → натисн�ть «Осв�та» або «гра» → натисн�ть на програму

У папц� «/Public» (публ�чне) ви знайдете корисн� пос�бники, безл�ценз�йний навчальний контент (OER),

офлайн-дов�дник, електронн� книги, тощо.

На робочому стол� ви знайдете папку "В�део". В н�й ви знайдете в�део,
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як� пояснять вам роботу ноутбука Labdoo.

Мова, рег�ональн� формати та налаштування клав�атури

Інод� потр�бно перевстановити або зм�нити одну чи к�лька мов.

Натисн�ть "Налаштування" → "Мовна п�дтримка" (Мова). Якщо
з’являється пов�домлення «П�дтримка мови не встановлено
повн�стю», п�дтвердьте за допомогою «Так/Yes» та встанов�ть
(потр�бне з’єднання з Інтернетом).

У наступному в�кн� обер�ть Install/Remove languages(Встановити/Видалити мови) → вибер�ть потр�бну(�)
мову(и) → Apply (Застосувати) → Apply System-wide (Застосувати для вс�єї системи).

Нова мова(-и) з’явиться у списку: Lubuntu використовує мови зверху вниз, тобто якщо слово першою
мовою не перекладено, наступною буде мова 2 � так дал� до англ�йської.

Знайд�ть нову мову, натисн�ть, утримуйте л�ву кнопку миш� та
перетягн�ть у верхню точку, в�дпуст�ть кнопку миш� → натисн�ть Apply

System-wide (Застосувати для вс�єї системи). Нова мова з'явиться п�сля
виходу з системи або перезавантаження.

Рег�ональн� формати

Ви також можете встановити рег�ональн� формати для чисел, валюти,

дати тощо. Для цього перейд�ть на вкладку "Рег�ональн� формати"

(Regional formats) � натисн�ть на країну вибору в списку → Apply

System-Wide (застосувати по вс�й систем�).

Налаштування клав�атури

Клацн�ть правою кнопкою миш� значок " RU "(або US � т. д.) або значок прапора на панел� завдань →

налаштування розкладки клав�атури (Keyboard Layout handler Settings) → зн�м�ть гачок "Зберегти макет
системи" (Keep system layout), якщо в�н все ще встановлений →

+Add (Додати) → Додати нову розкладку клав�атури -

Remove (Видалити) → Видалити розкладку клав�атури
↑вгору → Перем�стити запис клав�атури вгору
↓вниз → Перем�стити запис клав�атури вниз

Можна вибрати не б�льше 4 макет�в клав�атури.

Пос�бники, в�деоуроки

Пос�бники, в�деоуроки, автономн� дов�дники та багато �ншого знаходяться в папц�
/home/labdoo/Public/. Значок "В�део" на робочому стол� приведе вас прямо до папки з
в�деоуроками. В�део можна подивитися в Firefox або програвач� (при необх�дност�
масштабувати зображення +/-).

Встановити кодеки для мультимед�а, ф�льм�в � DVD

На робочому стол� ви знайдете скрипт installscript-codecs.sh . Будь ласка, запуст�ть цей скрипт т�льки в
тому випадку, якщо ви впевнен�, що закони � правила в країн� використання комп'ютеру дозволяють
це. Захист патент�в � авторських прав працює по-р�зному в залежност� в�д країни. Будь ласка,

зверн�ться за юридичною консультац�єю, якщо ви не впевнен�, чи застосовуються юридичн�
обмеження у ваш�й країн� до мед�а-формат�в (кодек�в).

Однак без запуску цього скрипта ви не зможете переглядати певн� мультимед�йн� дан�, в�део чи DVD-

диски. Цей скрипт встановлює додаткове програмне забезпечення � кодеки для мультимед�йних
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додатк�в. Будь ласка, запуст�ть цей скрипт т�льки в тому випадку, якщо для цього �снують юридичн�
передумови. При цьому комп'ютер повинен бути п�дключений до Інтернету. Кр�м того, ви також
можете придбати комерц�йне мультимед�йне програмне забезпечення, наприклад, ONEPLAY DVD

Player (https://wiki.ubuntuusers.de/ONEPLAY_DVD_Player/ або LinDVD (https://wiki.ubuntuusers.de

/LinDVD/).

Б�льш детальну �нформац�ю з цього питання можна знайти за посиланням https://wiki.ubuntuusers.de

/Codecs /.

Програми для сл�пих або людей з вадами зору

На робочому стол� є �конка Magnifier (лупа), клацання по як�й в�дкриває лупу, яку можна пересувати
за допомогою миш�. На панел� також з'явиться значок лупи. Клацн�ть правою кнопкою миш� по ньому,
щоб в�дкрити безл�ч параметр�в налаштування.

Інш� програми для користувач�в з обмеженими можливостями включають:

Застосування Опис
Ім'я

пакета
Скр�ншот

Orca

У програм� зчитування з екрана одночасно натисн�ть
клав�ш� Alt + Super/Windows + o, щоб ув�мкнути або
вимкнути Orca. Щоб налаштувати, в�дкрийте терм�нал (як
користувач labdoo, натисн�ть одночасно клав�ш� Ctl/Ctrl +

Alt + t), пот�м введ�ть orca -s � (Enter).

Orca

pico2wave

Інструмент зчитування файл�в, б�льше �нформац�ї за
посиланням https://wiki.ubuntuusers.de/Sprachausgabe/;

щоб ув�мкнути або вимкнути pico2wave, одночасно
натисн�ть клав�ш� Alt + Super/Windows + p. Вид�л�ть текст,
пот�м натисн�ть вищезгадану комб�нац�ю клав�ш, � текст
буде прочитаний вголос. Вид�лений текст не повинен
бути занадто довгим, �накше в�н перерветься з
пов�домленням про помилку.

pico2wave

Інш� доступн� програми та спец�альне р�шення для сл�пих на USB-накопичувач� див. за посиланням:

https://www.labdoo.org/de/content/programme-f%C3%BCr-behinderte-anwender-barrierefrei.

Реґулювання гучност�

На панел� є �конка для регулювання гучност�. При натисканн� на неї в�дкривається невелике в�кно
(Mute = в�дключення звуку; регулятор гучн�ше / тих�ше). Але є багато �нших параметр�в налаштування,

до яких можна отримати доступ через �ншу програму:

Застосування Опис
Ім'я

пакета
Скр�ншот

alsamixer

Програма alsamixer - це �нструмент для доступу до
вс�х параметр�в налаштування, доступних для
звукової карти. Часто т� канали, до яких неможливо
отримати прямий доступ за допомогою м�кшер�в
на �нтерфейс� X, дезактивован� або вимкнен�.
Alsamixer дозволяє швидко знайти � активувати
проблемний контроллер. В�дкрийте терм�нал
(одночасно натисн�ть Ctrl/Ctrl + Alt + t), введ�ть
alsamixer � натисн�ть (Enter). Використовуйте
клав�ш� з� стр�лками ↑ → для управл�ння окремими

alsamixer

Як запустити комп'ютер? https://platform.labdoo.org/de/book/export/html/149680
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динам�ками, м�крофонами � т.д., використовуйте
клав�ш� з� стр�лками ↑ ↓ для зб�льшення /

зменшення гучност�.

Налаштування принтера, CUPS

Принтер буде додано в Системн� �нструменти → Принтери → + Додати принтер. Б�льш�сть принтер�в,

п�дключених безпосередньо до комп'ютера або локальної мереж�, виявляються � налаштовуються
автоматично. Додатков� поради наведено нижче https://wiki.ubuntuusers.de/Drucker/.

Кр�м того, для високих вимог �снує Cups (загальна система друку Unix/ Common Unix Printing System),

профес�йне р�шення для друку в системах Linux. CUPS дозволяє використовувати безл�ч принтер�в,

управляти функц�ями друку � д�литися ними в мереж�. CUPS має вбудований веб-сервер. Його можна
використовувати для налаштування � управл�ння принтерами. У веб-браузер� перейд�ть за
посиланням: http://localhost:631. Т�льки користувач labdoo має право це робити. Якщо принтер
п�дключено до комп'ютера локально, його можна використовувати сп�льно з �ншими комп'ютерами в
мереж�.

Функц�я дов�дки F1

При натисканн� кнопки F1 або Дов�дки в меню б�льш�сть програм в�дображають Інструкц�ю
користувача по ц�й програм�.

Перемикання з користувача User на користувача Student

Студент повинен ув�йти як г�сть (guest) або як користувач Student, якщо це можливо, � н�коли як
користувач User labdoo (вх�д для викладач�в, кер�вник�в тощо). Нав�ть в цьому випадку �нод� може
статися так, що учень випадково видалить меню або �конки. Хоча все це можна в�дновити, � т�льки
�нод� на м�сц� не вистачає знань про те, як це зробити. Таким чином, на робочому стол� користувача
labdoo є скрипт restore_user_student.sh (Подв�йне натискання запускає скрипт, запустити в терм�нал�).
Але будьте обережн�: цей сценар�й скидає все (!) до стану при поставц�, тобто вс� файли тощо,

створен� з того часу, також видаляються. Тому обов'язково заздалег�дь створ�ть резервну коп�ю

даних студента! Але �нод� також має сенс повн�стю скинути дан�, наприклад, якщо ви передаєте

комп'ютер �ншому користувачев�.

Ув�йд�ть як адм�н�стратор labdoo

labdoo: адм�н�стратор (admin, "Super-User")! Це означає, що користувач labdoo має вс� права,

наприклад, на оновлення, подальше встановлення програмного забезпечення та навчального
контенту, тощо. Але в�н також може випадково та без достатнього досв�ду роботи з ІТ та Linux зм�нити
ноутбук таким чином, щоб в�н б�льше не запускався та не використовувався. Якщо комп’ютер
наст�льки «зруйнований», а найближч� хаби/пом�чники Labdoo знаходяться далеко для нової �нсталяц�ї
чи ремонту, це буде справжньою проблемою. Тому входьте як labdoo т�льки в тому випадку, якщо ви
обережн� �, по можливост�, маєте досв�д користування комп'ютерами. В �ншому випадку краще
заходити як студент, який, хоча � не є адм�н�стратором, також може використовувати вс� програми � має
менше прав на внесення зм�н до комп'ютера.

Пароль для входу — labdoo п�д час поставки (до Lubuntu 18.04 LTS включно, приблизно до весни 2020

року) � з Lubuntu 20.04 LTS � дал� (приблизно з л�та 2020 року) labdooadmin. Однак його сл�д негайно
зм�нити п�д час першого запуску комп’ютера школою/проектом, оск�льки користувач labdoo має права
адм�н�стратора, � лише вчител�/кер�вники та досв�дчен� користувач� повинн� мати доступ як
адм�н�стратори!

Отримуйте задоволення, граючи � навчаючись з друзями!

Labdoo Team.

Як запустити комп'ютер? https://platform.labdoo.org/de/book/export/html/149680
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домашнє навчання

У зв’язку з цифровим викладанням п�д час ситуац�ї з коронав�русом, зростає к�льк�сть запит�в на

ІТ-пожертви у Labdoo в�д шк�л � проект�в для допомоги учнням. Ц� ІТ-пожертви надходять разом

з навчальним середовищем Labdoo на основ� простого у використанн� Ubuntu/Linux. Ноутбуки

поставляються п�д ключ � можуть бути введен� в експлуатац�ю без великих навичок роботи з

комп'ютером. У нас є попередньо встановлен� �нструменти, �нструкц�ї та навчальний контент,

щоб ц� комп’ютери можна було якомога краще �нтегрувати в шк�льне середовище, яке

переважно базується на Windows. Б�льше �нформац�ї за посиланням

Mehr auch auf https://www.labdoo.org/de/content/it-spenden-sch%C3%BClerinnen.

Microsoft Teams 365 Clients, Teams для осв�ти, Microsoft Teams для Linux

Microsoft Teams доступний для р�зних к�нцевих пристроїв. Домашня стор�нка Teams (PDF)

https://edudownloads.azureedge.net/msdownloads/MicrosoftTeamsforEducatio....
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Teams для Linux

Teams для Linux попередньо встановлено в ПЗ для клонування 20.04 LTS (п�ктограма запуску на

робочому стол� та на панел� завдань): https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/microsoft-

teams/download-a...

Якщо ви хочете �нсталювати Teams на �ншому комп’ютер� Linux: завантажте в�дпов�дну верс�ю

для встановлення на https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/microsoft-teams/download-

a... (для Ubuntu .deb), збереж�ть, дв�ч� клацн�ть, щоб розпочати встановлення.

Додаткова �нформац�я:

https://www.howtoforge.de/anleitung/wie-man-microsoft-teams-linux-auf-ub...

Jitsi (встановлено попередньо)

Безкоштовн� в�деоконференц�ї через https://jitsi.org/. Існують р�зн� способи використання Jitsi

для комп’ютер�в Labdoo:

• для Ubuntu https://wiki.ubuntuusers.de/Archiv/Jitsi/ : empfohlen wird die Installation als jitsi-

meet-x86_64.AppImage (64 Bit) von https://github.com/jitsi/jitsi-meet-electron/releases, вже

попередньо встановлена в образ� DE_120,

• н�чого не встановлюючи в браузер� https://meet.jit.si/ (рекомендовано),

• як додаток для планшета � моб�льного телефону (https://jitsi.org/downloads/, див.

в�дпов�дний магазин додатк�в).

Доступ через браузер

Використання Teams / Office 365 в�дбувається через браузер без встановлення програмного

забезпечення. Для цього на комп'ютерах Labdoo встановлен� р�зн� браузери, в тому числ� Firefox

� Netsurf. Недол�ком є те, що не вс� функц�ї, наприклад в�деотелефон�я, доступн� через браузер.

Для цього потр�бно встановити Teams-Frontend.

Якщо школа використовує р�шення на основ� браузера (наприклад, iServe, Zoom або �нш�), все

робиться безпосередньо. Потр�бно лише п�дключитися до шк�льного сервера або Zoom-сервера

в браузер� та, якщо необх�дно, ув�йти п�д лог�ном � паролем учня.

Для Zoom також є розширення для Firefox https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/zoom-

Школа вдома https://platform.labdoo.org/de/book/export/html/149679
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new-scheduler /.

Якщо ваша школа використовує �нш� �нструменти, зв’яж�ться з Labdoo. Ми перев�римо для вас,

чи доступний цей навчальний �нструмент у Linux.

Zoom як програма для комп’ютер�в або планшет�в Linux (встановлюється попередньо)

Окр�м доступу через браузер, Zoom також пропонує програму для планшет�в або комп’ютер�в

(Linux https://zoom.us/download?os=linux, пот�м вибер�ть: тип Linux = Ubuntu, арх�тектура = 64

б�та та верс�я = 14.04+; завантажте, збереж�ть, пот�м в�дкрийте папку «Завантаження», дв�ч�

клацн�ть файл .deb, дотримуйтесь �нструкц�й � встанов�ть).

Для планшет�в ви можете вибрати масштабування для iOS https://apps.apple.com/us/app

/id546505307 або для Android https://play.google.com/store/apps/details

?id=us.zoom.videomeetings.

В чому Labdoo не може допомогти

Вс� допом�жн� пристрої та послуги, так� як принтери, сканери, онлайн-доступ/догов�р

провайдера, мережа тощо, не надається Labdoo, а мають бути придбан� або замовлен�

користувачем самост�йно. Ми також не рекомендуємо отримувати онлайн-доступ за

контрактами на моб�льн� телефони, тому що їх обсяг �нтернету швидко виснажується. Якщо

концепц�я навчання в школ� вимагає бути онлайн, наприклад, для в�деоурок�в, тод� швидкий

доступ до Інтернету має сенс.

Згадан� на ц�й стор�нц� назви є зареєстрованими торговими марками в�дпов�дного виробника.

Школа вдома https://platform.labdoo.org/de/book/export/html/149679
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Обсяг послуг, описаних у цьому пос�бнику, виходить далеко за рамки простого встановлення операц�йної системи Lubuntu.

Встановлюючи п�дготовлену коп�ю жорсткого диска Labdoo для клонування (для Parted Magic / Clonezilla) або �нсталяц�йн�
сценар�ї на http://ftp.labdoo.org/download/install-disk/, ви значно зб�льшуєте користь для д�тей.

Частини цього документа заснован�, зокрема, на текстах � зображеннях www.edubuntu.org � http://wiki.ubuntuusers.de

/Edubuntu .

1. Програмне забезпечення для навчання

Labdoo.org використовує зручне навчальне програмне забезпечення Edubuntu для д�тей для будь-якого в�ку (дошк�льна,

початкова, перша � друга ступен� загальної середньої осв�ти) � розширення для адаптованого доступу (наприклад, для
користувач�в �з вадами зору).
Кр�м Edubuntu, за допомогою Labdoo.org або Labdoo Images for Cloning (для Parted Magic / Clonezilla) встановлюється багато
�ншого осв�тнього програмного забезпечення та навчальних офлайн-�нструмент�в (т�льки п�сля цього встановлюються вс�
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описан� нижче програми).

Інш� �гри та навчальн� пос�бники можна завантажити онлайн через програмний центр Ubuntu.

Videotutorial (Überblick)

Labdoo Lernsoftware (de_software)

Download (FTP): http://ftp.labdoo.org/download/Public/videos/de_software.mp4

2. В�деоурок (Короткий огляд)

GCompris, Childsplay � Omnitux - це колекц�ї р�зних осв�тн�х �гор для д�тей дошк�льного / молодшого шк�льного в�ку. Пакети
сприяють вивченню арифметики, письма, букв, включаючи пошук сл�в та �гри на запам'ятовування. Мета полягає в тому,
щоб виховувати д�тей в ц�кав�й �гров�й форм�. Обидва пакети з б�льш н�ж 100 �грами встановлен� на комп'ютерах Labdoo.

Bei Cognition Play - це вар�ант дитячої гри, але його можна використовувати в кл�н�чних умовах як терапевтичну вправу
пац�єнтам з обмеженими розумовими можливостями.

В�дм�нност� в основному полягають в характер� д�яльност�, особливо в граф�чному � акустичному дизайн�.
Ц�льовою аудитор�єю є користувач� старшого в�ку, тому було обрано дизайн, який є менш «дитячим», н�ж у Childsplay.

Розробка цього вар�анту проводиться у сп�впрац� з кл�н�чним терапевтом з Австр�ї.

а пунктами меню, зокрема, ховається б�льше 100 �грових � навчальних програм, як� д�ти можуть в�дкрити для себе:

Меню Опис

В�дкрийте для себе комп'ютер Познайомтеся з використанням комп'ютера за допомогою р�зних �гор.

Перейд�ть до Discovery Games Грайлив� кольори, звуки, в�дкривайте св�т ...

Головоломки Ігри з лог�кою, пам'яттю, складання ф�гур, пазли � головоломки.

Перейд�ть до �грових пол�в Проведення часу з� сп�лкуванням, малюванням ...

Математика Рахування, обчислення. � геометричн� �гри

Перейд�ть до дощок для читання Вивчення букв, вправи на читання, гра у шибеницю ...

Перейд�ть до познавальних завдань Передача знань про електричн� схеми, кругооб�г води, роботу шлюза ...

Стратег�чн� �гри Проведення часу за шахами, Connect Four, Oware � Ball Row.

3. Колекц�я �гор Childsplay
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Іконка Опис
Р�вень

складност�

Класична гра на запам'ятовування, в як�й потр�бно знайти правильн� пари зображень. */**

Memory з малими л�терами */**

Знайд�ть пари з великими л�терами. */**

бер�ть правильн� цифри в гр�. */**

Знайд�ть правильн� пари звук�в */**

Тренування використання миш� - спробуйте влучити в рибу *

Натисн�ть на вимовлен� букви � цифри */**

Тренування клав�атури - натисн�ть клав�шу в�дображуваної л�тери *

Складання зображення */**

В�дтворюються звуки, як� необх�дно призначити в�дпов�дному зображенню *

Вивчайте букви в �гров�й форм� з алфав�том тварин � знаходьте в�дпов�дн� звуки тварин *

В�деогра Pong *

У цьому клон� гри Pacman букви заданого слова повинн� бути з'їден� в правильному порядку **/***

Мета - забити кулю. Клацн�ть правою кнопкою миш�, щоб приц�литися, � натисн�ть л�вою кнопкою
миш�. Чим довше ви її утримуєте, тим сильн�шим буде удар

**/***

* = легкий, ** = середн�й, *** = складний

4. Колекц�я �гор Pysiogame

pySioGame - це колекц�я навчальних �гор для д�тей у в�ц� в�д 3 до 10 рок�в.

PySioGame включає в себе �гри з математики, читання, письма, малювання �
тренуванн� пам'ят�.

5. Omnitux

Omnitux Розвиваюч� �гри Omnitux з елементами мультимед�а (зображення,

звук, текст), такими як головоломки, цифри, географ�я...

6. Астроном�я + Географ�я

Застосування Опис Ім'я пакета Скр�ншот
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Celestia
Celestia - це програма, яка дозволяє вам в�ртуально перем�щатися по космосу �
в�дв�дувати �нш� планети, з�рки � галактики

celestia-

gnome

Marble

Marble - це наст�льний глобус. Програма схожа на популярну програму Google

Earth. Вона простий, але досить ц�кава � потужна. Вона п�дтримує р�зн� карти, в
тому числ� OpenStreetMap, � може в�дображати їх на глобус� або у вигляд�
карти.

marble

Stellarium Stellarium - це безкоштовне програмне забезпечення для планетар�ю. stellarium

7. Граф�ка � буд�вництво

Застосування Опис Ім'я пакета Скр�ншот

Dia

Dia - це редактор д�аграм, який надає безл�ч способ�в створення привабливих
д�аграм. Окр�м можливост� в�льного розм�щення та масштабування об’єкт�в,

можна �нтегрувати граф�ку.

dia-gnome

oder dia

FreeCAD

FreeCAD - це програма 3D-моделювання з можлив�стю параметризац�ї для
будь-якого об’єкта будь-якого розм�ру. Параметризац�я дозволяє швидко
зм�нювати модель.

FreeCAD

Freeplane Freeplane - це програма для створення асоц�ативних карт. freeplane

Gimp

GIMP (GNU Image Manipulation Program) — це комплексна граф�чна програма
на основ� п�ксел�в, яка м�стить функц�ї для редагування зображень �
цифрового малювання растрової граф�ки.

gimp

GnuPaint GnuPaint - це проста програма для малювання. gpaint

Inkscape

Inkscape — це програма векторної граф�ки, под�бна до Adobe Illustrator,

FreeHand, Corel Draw або Xara X. Програма пропонує дуже зручний �нтерфейс,
який залишається �нтуїтивно зрозум�лим � простим, незважаючи на велику
к�льк�сть функц�й.

inkscape

LibreCAD

LibreCAD — це дуже потужна безкоштовна програма CAD для двовим�рних
малюнк�в. Вона дозволяє створювати р�зн� техн�чн� креслення, так� як плани
буд�вель, споруд або механ�чних деталей, а також схеми � д�аграми.

librecad

Pencil
За допомогою Pencil можна створювати традиц�йн� мальован� ан�мац�ї
(мультф�льми). Програма п�дтримує як растрову, так � векторну граф�ку.

pencil

PLM Вправи з програмування в Java, Python, Scala та �н. PLM

TkGate
TkGate - це програма для проектування електричних ланцюг�в. Інструкц�ї див
~/Public/manuals-ubuntu/English/TKGate_2_0

TkGate

Tux Paint
Tux Paint — це проста програма для малювання для маленьких д�тей. За
допомогою штампа, кист� � т.п. можуть бути намальован� ц�л� картини.

tuxpaint

VYM
VYM (View your Mind) - це простий у використанн� додаток для створення
асоц�ативних карт.

vym

8. Математика, Інформатика

Застосування Опис Ім'я Скр�ншот
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пакета

GeoGebra

GeoGebra — це безкоштовне геометричне програмне забезпечення, яке
можна використовувати для малювання математичних об’єкт�в �з геометр�ї,
алгебри та анал�зу.

geogebra

Jfractionlab П�дручник для в�дпрацювання дроб�в Jfractionlab

KAlgebra

KAlgebra — це програма для математичних обчислень. Основою є мова
Content MathML, за допомогою якої можна описати структуру формули. Можна
виконувати арифметичн� та лог�чн� операц�ї та в�дображати дво- та тривим�рн�
граф�ки.

kalgebra

KmPlot KmPlot — це програма для побудови граф�к�в математичних функц�й. kmplot

Lybniz Lybniz — це проста програма для побудови граф�к�в математичних функц�й. lybniz

TurtleArt Зручний �нструмент для навчання д�тей програмуванню. TurtleArt

Tux

Tux of Math Command, також в�домий як TuxMath - це математичний тренажер
для практики базової арифметики. Принцип гри заснований на класичн�й
аркад� Missile Command. Разом з Tux ви рятуватимете м�ста в�д знищення,

вир�шуючи математичн� завдання.

tuxmath

XaoS XaoS - це програма, яка створює фрактальну граф�ку в реальному час�. XAbacus

9. Ф�зика

Застосування Опис Ім'я пакета Скр�ншот

Step Step — це комплексна �нтерактивна програма для моделювання ф�зики. step

10. Ігри

Застосування Опис
Ім'я
пакета

Скр�ншот

biniax2 Проста в освоєнн�, барвиста лог�чна гра. biniax2

Bumprace
BumpRace - це проста аркадна гра. Ви повинн� д�статися в�д старту до ф�н�шу,
не наїжджаючи н� на один з камен�в.

atomix

eBoard,

Gnuchess,

Crafty (Schach)

eboard є л�дером у категор�ї шахового �нтерфейсу, а Gnuchess � Crafty є
в�дпов�дними движками.

eboard

Frozen-Bubbles

Ігровий принцип Frozen Bubbles в�ддалено нагадує тетр�с. Ви маленький
п�нгв�н, � вам потр�бно стр�ляти р�знокольоровими бульбашками в небо з
бульбашкової рушниц� туди, де злипається б�льше р�знокольорових
бульбашок.

frozen-

bubbles
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gbrainy

Лог�чн� головоломки, арифметичн� завдання та вправи на пам'ять, що
п�дтримують працездатн�сть мозку. Кожна група завдань тренує �ншу
область мозку. Наприк�нц� гри в�дбувається оц�нювання та в�дображаються
корисн� поради.

gbrainy

GCompris

GCompris - це колекц�я �гор, спец�ально розроблена для д�тей. Вона поєднує
в соб� безл�ч �гор на р�зн� тематичн� теми для р�зних в�кових груп. Наприклад,

GCompris включає в себе �гри на математичну тематику (маленький 1x1),

кольори, майстерн�сть, роботу з комп'ютером � т.д. рекомендац�я за в�ком 3+.

gcompris

Kanagram
Kanagram - це гра з л�терами, де вам потр�бно буде вир�шити головоломку.
Слово розшифровується шляхом вм�лої перестановки заданих букв.

kanagram

Kartoffelknülch

Kartoffelknülch — це програма, яка пропонує на виб�р дек�лька фонових
зображень (картоплян� кульки, Єгипет, м�сяць, Р�здво тощо). Їх можна
зм�нити за допомогою доступних зображень.

ktuberling

Ltris

LTris — це складний вар�ант тетр�су, який м�стить 3 типи гри. Класичний
режим, режим ф�гур, у якому ви розм�щуєте ф�гури, � режим для к�лькох
гравц�в. LTris має легке та швидке налаштування.

ltris

lbreakout2

Мета гри полягає в керуванн� м'ячем за допомогою весла таким чином, щоб
вразити та знищити цеглини. Якщо вс� цеглини будуть знищен�, один р�вень
вважається пройденим, � гравець переходить на наступний р�вень.

ltris

minetest

Minetest — це буд�вельна гра з в�дкритим св�том, натхненна, зокрема,

Minecraft. У випадково згенерованому св�т� ви видобуваєте сировину, щоб
використовувати її для створення �нструмент�в � формування навколишнього
середовища.

minetest

Neverball

Принцип гри Neverball дуже простий: щоб в�дкрити ворота, вам потр�бно
з�брати вс� монети м'ячем. Особлив�сть полягає в тому, що ви керуєте не
м'ячем, а землею.

ri-li

Numpty Physik

Інновац�йна гра, в як�й вам потр�бно п�днести червону кулю до з�рки. Ви
можете розфарбовувати об’єкти, � вони поводяться в�дпов�дно до ф�зичних
правил, наприклад, кам�нь падає, з�гнута жердина нахиляється в напрямку
свого центру тяж�ння тощо. Коли гра починається, немає н� меню, н� тексту,
ви повинн� почати негайно малювати. Однак, якщо перем�стити вказ�вник
миш� до правого або л�вого краю, на зображенн� з’явиться маленьке меню.

Сприяє творчост� � знанню основних ф�зичних закон�в.

http://numptyphysics.garage.maemo.org/

Numpty

Physik

Ri-li

Ri-li — це гра на спритн�сть, у як�й вам потр�бно перем�щати дерев’яний
потяг р�зними зал�зничними мережами, встановлюючи правильн� стр�лочн�
переводи. Мета полягає в тому, щоб з�брати вагони.

ri-li

Scratch

Scratch — це навчальна в�зуальна мова програмування для д�тей, п�дл�тк�в �
початк�вц�в, яка має середовище розробки та т�сну платформу онлайн-

сп�льноти. Інструкц�ї: https://www.youtube.com/channel

/UCRfkQG3I0ohFTldN7MOz4Qw

sratch

Supertux

uperTux - це гра, що нагадує Super Mario. Проб�гайте кожен р�вень разом �з
Туксом � перемагайте злих ворог�в, стрибаючи на них, збираючи бонуси та
використовуючи нов� зд�бност�...

supertux

Supertux Kart

SuperTuxKart - це безкоштовн� тривим�рн� перегони по карт�, в яких б�льше
розваг, н�ж реал�зму. Мета гри - першим перетнути ф�н�шну л�н�ю. Всього
доступно 12 �подром�в, гонки на час, �ндив�дуальн� перегони та гонки Гран-

пр�, а також режим для к�лькох гравц�в за допомогою розд�леного екрану.
Також є багато додаткових картинг�в � трас в якост� доповнення
https://supertuxkart.net/Main_Page

supertux

kart
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11. Мова

Застосування Опис
Ім'я
пакета

Скр�ншот

Parley

Parley – тренажер словникового запасу. Тренажер словникового запасу дуже
об'ємний � пропонує р�зноман�тн� параметри для створення списк�в сл�в �
навчання

parley

Anki
Анк� - це альтернатива Parley. П�дготовлен� словников� та навчальн� колоди
можна завантажити за посиланням https://ankiweb.net/shared/decks/

anki

12. тренажер друкарської машинки

Застосування Опис
Ім'я
пакета

Скр�ншот

Tux Typing
Tux Typing допомагає д�тям навчитися друкувати та писати в �гров�й форм�.
Рекомендац�я за в�ком 5+.

tuxtype

Див�ться також тренер з письма.

13. Музика

Застосування Опис Ім'я пакета Скр�ншот

Gtick,

KMetronome

Gtick � Kmetronome - це програми для вим�рювання такту (програмний
метроном)

Gtick,

KMetronome

Tux Guitar
Програма для створення, перегляду та редагування табулатур � нот для
р�зних �нструмент�в, особливо для г�тари.

Tux Guitar

Solfege

Навчальне програмне забезпечення для покращення сприйняття на
слух та вивчення �нтервал�в, акорд�в � ритму (пос�бники в Public/manuals-

ubuntu)

Solfege

Piano Booster
За допомогою Piano Booster ви можете навчитися грати на п�ан�но по-

новому.
Piano Booster

VMPK В�ртуальна клав�атура MIDI для п�ан�но VMPK

14. Оф�сн� програми

Застосування Опис Ім'я пакета Скр�ншот

Microsoft

Teams for

Linux

Microsoft Teams for Linux — це кл�єнт для чату, зустр�чей, в�део/домашнього
навчання. Серв�с �нтегрований в оф�сний пакет Office 365 з Microsoft Office �
Skype. Teams є частиною Labdoo-Image for Cloning (...._DE_120), яку було
включено у 2020 роц� в зв'язку з пандем�єю коронав�русу для дистанц�йного
навчання вдома, оск�льки багато шк�л використовують Teams для
проведення урок�в. Детальн�ше див. на https://de.wikipedia.org

/wiki/Microsoft_Teams und https://www.labdoo.org/de/content/schule-zuhause

Microsoft

Teams for

Linux

Skype

Microsoft Skype попередньо встановлений на комп'ютер� Labdoo з моменту
випуску 20.04 LTS. Серв�с пропонує в�деодзв�нки, в�деоконференц�ї, IP-

телефон�ю, обм�н миттєвими пов�домленнями, передачу файл�в � сп�льний
доступ до екрана.

Skype

LibreOffice

Suite

LibreOffice - це оф�сний пакет (колекц�я програм) для обробки текст�в
(Writer), електронних таблиць (Calc), презентац�ї (Impress), малювання
(Draw), бази даних (Base) � редактора формул (Math), докладн�ше див. за
посиланням https://de.libreoffice.org / � в
дов�дникуhttps://wiki.documentfoundation.org/Video_Tutorials/de

LibreOffice

Suite
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LibreOffice

Writer

Writer має вс� функц�ї, як� можна оч�кувати в�д сучасного
повнофункц�онального текстового процесора та видавничої програми. В�н
досить простий, щоб швидко робити нотатки, але достатньо потужний, щоб
створювати ц�л� книги з� зм�стом, д�аграмами, покажчиками тощо.

writer

LibreOffice

Calc

alc - це програма для створення електронних таблиць, про яку ви завжди
мр�яли. Для новачк�в вона �нтуїтивно зрозум�ла � проста в освоєнн�.
Профес�йн� обробники даних ц�нують широкий спектр численних функц�й.

Програма-пом�чник проведе вас через широкий спектр розширених
функц�й за допомогою д�алогових в�кон. Або ви можете завантажити
шаблони документ�в з арх�ву LibreOffice для отримання вже готових р�шень.

calc

LibreOffice

Impress

Impress — справд� виняткова програма для створення ефективних
мультимед�йних презентац�й. Створення та редагування презентац�й є дуже
гнучким завдяки р�зним режимам перегляду: Звичайний (для загального
редагування), Структура (для керування та структурування вм�сту), Прим�тки
(для перегляду та редагування прим�ток кожного слайда), Роздатков�
матер�али (для матер�ал�в для друку) � Сортувальник слайд�в (для перегляду
м�н�атюр ваших слайд�в, де ви можете швидко знайти та в�дсортувати
слайди, як� шукаєте).

impress

LibreOffice

Draw

За допомогою Draw ви можете створити будь-що, в�д швидкого еск�зу до
складного плану, � нав�ть є можлив�сть сп�лкуватися за допомогою граф�к�в �
д�аграм. Аж до максимального розм�ру 300 см на 300 см, Draw чудово
п�дходить для створення техн�чних креслень, плакат�в тощо. За допомогою
Draw ви можете керувати граф�чними об’єктами, групувати їх, вир�зати,

використовувати 3D-об’єкти та багато �ншого.

draw

LibreOffice

Base

Base — це повнофункц�ональний �нтерфейс користувача бази даних,

призначений для задоволення потреб широкого кола користувач�в. Але
Base також задовольняє потреби профес�онал�в � б�знесу, пропонуючи
вбудовану п�дтримку деяких популярних багатокористувацьких систем баз
даних: MySQL/MariaDB, Adabas D, MS Access � PostgreSQL. Кр�м того,

п�дтримка стандартних драйвер�в JDBC � ODBC дозволяє п�дключатися
майже до будь-якої �ншої �снуючої бази даних.

base

LibreOffice

Math

Math — це редактор р�внянь пакета LibreOffice, який можна викликати з
ваших текстових документ�в, електронних таблиць, презентац�й � малюнк�в,

щоб вставити �деально в�дформатован� математичн� або науков� р�вняння.

В�н може створювати формули з широким набором елемент�в, в�д дроб�в,

доданк�в �з показниками ступеня та нижн�ми �ндексами, �нтеграл�в,

математичних функц�й � нер�вностей до систем р�внянь або матриць.

math

Firefox

нтернет-браузер Firefox, також для перегляду локального навчального
вм�сту в автономному режим�. Firefox попередньо встановлено як браузер
за замовчуванням. Але це можна зм�нити за допомогою Меню > Центр
керування > Бажан� програми.

firefox

Netsurf Легкий, швидкий �нтернет-браузер netsurf netsurf

pdf Split and

Merge

PDF Split and Merge (PDFsam) може об’єднати к�лька PDF-файл�в в один PDF-

файл � розд�лити (розбити) PDF-файл на к�лька окремих.
pdfsam

pdf shuffler

PDF Shuffler - це програма для керування PDF-файлами. За допомогою
граф�чного �нтерфейсу PDF-документи можна дуже легко об’єднувати та
розд�ляти, а їх стор�нки можна обертати, вир�зати чи зм�нювати їх порядок.

pdfshuffler

Thunderbird

Mozilla Thunderbird — це безкоштовна програма електронної пошти �
водночас менеджер персональної �нформац�ї (з п�дтримкою CalDAV),

програма для читання канал�в, новин � кл�єнт чату (XMPP � IRC). Поряд з
Microsoft Outlook, це одна з найб�льш широко використовуваних програм
для електронної пошти. https://de.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Thunderbird

Thunderbird

15. Kiwix, Kolibri, Xowa (до к�нця 2020 року) Додатки для автономного навчального

Програмне забезпечення для навчання https://platform.labdoo.org/de/book/export/html/149681
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контенту

Комп'ютери Labdoo поставляються з попередньо встановленими програмами,

такими як Kiwix. Це дозволяє вам отримувати доступ до автономних дов�дник�в та
навчального контенту без п�дключення до Інтернету. Залежно в�д мови, доступност� та розм�ру жорсткого диска, Labdoo

попередньо встановлює певний навчальний контент. Однак цей �нструмент можна також використовувати для
завантаження додаткових OER – в�дкритих осв�тн�х ресурс�в, безл�ценз�йного навчального вм�сту р�зними мовами.

Наступн� (навчальн�) програми вже попередньо встановлен� на "клонованих"

комп'ютерах Labdoo, переважно мовою ц�льової країни - �нод� б�льше, �нод� менше,

залежно в�д розм�ру коп�ї чи жорсткого диска.

• локально на комп'ютер� Labdoo в папц� /home/labdoo/Public

• на головн�й стор�нц� в�дпов�дного автономного �нструменту
• на нашому FTP-сервер� в папц� http://ftp.labdoo.org/download/install-disk/wiki-archive/

Д�л�ться навчальним контентом Kiwix на планшетах або моб�льних телефонах у мереж� всього в 3 кроки

1. Запуск локального сервера Kiwix
2. Запуск локального сервера
Kiwix

3. IP-адреса для п�дключення планшет�в або
моб�льних телефон�в

Застосування Опис
Ім'я
пакета

Скр�ншот

Kiwix (з к�нця
2020 року)

З к�нця 2020 року Labdoo надає клонован� ІТ-пожертви за допомогою �нструменту
Kiwix https://www.labdoo.org/de/content/overview-educational-content . В папц� /
home/labdoo/Public/Kiwix / В�к� ви знайдете попередньо встановлений навчальний
контент (zim � мета-файли). Додатковий навчальний контент може бути
завантажений з Інтернету. Прим�тка: вс� користувач� збер�гають їх у вищезгадан�й
папц�, але �нший користувач повинен в�дкрити ц� нов� папки один раз, �накше в�н їх
не побачить. Для цього клацн�ть на символ папки вгор� праворуч � перейд�ть до
вищезгаданої папки.

Особлив�сть Kiwix - якщо ви натиснете 3 точки в правому верхньому кут�, ви
можете запустити сервер Kiwix. З'явиться IP-адреса, до якої можуть
п�дключатися �нш� комп'ютери, моб�льн� телефони або планшети. Таким
чином, ви можете читати навчальний контент на �нших к�нцевих пристроях �
навчатися з його допомогою.

kiwix

Розширення
kiwix для Firefox

(з к�нця 2020

року)

Для в�дображення арх�в�в zim для Kiwix в Firefox встановлено розширення Kiwix. Це
дозволяє отримати доступ до арх�в�в zim з навчальним контентом в папц�
/home/labdoo/Public/kiwix/wikis. Однак ц� розширення для веб-переглядача не
пропонують ус�х функц�й програми Kiwix, плаг�н для браузера все ще залишається
«бета-верс�єю».

kiwix

Plug-in

Firefox

Xowa (до к�нця
2020 року)

До к�нця 2020 року Labdoo використовувала Xowa як �нструмент для перегляду
автономних дов�дник�в http://xowa.org / , з початку 2021 року використовується
Kiwix. В коп�ї жорсткого диска Images for Cloning Xowa був зам�нений на Kiwix.

Тим не менш, т�, хто хоче продовжувати використовувати Xowa, можуть вручну
встановити, налаштувати Xowa � самост�йно завантажити дов�дники з сервера Xowa.

Labdoo також видалив арх�ви Xowa на нашому FTP-сервер� з к�нця 2020 року, �
зам�сть цього збер�гає найпоширен�ш� арх�ви zim для Kiwix.

xowa

Kolibri

ншим �нструментом для офлайн-контенту є Kolibri, заснований на баз� даних mySQL.

В�н встановлений, але не налаштований. П�дходить т�льки для досв�дчених
користувач�в.

Завантажити контент: https://catalog.learningequality.org/#/public

kolibri

• нш� програми

Програмне забезпечення для навчання https://platform.labdoo.org/de/book/export/html/149681
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Застосування Опис
Ім'я
пакета

Скр�ншот

alsamixer

Програма alsamixer - це �нструмент для доступу до вс�х параметр�в налаштування,

доступних для звукової карти. Часто т� канали, до яких неможливо отримати прямий
доступ за допомогою м�кшер�в на �нтерфейс� X, дезактивован� або вимкнен�. Alsamixer

дозволяє швидко знайти � активувати проблемний контроллер. В�дкрийте терм�нал
(одночасно натисн�ть Ctrl/Ctrl + Alt + t), введ�ть alsamixer � натисн�ть (Enter).

Використовуйте клав�ш� з� стр�лками ↑ → для управл�ння окремими динам�ками,

м�крофонами � т.д., використовуйте клав�ш� з� стр�лками ↑ ↓ для зб�льшення /

зменшення гучност�.

alsamixer

calibre
Calibre — це незалежна в�д платформи програма для керування та конвертування
електронних книг.

calibre

Laby

Laby — це програма для вивчення програмування на OCaml, Python, Lua, Ruby, Prolog,

C або Java. Мураху потр�бно безпечно перем�щати лаб�ринтом, не потрапляючи в
павутину чи �нш� пастки.

laby

Nanny
Батьк�вський контроль Nanny використовується для мон�торингу та контролю того,

що д�тям дозволено робити на ПК.
nanny

Kino
Kino — це простий в�деоредактор для Linux, який також пропонує можлив�сть
записувати в�део з в�деокамери безпосередньо в програм� («режим запису»).

kino

Mirage
Mirage — це маленька � дуже швидка програма перегляду зображень, яка також
п�дходить для показу зображень.

mirage

ScolaSync
Граф�чний �нструмент для коп�ювання даних на USB-накопичувач� або з USB-

накопичувач�в
ScolaSync

Scribus

Scribus — це наст�льна видавнича програма. Вона використовується для
профес�йного створення макет�в � її можна пор�вняти з Adobe PageMaker, QuarkXPress

або Adobe InDesign.

scribus

ARandR
ARandR — це �нструмент для налаштування параметр�в мон�тора, наприклад, для
другого мон�тора або проектора.

ARandR

VLC
VLC - це повноц�нний мед�аплеєр, який п�дтримує майже вс� мед�афайли, ауд�о
компакт-диски, DVD-диски тощо.

vlc

Audacity
Audacity — це безкоштовний � простий у використанн� граф�чний редактор/ програма
запису ауд�о. https://de.wikipedia.org/wiki/Audacity

Audacity

KRDC

KRDC — це кл�єнт VNC/програма для сп�льного використання робочого столу, сум�сна
з RDC Remote Desktop для Windows. VNC дозволяє дистанц�йно керувати
комп'ютером. Вм�ст екрана �ншого комп’ютера в�дображається на локальному
комп’ютер�. Вх�дн� дан� за допомогою миш� та клав�атури повертаються з локального
комп’ютера (запускається кл�єнт, який також називається Viewer) на в�ддалений
комп’ютер (сервер VNC працює там на хост�).

KRDC

• ннтив�русний сканер ClamAV (програма ClamTK)

Насправд� в Ubuntu Linux не потр�бен антив�русний сканер, оск�льки �снуючих
концепц�й безпеки достатньо, � в даний час в�руси не поширюються на �нтерфейс
Linux. Але з метою безпеки ви можете встановити безкоштовний антив�русний
сканер, наприклад ClamAV, детальн�ше див. за посиланнями
http://wiki.ubuntuusers.de/Virenscanner � http://wiki.ubuntuusers.de/ClamAV .

Програмне забезпечення для навчання https://platform.labdoo.org/de/book/export/html/149681
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Щоб викликати антив�русний сканер, запуст�ть програму ClamTK. Студенти можуть
використовувати його для сканування своїх USB-накопичувач�в у Edoovillages та
видалення в�рус�в.

Також необх�дно встановити додатков� модул� та сигнатури в�рус�в, тому це було
включено до сценар�ю встановлення програмного забезпечення http://ftp.labdoo.org

/download/install-disk/installskripts/installscript... та до коп�ї жорсткого диска Images for

Cloning.

Ус� бренди та назви продукт�в є власн�стю в�дпов�дних виробник�в.
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11 von 11 24.08.22, 10:17

http://ftp.labdoo.org/download/install-disk/installskripts/installscript-software.sh
http://ftp.labdoo.org/download/install-disk/installskripts/installscript-software.sh
http://ftp.labdoo.org/download/install-disk/installskripts/installscript-software.sh
http://ftp.labdoo.org/download/install-disk/installskripts/installscript-software.sh


Login Screen

Програми для користувач�в з обмеженими

можливостями (доступн�)

Tags: 

ukranian

knoppix

без обмежень

сл�п�

з вадами зору

adriane

програма для читання з екрану

шрифт брайля

Рекомендован� програми для користувач�в з обмеженими можливостями

Інструменти для незрячих користувач�в попередньо встановлен� на ноутбуках Labdoo та частково

на USB-накопичувач� Adriane

Нижченаведен� �нструменти повинн� використовуватися сл�пими або користувачами з вадами зору як

альтернатива програмам �з граф�чним �нтерфейсом. Наведен� нижче �нструменти зазвичай мають

текстовий �нтерфейс, ними легше керувати, � тому вони краще п�дходять для користувач�в з вадами зору, а

також для сл�пих.

Якщо користувач все ще має певний з�р, для кращого в�дображення на мон�тор� також можна налаштувати

розм�р шрифту/велик� шрифти та параметри контрастност�/високої контрастност�.

Застосування Опис
Ім'я

пакета
Скр�ншот

Orca

У програм� зчитування з екрана одночасно натисн�ть клав�ш�

Alt + Super/Windows + o, щоб ув�мкнути або вимкнути Orca.

Щоб налаштувати, в�дкрийте терм�нал (користувач labdoo)

або натисн�ть кнопку «Пуск (Start)» -> «Виконати (Run)», пот�м

введ�ть orca -s � Enter.

Orca

pico2wave

Інструмент зчитування файл�в, б�льше �нформац�ї за

посиланням https://wiki.ubuntuusers.de/Sprachausgabe/; щоб

ув�мкнути або вимкнути pico2wave, одночасно натисн�ть

клав�ш� Alt + Super/Windows + p. Вид�л�ть текст, пот�м

натисн�ть вищезгадану комб�нац�ю клав�ш, � текст буде

прочитаний вголос. Вид�лений текст не повинен бути

занадто довгим, �накше в�н перерветься з пов�домленням

про помилку.

pico2wave

Elinks
Текстовий веб-браузер у терм�нал� (посилання на робочому

стол�)
Elinks

bluefish TТекстовий редактор HTML bluefish
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gespeaker

mbrola
Альтернативний конвертер Текст → Мова gespeaker

Espeak Інструмент для генерац�ї електронної мови Espeak

alpine
Інструмент електронної пошти, ор�єнтований на текст

(Запуск в терм�нал� → Назва програми → Введення (Enter)
alpine

irssi
Текстовий кл�єнт IRC (Чат, запуск в терм�нал� → Назва

програми → Введення (Enter)
irssi

lynx
Текстовий веб-браузер у терм�нал� (Запуск в терм�нал� →

Назва програми → Введення (Enter)
lynx-cur

Midnight

Commander

(mc)

Текстовий файловий менеджер (Запуск в терм�нал� → Назва

програми → Введення (Enter)
MC

easystroke Інтерфейс користувача, керований мишею/ жестами easystroke

dasher
Введення тексту за допомогою миш�, килимка для миш�,

трекера для очей або сенсорної панел�
dasher

cellwriter Конвертер Рукописний текст → Текст cellwriter

sitplus гротерапевтична д�яльн�сть / лудикотерапевтична д�яльн�сть sitplus

kmag Екранна лупа kmag

Щоб надати доступ до комп'ютера сл�пим або користувачам з вадами зору, команда

Labdoo використовує безкоштовно доступне програмне забезпечення та

розширення, наприклад,

• пристрої читання з екрану, так� як Orca (�нструменти, як� читають вм�ст екрану

вголос),

• спец�альн� програми, так� як eLinks (текстовий веб-браузер) та �н.,

• при необх�дност� зовн�шн� пристрої Брайля (не є частиною проекту Labdoo, їх

можна отримати в�д партнера проекту),

http://wiki.ubuntuusers.de/Gespeaker
http://wiki.ubuntuusers.de/Gespeaker
http://wiki.ubuntuusers.de/eSpeak
http://wiki.ubuntuusers.de/eSpeak
http://wiki.ubuntuusers.de/Alpine
http://wiki.ubuntuusers.de/Alpine
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http://wiki.ubuntuusers.de/Irssi
http://wiki.ubuntuusers.de/Lynx
http://wiki.ubuntuusers.de/Lynx
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http://wiki.ubuntuusers.de/Midnight_Commander
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https://platform.labdoo.org/de/tags/keyboard
https://platform.labdoo.org/de/tags/keyboard
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