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Linux Mint

to:

I Dystrybucja systemu GNU/Linux opart¡ na Ubuntu oraz
Debianie.

I Pierwsze wydanie miaªo miejsce 27 sierpnia 2006,
a producentem byª Clem Lefebvre.

I Aktualna wersja to 18.3 LTS �Sylvia�

I Dystrybucja ta stworzona zostaªa z my±l¡ o pocz¡tkuj¡cych
u»ytkownikach. Kªadzie nacisk na prostot¦, zawiera przydatne
aplikacje i peªne ich wsparcie zaraz po instalacji.

I Wyposa»ona w wiele nakªadek gra�cznych.



Instalacja

Instalacje mo»e odbywa¢ si¦ z pami¦ci USB. Instalator Mint4Win
dopuszcza tak»e instalacj¦ Linux Mint z Microsoft Windows. Na
standardowej pªycie instalacyjnej znajduje si¦ wi¦kszo±¢
popularnego wªasno±ciowego oprogramowania - wtyczka Adobe
Flash Player, Java oraz du»y zbiór kodeków audio i wideo
pozwalaj¡cych odtworzy¢ wszystkie popularne pliki muzyczne
i �lmowe, nawet korzystaj¡c z wersji Live CD.



Wersje systemu

Istnieje kilka wersji tego systemu. Zaliczamy do nich:

I Main Edition - jest to standardowa, o�cjalna edycja Minta. Mo»na
j¡ uruchomi¢ w trybie Live. Domy±lne ±rodowisko to Cinnamon lub
MATE. Wersja Main wydawana jest zarówno w rozmiarze pªyty CD,
czyli przewa»nie ok. 700 MiB, jak i DVD (ok. 4 GiB).
Rozpowszechnianie tej wersji w krajach, gdzie to domy±lnie
instalowane oprogramowanie jest chronione patentami, mo»e
napotka¢ problemy

I No codecs edition (dawne Universal Edition) - wersja ró»ni¡ca
si¦ od Main brakiem elementów dost¦pnych na niewolnej licencji

I OEM - wersja przeznaczona dla producentów

I Linux Mint Debian Edition (LMDE) - nowa wersja Minta oparta
caªkowicie na Debianie i jego repozytorium

I Linux Mint Xfce - wersja zlekkim ±rodowiskiem gra�cznym Xfce

I Linux Mint KDE - wersja z ±rodowiskiem gra�cznym KDE



Dystrybucja

I u»yteczno±ci dystrybucji na komputerze domowym oraz przyjaznym
stosunku do u»ytkowników pocz¡tkuj¡cych

I dziaªa po instalacji out-of-the-box

I specjalny program mint4win, pozwalaj¡cy na zainstalowanie w
peªni funkcjonalnego systemu z poziomu Windows tak, jakby
instalowaªo si¦ zwykª¡ aplikacj¦

Aplikacje charakterystyczne dla Linux Mint

I mintMenu - rozbudowane menu dla ±rodowiska gra�cznego
GNOME

I mintDesktop - narz¦dzie sªu»¡ce do kon�guracji ±rodowiska
GNOME

I mintWi� - narz¦dzie umo»liwiaj¡ce ªatw¡ instalacj¦ sterowników i
kon�guracj¦ bezprzewodowych kart sieciowych Wi-Fi

I mintInstall - mened»er oprogramowania, pozwalaj¡cy na instalacj¦
programów z repozytorium systemowego



Obrazy dziaªania dystrybucji







Dzi¦kuje za uwag¦!


