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1 Logo antiX
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Informacje na temat antiX

W tej chwili antiX-17 ”Heather Heyer” przychodzi jako pe lna dystrybucja
(c800MB), dystrybucja podstawowa (c620MB), dystrybucja rdzenia (c310MB)
i dystrybucja sieciowa (c150MB) dla komputeròw 32-bitowych i 64-bitowych.
Wersja sieciowa bedzie wymagac̀ po laczenia Ethernet.

AntiX Powinien dzia lac̀ na wiekszos̀ci komputeròw, od 256 MB starych sys-
temòw PIII z wczes̀niej skonfigurowana zamiana do najnowszych poteżnych
skrzynek. 256 MB pamieci RAM jest zalecanym minimum dla antiX. Insta-
lator potrzebuje minimalnego rozmiaru dysku twardego 2,7 GB.

AntiX to ciekawy system, ktòry oferuje bardzo wiele pod wzgledem mod-
ularnos̀ci, motywòw. Możemy wybierac̀ spos̀ròd wielu dostepnych motywòw.
Standardowy interfejs pulpitu to IceWM, ktòry nie ma żadnych specjalnych
efektòw i zapewnia maksymalna p lynnos̀c̀. Możemy  latwo zmienic̀ wyglad pul-
pitu, klikajac na niego prawym przyciskiem myszy, a nastepnie wybierajac
Pulpit, Other Desktops. Pulpity z przedrostkiem min zapewniaja najbardziej
p lynne dzia lanie kosztem efektòw.

W systemie jest ròwnież centrum aktualizacji oraz menedżer pakietòw, ktòry
u latwia proces dodawania kolejnych programòw. Do naszej dyspozycji jest
pokaĹşna liczba programòw użytkowych. Przecietny użytkownik praktycznie
nie musi niczego instalowac̀, jes̀li zamierza wykonywac̀ podstawowe, codzienne
czynnos̀ci w tym systemie. AntiX s̀wietnie sprawdzi sie zaròwno w przypadku
poczatkujacych użytkownikòw, jak i bardziej zaawansowanych.
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2 Instalacja

Przygotowanie Do instalacji systemu operacyjnego antiX należy sie przy-
gotowac̀ poprzez pobranie obrazu systemu operacyjnego oraz wypalenie go na
p lycie. System ten można zainstalowac̀ na maszynie wirtualnej lub na komput-
erze jako system podstawowy.

Jes̀li system nie uruchomi sie w jezyku polskim to możesz zmienic̀ domys̀lny
jezyk po zakoǹczeniu instalacji i uruchomieniu systemu z dysku, zobacz rozdzia l-
¿ Akcesoria -¿ Konfiguracja jezyka w dystrybucji SimplyMepis/antiX.
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3 Konfiguracja

Konfiguracje przeprowadzic̀ możemy za pomoca ustawien systemowych, ktòre
sa mniej przejrzyste od ustawieǹ systemowych Windowsa.
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4 Sposoby zarzadzania pakietami

AntiX to dystrubucja bazujaca na Debianie w wersji testing, czyli zawiera na-
jnowsze wersje pakietòw(programòw). Jest niezwykle stabilna i szybka. Celem
projektu jest stworzenie szybkiego i zarazem wydajnego s̀rodowiska do pracy.

Może byc̀ także używany jako system ratunkowy startujacy z p lyty CD.
Nazwa może bym̧ylaca. Bowiem ta dystrybucja nie jest stworzona tylko dla ”an-
tykòw”; startuje ròwnież na nowych komputerach, ktòrych sercem jest wielordzeniowy
procesor a wielkos̀Ä‡ ramu liczy sie w gigabajtach.

AntiX wykorzystuje pakiety deb ktòrymi zarzadzanie odbywa sie za pomoca
systemu apt.

Dzieki temu instalujac nowy program ma sie pewnos̀c̀, że nie bedzie mia l
miejsca konflikt z innymi zainstalowanymi programami. W przeciwnym wypadku
instalowany program mòg lby przerwac̀ funkcjonowanie z powodu braku poszczegòlnych
sk ladnikòw, ktòre sa wymagane do prawid lowego dzia lania.

Pakiety deb, ktòre znajduja sie na dysku lub p lycie CD-ROM, można zain-
stalowac̀ w systemie Debian GNU/Linux i pochodnych (Progeny, Ubuntu, Corel)
za pomoca polecenia dpkg. Można je instalowac̀ ròwnież bezpos̀rednio z repozy-
toriòw w Internecie za pomoca programu apt-get.

Wiekszos̀c̀ wspò lczesnych dystrybucji zawiera narzedzia instalacyjne z graficznym
interfejsem użytkownika, np. GDebi, Synaptic. W systemie Debian istnieje kilka
wygodnych programòw do zarzadzania zainstalowanymi pakietami. Najczes̀ciej
używane z nich to aptitude, oraz starsze podobne narzedzie dselect.

Pakietòw deb używaja także aplikacje Cydia oraz Icy, dzia lajace na plat-
formie iPhone.

Binarnie pakiet deb to archiwum ar z trzema sk ladnikami (plikami) w kole-
jnos̀ci:

• ma ly plik okres̀lajacy wersje formatu pakietu np. ”2.0” - debian-binary

• plik kontrolny (zależnos̀ci pakietu, sumy kontrolne, skrypty instalacyjne)
-

control.tar, zwykle skompresowany gzipem jako control.tar.gz

• plik danych (w las̀ciwa zawartos̀c̀ pakietu - pliki konfiguracyjne, binarne,
biblioteki, dokumentacja) - data.tar, zwykle skompresowany gzipem jako
data.tar.gz.

• Stosuje sie też czasami silnie kompresujace formaty jak bzip2 lub lzma czy
xz w celu oszczedzenia miejsca.
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5 Zarzadzanie grupami

Plik grupy użytkownikòw /etc/group
Grupa użytkownikòw zawiera pewna liczbe użytkownikòw ktòrzy maja dostep

do tych samych plikòw. Grupa ta definiowana jest w pliku /etc/group i sk lada
sie z nastepujacych kolumn:

1. nazwa grupy

2. kolumna pusta lub zawierajaca znak x albo *

3. numer grupy

4. lista użytkownikow, cz lonkòw grupy
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6 Specyficzne cechy dystrybucji

AntiX to szybka, lekka i  latwa w instalacji dystrybucja live CD-ROM bez sys-
temu operacyjnego opartego na systemie Debian Stable dla systemòw zgodnych
z Intel-AMD x86. antiX oferuje użytkownikom ”antiX Magic” w s̀rodowisku
odpowiednim dla starych i nowych komputeròw.

Celem systemu antiX jest zapewnienie lekkiego, ale w pe lni funkcjonal-
nego i elastycznego darmowego systemu operacyjnego dla nowoprzyby lych i
dos̀wiadczonych użytkownikòw systemu Linux. AntiX to dystrubucja bazujaca
na Debianie w wersji testing, czyli zawiera najnowsze wersje pakietòw(programòw).
Jest niezwykle stabilna i szybka.
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Dziekujemy za uwage!
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